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Onafgewerkte schuilplaats der D'uitschers
Duitsche natnen; groote, geverlde deurschildeu
w€zen deo weg naar de mlhtaire bureelen, naar
der mihtairen dokter of veearts. In de veloen
lvrerd, aa& stel]ln€erl gewerkt... Dgræcne so'loateu
eo sûûls ook inwooers van de streek brachtæn de
wege& in orde. îe mrcl.d-en vau dsmartrale bewegï1g.m de do,rpen, vÉùn wagengere,nrmel, paaroelrgetralrpel ol geloopr vain verweerde soùû,ateu, zag
rrrsn sûrus eeo gebo,geu bestie kalm voo( lraar
deu"r aaû. hst werk. D'aar vo'rurcre darr meesral eeu
ûet geoorud.erl huisje een oase in ce troostelooze
verworciing vaur deze stellrg ook in vreoesttJd. zeer

arn:,oedige <lorpen.

Wij volgen deu
der Argounen, met ajn douker begroero.e
hoogten. Wij ziju reeds binnen'het bereik van het
I,'ransçhg geschut; hier zijn onder het gtoote
oft:ensief ook a,l graûater neeggehageJ.d. Langs de
wege:r staan plompe voertuigen van den trein,
va.lr allerlei aarc.
HEt iailld is o,verdekt net al of niet gero,askeerde
blokhuizen. De Du,itschers heb'beue hier hun eigeu
D,e wegEn worclen slechter.

ra,nd,

EËeclerr err ctortr)en

geDouwcl, waarin tienduizendeu

kunneo wo,rden o,nderdak gebracht. Zij ltggffi
tegen de foEllingeol ha,lI in of boveu den grond,
in eindêlooze rijeu. Er is bedrijvigheid voq,r de
huisjes, drie er vaak veel aanlokketijker uitzie"n
dan de steenen huizen in de Fransqls dsrper'
Militaire a,rubachtsliedeo doen voor de deur of in
kleine werk$aatsen allerlei karreweien. Paarden
wordeo uit hun rustieke stallingen gehaald en
schooogernaakt. Hier en daar wordt aan eett o{perr
vuur gekookt. De bedrijvigheid.is eigeuaardig,
haff dorrpEverti$ q, hâIf ka,rnpleven.
Voo,r wij aa,n het frcnt kom€n, rijden wij eerst
nog doorr werkelijke do,rpen, die echter zm volktiimen ggmilitariseerd zijn als een kazerne. Dosr
de strateo weerklinkt de stap v31 6i6rlr'kçnde

N'99.

1660

-

bij

Clerken. (Offensief van Sept-Oktober lg1gl.

l".gs d.eo. weg zijn kunsitvaardige
krijgers aarx het werk geweest. Vaak is het eecr
rnon[ m,ent voo,r de gevallenen, waarbij spons oork
de Franscheu niet vergeteû zijn. Vaek echter is
hEt e'en beeld, of foateiu, da! aileear als sieraad

'troepeo,. Overa,l

is bedoeld.

Lg,ugzanerh:aÂd raken wij echter in cle geregelde vu,urzone. De wernige hgizen, groot, Eaar
armo'edig eu gedeeùte,lijk van ho,ut, hggen allea
half in puin. De graJrateo hebben ze oobewoonbaar gemaakt, binten elr balken gekraa.kt. pau
ziju de srotdaten gekooren en hebben hEt hout
weggehaald voor hun o,aderaa,rdsche verblij ven.
ItIu is spoedig osze rtt ten einde.

Ons verblijf te Seda,n gebruikten wij om de
van deir histo,rischen oqutrek nog eeos de rwue te laten passeeren. I)e
tegenwoo,rdige oorlog heeft ook daa,r nog eenige
veranderinggu gebracht. In hEt bekende Ossarium te Bâzeiiles, waar links de.gebeenten van

' b'ezienswaardigheden

de in 18,70 gesneuv'elde Duitschers, rechts die der
Franschen dooreen lagen, hebben de Duitschers
rru de hunner in g:oo'te sa,rkophagen bijgezet.
De grafkelder heeft daardoo,r a"n dien kaæ'tzijtt
lugubere schilderachtigheid, volkomen verlo,ren,
vooral orndât de graven ploonp leelijk zjn aan

gelegd.

Men kan echter ook begrijpen, dht vele Duitschers aanstoot namen aan de hoogst eigenaarciige vereering der dooden, die daar was toege
past. Aan beidê zijden lagen in b,lauw mÊr$olerumlicht de b,eenderen verwa cl door elkaa,r, met
scho,enen, paardenbotten, kleedingstrtlrLen en
verdroogde lichaansdeelen er zichtbaar tusschen,
en slechts de sched'els op rij€n gezEt voor ?&'vet
er plq.ats was. Als geheel meer een scho,kkende
manifestatie tegen den oo'r1og, dan troostefld voor
de betrekkingen.

DE GROOTE OORLOû.
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afmetingel van dezeu oorlo,g verdwijut een driestrijd, waarin ve,le duizenden aan bEide
kanten gesueuveld zijn, in den stroom der geciaagsche

beurteriissen.
Wij bezo'chten een der hoo,fdpunten van dezea

strijd, het dorp lrloyers eu de hoogte 346, die er
ligt. De 1'reuvel b,eheerscht het ÙIaasdal van

naast

Seda,n, en uroest genormen wo(den, voorr een vel-

lige overto,cht o,ver <le rivier mogelijk was, Ziet
men hel srualte water, dat de breecite heeft vau
L'en gewone trekvaart, aâ11, cian begrijpt men terlrauwerno,orl, Llat ilet een zoo vercrertelijke hiri:
r,cfrrls heelt ktlunen vormen.
Den
Trvee kapiterns der Maliniers-fusiliers in hun
looPgraaf.

Het historischc slot Bcllcvue te lJo,uchery,

waar, ua den grooten slag, cle kapltulatie van het
lcger onderteekend werd, is 1r.u voor e,lk bezo,et
geslo,ten. De keizer heeft het zoo gewild, wa.ar'
scnijnlijk om het gebouw, tlat in den strtjd van
het vorige jaar wel doo,r een paar grânateri getro,ifen, nraar niet ernstig beschadigd is, te ontzien.
D'at eenige voorzorg voor nct verlaten buiten

niet ongewenscht was, merkt men in 't be,roemclc
\,vevershuisje clat er schuin tegenover ligt, eil

\vaat de eerste o'rrtmo,eiing tusschen lil'apoteon en
llisrnarck plaats vo'ncl.

Wel is er door de tienduizendel bezo,ekers uit
iiet laatste ja,a,r in dit bewoo,nde gebouwtje geen
schade aangericirt, maar de soidaten hebben, naa.r

-lluitsch to,eristenge'bruik, a,11e muren, wanden en
cleuren met hulne naille1l be,schreven, clie er
zwart en onoogiijk vafl uitzieit.
De militaire ko,rnilandant heeft ten slo,tte cleze
liethebberij, o,p strenge straf, moeten verbieden.
Anders is er alles bij tret oi.rde ge'bleven.
Alleen zijn er verleden jaar eenige geweerko"
gels doo'r de ruiten ger'logen, waarvân er een op
eigenaardige 'nvijze in een bioempot is blijven
steken. De o,ude bewoo,nster too'nt nog met dezelÏde mededec'lzaaruheici liaar schatten, die nu ver-

rijkt zijn ;iret

ecn verzam---hng goudstukken en
handteekeningen, geschonkeu door keizcr \\,iilhe1m, den ulkskanselier en eeuige Duitsche prin-

bij huir bezoek.
In zoo'ver is dus al1es gebleven zooals het was.
Te Baze'illes bezoekt men nog het iruisje < de la
sen

dernière cart<.rucire )), waar ee.rr oucle Franschman
prentbriefkaarten verkoopt, welke nog gestempeld
.worden met het stempel . van de patrio'tische
Frans,che' vereeniging,

die het huisje bezit. Het

is eigenlijk merkwaardig cleze kaarten tezienzoo.
als zij nu verzouclen worden: met het nationale

Fransche stenpe'l en clat der Duitsche veldpo,st
aaast elkaar.
A1le Fralsche ge'denkteekenen, op c1e histon-

plekken, zijn gespaard gebleven.
Een eigenaarchgel inciruk ktijgt rnen, als metr
nu de slagvelclen van 1915 in dez,e buurt
bezoekt. Zij zijn het too'nee{ gewee st valr
cen s,trijd, die verbitte'rder, bloediger en harclsc}re

rekkiger was dan de beto'emde slag uit 18?0. En
hoe rveinigen weten nu nog ervan, dat daar wcrkeliik iets vâfi dien aard is voorgevallen ? Door de

25 r\ugustus

ha<iden cle lJuitscirers tsourl-

lon bezet, crr waren vervo,lgens opge'rukt om de
i\[aas hier te forceeren. Sedan hacloe[ aj zo'ndel.
tegenstand beàet, eû ook de o'vertocht scheeu
eerst kalm in zljn we{k te zullen gaan. Zo,nocr
moeite werden r\oyers en de hoo,gte 346 in bezit
gel].o,men. In den nacht echter v1e1en de Fraoscûen aan, en cie brigacie, die deze beide punteu
bezet hielii, kwam in een warhopige positie. Zij
rreld haar to,t den votgendeu morgen; toen ech-

lcr nrocsl zij terrrg.
l]e lîranscLren vervolgdeu in dichte ko'lo'nnel.

jio<-lrciat

c.le

jiurtschers iruu laatste reserven in het

vuur wi.erpen, werd ec.hter de situatie gered.
's Nlidclags our 5 uur onderremen zij w. zelt aaavallen, die mdt zware verli€zen worden afgeslagen. 's Àvoncls echter gelukt het, de Frrnscheu
uit de flaiik o,nder vuur te krijgen; de.hoogte
rvo,rdt genomen, maar blijft onhoudbaar o'nder
liet geweldig vuur der Fransche batterijen,-die
haar bestrijkel.
I)en morgen van cleu 28" Augustus heerschte
cerst rust, orrrdat de tege'nstanders bekomen
lro.esten van clen bloerligen strijd. De Duitschers
riclden nog steecis cie iagere heuvels beaet tus"
schen de \{aas c"n hoogte 346. Daarentegen doen
tle Iiranschen nu later iu den morgetr een aanval,
rvaai-bij iret artillerievuur det D'uitschers h'n zao
2,r,,'are verliezet berokkent, da,t deze, met een teg,ciraailvai, de beheerschende hoogte weEr kunnen

l:ezette'n. 's Avonds echter beschieten de Fransclrcrr Noyers en heuvel 346 zoo verwoed, dat due
steilingen weer o'ntruimd moeten worden.

lntnsschen is door het aanrukken van Duitsche verste'rkingen de strategische positie der
Flanschen onhoudb'aar geworden, en deu morgen van den 29" Augustus krijgen de D'uitschers
dan ook bericht, dat de vija:rd in aftocht is. De
vervolging wordt bijna geheeL aan artillerie en
ruiterij o,vergelâten. Infante'rie is er zeer weinig
nreeï voo'r beschikbaar. De overtocht over de
,t{aas is nu echter gedekt, en de positie van het
naburige leger van den kroo'nprins is veel genrakl<elijker geworden.
fn zeer grove ttekken heb ik hier het verhaal
\veergegeveî, dat een officier van derl staf oos
deed, staande bo,ven Noyers, waar meu het heeie
Lerrein varr den slâg o,verzien kon. Het dorp zelf
\'\ras een merkwaardigheid. Gedurende den drieiiaagschen strijd had het steeds doo,r geregend,
en claardoor had geen enkele granaat brand veroo"zaakt. Hun werk was niet vo'ltooid di:or het
v-L1r en men kon nu nog zien welke vernielingen
granâteû eu shrapnells zuiver mekanisch hadden

*
aangericnt. De bewo,ners hadden het dorp geheel
nioeten verlaten, maar zooals ik nog steeds waargenomen heb, was ook hiet de verwo'estiug van
ccu bonrbardemeut zonder bra,ud veel geringer,
rlan nren verwacht zo'u hebben.

Nu echter gingel wij den heuvel

o,p, die in

volgcworpeh loopgraven, en in zijn' wegdorrend
naaiciirout dc weinig in 't oog vallende litteekens
droeg van ilen strijd. -ùIaar er warelr nog andere
teckcncrr van sôhokkender aard.
ln clcu rustigen tijc1, ciie voo,r dit gebied na tie
,eerste dagcn van strijcl aanb,rak, heeft men zo'rg

i,ol piëtcit kunnen besteden aan de graven van
vrienci en vijand. Op gelijken voet zrjn zlj behandelc.l, e'n een groot monument, uret Duitsch

en Fransch o,psciirift, geilenkt ai cle mannen, die
hier voo'r hun vaderland gevallen zijn. Op i'eder
graÏ staat cen kruis, naar den landaard van de
ciooden in ile Fransche o{ Duitsche kieuren besclriiclcril. De opscirriften zijn u hier rusten 50
ciappere Duitsche soldaten

r,

a

hier rusten 26 dap'

pere Frausche srolclatenr, <hier rusten 40 dappere Duitsche so,ldaten')), zoe gaat het aauhoudead door.

D'aartusscher liggcn de o,fficiersgrâven, met
rlczelfde kruisen en opschriften. IIen loopt den

grooten ireuvel op en teit onwillekeurig de beklemn'rende getallen samen, zoolang lnen o'verzicht hecft. langs de heele, lange helling slingert
zich dc gravenrÉcks; bij iedere bo,cht zet zij zicb
tergend hardnekkig voort; tot zij boven uitloopt
in eeir ontzaglijk kerkho,f. Op een plek te1 ik
daar 288 dooden, Franschen en Duitschets, op
een andere 37tj. Het is verreweg het grootste
doodenveld dat ik in clezen oorlog heb gezien.
De volgencle morrgen begon veclbclovend. Eeu
heldere, <4rwekkende vrieslucht lag over het
clichtgedrongen, als bepo,ederde bergland. Ailes
scheen vrecle te adernen. Geen kanonschot hoarde
men.

I,augs de breede paswegen kwam o,ns in geza'
pige kalmte de oorlogsbevolking van de Vogezerr'
tegemoet, ^\ieest gei-raatde ruannen van de landweer of lalcisto,rm. Jjlkele gelukkigen waren met
pakjes behan5c,r, glngen op kerstverlo,f ; aaderen
keerclcn, over heggen stappende en dwars over de
akkers, uit oe ,oo,pgr.rven in het stadskrvartier
,terug. l\lle'r te ',nedeue menschen.
Velen wa.ren va,n dieren vergezelcl. De heele
zoologie vffr iret bcrgland scheen ons te'gen te
komen op clen weg. Zware o*.en trokken met een
onverstoorbaarheid, die geen verschil schijnt te
kenneu tusschen bergop L'n bergaf, zware lastwagells voo'rt. Een bejaarcl krijger s,leepte eetl

koe achter zich aau; twee anderen dreven als
met Oostersche ge,latcnheid eenigetrageschapen
voor zich uit. Even later weer kwam een man ruet
een paar ezeltjes.
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ophiell. Wij waren juist op tijd, konstateerde hij.
Zijn manneu stouden al bij het stuk te wachten.
Wij klauterden een eindje, en to,eû kwanren wij
aan een 15 c.M. ho,uwitser. Men had met het
ochtend-bombardement o,nze komst afgewacht.
Nu kon het beginnen.
Het korte zware srtuk is als een sterrekijker omiioo,g gericht, evenwijdig bijna met eeu dicht begroeiden bergwand, die ervoor ,omhoog rijst.
Daara.chter ligt het doei. Eenige korte beveleu.
35UU meter, Vuur !
Een o,ogenblik voel ik gcilucht mijn trommelvlies. Het kanoqr maakt een plechtstatige buiging, En steelrt dan weer ziju mo'nding als
a,twachtend omhoog. Ook wij wachteu geruim€n
tijd. Dan bereikt ons de knal van de ontploffende
granaat.

ilIaar ik heb niet genoeg o,pgelet : ik heb de
granaat niet zien vliegen. tVlen za1 de vertooning
cius onmicidellijk herhalen. Het laden is uiets onislachtiger dan bij een jachtgeweer. Eerst moct
men echter nog het bericht van den waarnelnel.
afwachten. D,a,ar is-het al.
Nieuwe bevelen. 3550 meter I Vuur I
Ik zie een wit, gerekt rookwo'lkje op den top
van del berg.
a Nederland moet zien clat

wij niet met spek
schieten l, la,chte o,nze majoor.
Een derde scho't dus.
Dc afstancl is nu go,erl, nreidt de wâarnemer.
llijn trommeivlies is al gewerrd. Nu zie ik hoe

ccn zwarte punt, eerst een kiein eindje onzichtuit de loop springt, langzaam ornhoog
stijgt, en bo,ven den berg verdvrijnt.
b'a,a,r,

Wij gaan verder. IIet bonib,ardement is nu geopend, en \4/orclt aan beicle zijden voo'rtge-zet.Wij
hoore'n verschiilende kalibers over o,us hoofd

vliegen, het geklok van c1e veldgra,naten en het
rlriftig stijgencl gego{1s van cle 15 centimeters.
Ook nu weer blijverr wij niet la,ng in onze autonio'bielen. Spo,edig zijn wij aan eclr slagbooau
o,ver den weg. Ik ken dit teeken, heb het reetts
zo'o vaak gezien aan hct front : l'rie'r begint iret
eele oorlogs.te'rrcirr.
De lucht wordt stee(ls kiaarcler, en het gesciriet
heviger. So,ms zagen wij een witte rookwoik
langzaam o,ps,laa,n tegen een begro'eide helling.
De Franschman zo,cht <ie bergen af rnet zijn graoI lici

naten. Slechts zelden sto,rrd het wo,lkje van ecn
granaatkartets tegen de lucht. Bij dit zo,ekend
bombarrlcererr is nog weer een moo,rdtuig uit cle
oucle cioo,s voor clen dag gehaald. De Franschen
schieten uit ou<lerwetsche pot-mo'rtiere'n groo'tc
ro,nde bomrnen o,ver dq bergcn, kogelgranaten
uit tlen tij<1 , toen cle getrokken 1oo,p nog onbekend was. Op nauwkeurigheid van scho't komt
het immers bij dit paffen in hct blirtde uiet aan,
cn ele uitr,r,erking dezer hommen bij het ontploflcr.r is groot genoeg.

Ik moest glimlachen bij de herinnering aan hct
ttiicl geraas der eincielooze koionrlen van ramnrelencle karren, roepencle mannen, to,eterende ctt
clreunencle automo,bielen, waarin ik mij so,ms verloren had gevoeld, zoo rlicht als hier achter het
fro,nt in het Oosten.
Slechts kort hadden wij gereclen op den glatl-

Nrr ko'men wij doo,r het boscL in cle l)ui :sche
llt'artieren. Illokhuis staat uaas't blokiruis, ru.L
bijna l.rrctcritieus,e s,icrlijkheid gebo,uwd. Eike
tu villa r heeft haar naam, ook elke villabuurt.
D,aar zijn ruime ka.ntiues; begee'renswaardigc

clen, zacht ornhoog slingercnden ryeg, toen op een
hoek een jong of{icier o,$s met cle hand in de lucht

tuintje, met kippengaas soms afgerasterd. La:rgs

officierswo,ningen, keukens, werkplaatsen, magazijnerr. Voo'r ve'le blokhuizen is een erf, of een

*
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De Xlaharadjah van Patiala aan het Be,lgisch front.
cle paden ziet men groo,te bakken : a F'ùr Paprer l
lees ik o'p eelige plekken. Een man krijgt een
standje, o'rndat hij een leeg blikje in een vuilnisbak gegoo,id heett, die vo,or anderen afval bestemcl was. < Ruhleben r) floerûlt zich een t vil1akolonie )), ee11 âûdere t W aldirieden l. De ireele

zijn, tegen

het grijpen. Als wij een gaqmasker willen zien,
rvo,rdt iret uit een kast voor den dag gehaald,
splinternieurv in een doos liggcnde. ffet is net
type, dat mqn van de Fransché fotografiën kent,
nret de uitpuilende oogglazen en hetlonde, vooruits,tekende rnoodgat, die de mannen het uiterlijk
geeft rran vermonade bavianeu. À1s eerr man h-et
masker over hct hoodd trekt, kouren van alle kan_
ten zijn kamera,clen aaageloopen, om te zien en
hun opmerkingen te maj<en. Natuurlijk wor<tt
hij ge'fotografeerd. < tsitte recht freundlich l
kiinkt het spo,ttend van alle kanten.
Men kijkt niet zoo, nauw waar men staat. Men
loopt o'ver de tiorstweringen, al zijn ook op eeni-

viilastad is l{egeland gedoopt, naar een ko,mrnandant, die een nakotneliug was van den groo'
ten filos,oo'f . Op verscirillende plekken zijn plantso,entjes met allerlei architektonische motieveu
ersierd.
I,angzanrerhanci ko.men wij aan de stellirrgen.
\\taren de loo,pgraven in cle Argo'rrrren cle ongeriefelijkste en slechts,te, clie ik tot uu to,e hacl gezien, uier zijn zij ze1Îs, iu cle eerste lirrie als oncter
architektsleiding aangelegd. Geen leemige wanden.
D'eze zijn met naalcilood overtrqkken, clat cioor
strak gespannen kippengaâs er tegenaan gehou-

v

ge honderclen rneters afstaad ae vijanOelijke stel_

lingen zichtba.ar. Wij ziju op een der iustigste
plekken van het front.
Wij volgen nu verder de bergkaor, die onge-

rlen wordt. Zij ztin desnoods op dames,bezoek ingericht, zoo ne'tjes en zindelijk ziin zi1 aangelegd.
llen wauclelt door eindelooze, bijna feesteltjk
aandoencie loolgaanclerijen, bezo'ekt bomvrije
verblijven, die zocveel licirt, lucht en gerief hebben, dat zij lveinig mincler goe'd zijn dan de
bove'naards,che blokhuizen.

Ilet

veer de politieke en nu ook de sirategische grens
tuss,chen Duitschland en Frankrijk-vormtl Als
r,vij ve_rcler komen, zien wij beurtelings de bo,rden
van F'ra.nsche en D,uitsche toeristeivereenigin-

gen.

vreedzaam ka-

is.

Wij

zien het niet alleen

cler bergartillerie, rnaal ook

bij

cie

kleine stukken

bij het groo

ere veld-

llen schiet hier o,p zichtbaar do'el, want
àe vijand ligt aan de overzijc.le van cle val1ei,
gescirut.

eenige hq,nderdein m'eteru

hier niet plaats.

weg Aanvallen virrrlerr

Zij zouden ook eel dwaasireid

\Vij stijgen

steecls hooger, en koûren nù in
in het begin van den oo,rlog

een gebied, waar

rakter van het front ziet men ook aan den votm
der steliingen. Deze clraagt niet het kenmerk varr

to,evallig en geleicie'lijk ontstaan, maar is theoretiscli korrekt ais in de voorbereide velclbevestigingen achter het lront. Cecn kanon, ..lat niet niin
ô1 meer bomvrij geclei<t err vo'lkomen verborgen

bob,mlooze steilten, doo,r machinege-

lr'ererl van uit hun spelonken bestreken.
Hier heeft men niet handgranaten overal voor

bloedig en hardnekkig gevothten

is. Men ziel

weer de spolen van het boschgevecht, man tegen

'

nlan.

De oude lo,opgraven zijn herel ondiepe, breede
greppeis, waa,rin a,lleen e'en liggend soidaat dekking vindt: Het bo,sch is hiergehavend. Overal
liggen graven langs den weg. Wi; komen aan een

kruis dat den naam dlaagt van den Franschen

officier van gezo,ndheid I,épine, esn zoon van het
bekende voormalige ho,ofd der parijsche po,litie.

.\ls datum van den dood staat etop : 1 November
7974.

-
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D'uitsche gev'ârngenen te Houthem.

Wij àjn nu, reeds
maat nog

steedls

ongeveef, 1000 meter hoog,

ligt er maair een dun laagje gc-

Den 25o September richtte de Koning een pro-

tot zijn troepen

k'la,matie

poederde sneeuru. Het is een merkwaardige plek

met oude to,eristenhuttel, kruisbeelden, uit takken en aar'de gernaakte p'untige tenten, die de
Fransche Alpenj agers hier heb,b'ern achtergelaten.
Een tijd lang hebberr de Duitsche officieren op
deze hoo,gte €en paard ter beschikking gehad,
sn voo,r "hun kunsten o,p clit gerneensrchappelijk
hadde.tr zij een soort manège aangelegd :
cle hoo,gste in Duitschlandl. Het is een plek vo,l

rijdier,

: rr Hier werd

de eerste Dtuitscire
patrô'elje b,escho,ten r, rt hier viel die en die r, alles
uit cle eerste dlagen van den strijd, die nu zoo
ver achter ons'schijnen te liggen.
Langzatnethand op,ende zich vo,o,r o'ns het panoramà o'ver <1e Vo,gezen en het Schwarzwalcl.
F anta,stische landschappen lagen voo,r oflzqlr
blik. r
herinneringen

Soldaten,
rr

Gij

gaat een machtigen aanval do,en op

. HET BEVRI.IDINGSOFFENSIEF
D6 v€rov€rihg vam

lt

wo,ud van Houthullst.

Êinclelijk slo,e'g ook cl'e uur van het Beigisch
leger. Op 2 Septe'mber had Ma,arschalk Foch
o,nzen koning verzocht een offensief te bEvelen
ten N.O. en ten O. van fepererr en dan in de
richting Brugge en Gernt. D'e legergtorep in
Vlaanderen o,nder opperbevel van onzen vorst'
beston<l uit het Belgisch leger, het 2" Britsche,

leger van generaal Plumer, eu het Frans,che rtan
generaal Degoutte.

cle

r,ij anclelijke stellingen.

Zij aan zij met urn'e helcihaftige Fransche en
Ëng'elsche wapenmakkersi, ko'mt het'u to,e den
overweldfger, die sredert meer dan 'urer ja,ar uwe
verdrukt, tertlg te drijven.
I{e't uur is b,eslissrend

bro'eders

Overral

wijkt

de D'uitscher.

Soldatea,

'

Too,nt 11 \ /â,ârd g van de ireilige zaak onzer ottafhankelijkheid, r'va,ardig vân o,ns ùededen,

waarclig van ons râs.
Vo'o,r'uit vo,or

xxl.

:

't

Techt, voo,r de vrijheid.

Vertro,uwt stellig o,p de overwinning, voor het
ro,emrijk en o'nsrterfelijl! Be'lgië. l

ALBERT.

I)i'n Zatcrdag, 28 Scltcmber, om 2 rrur 1/'l
':r rno,rgens,, bcgon op gansch het fromt rran hct
Rcigiscir leger, een reusachtige artillerievoorbereiclin.q, \vaaraân met de Relgische batterijen, ta1rijke F'ransche en Britsche batterijen deelnamerr,
aisnnede $chep'en van de Britsrche vloot, die
's vi j ancls kustverdedigingswerkern en gevoçlige
prtntàn varr zijn mirlclelen van vedieer bo'rnb'a4deerclen.

I)rie uren lang cluur'de hct gedo'nder \7ân ee11
roffelvttur', wtnùan cle verre sçh6r' ov€r de Duitsche linie's, omgetwijfe{d a1s een teeken van aan-

*
itr c1e harteri vail de onclet het juk gebukte bevo,lkitrg.
Verontrust en verfast in hunne linies, wetpen
de D,uitschers onveipoosd talrijke gfoene e1l
roode vuurpijlen, clie haastig op elkaar vo'lgen als
een alarmvuurwerk.
En waar zou rnen strijden? Er was hier geen
enkele begaanbare weg, niet anders dan scho'rren, mo€rassetr, granaatkuilen, hzuveltjes modStaande bevrijding kwam weerklinken

cler, prikkeld raad versperin gerr, grachten, waterloo,pen. Het wâs hiEr een hel orn te vechten en
toch zouclen ci,nle riianneîi het wagen. D'e kanûniren zouclen achterna gesleept wofden dwars
doot het cloorkuil<le lancl, doo'r plassel err wacl-

en rlooi slijk.
Zoo Wefcl een vreeselijke en groote dag gc-

r1en, over planken

boren.
O, clie nacht ! Zou het waarlijk de laatste zijn
aan den ÎJzer? Ging men morgen het land be:
r,'iiirlen, a1 die dorpen en dteclen, het eigen huis,
Tader en mo,edef, vro,uw en kinderEn, zusiter ert
I'erloofcle ?

l\Iorgen

!

Ilaat de clood waarcle nu rond en teekende

zoovele jonee levens...

IIorgen.... Wie zoitl er steTve.n? Wiç zo,u er
vallen, op den vireg cler bevrijding?... Die Limburget claar, wiens huis verre stoncl, of tleze
\ÀIest-Vlaming, wiens clorpje o'pçloemde achtei
d'e verwo'es,te zone... Deze Wesrt-\,larning, zou hij
ineuvelen,.als op clen drempel zijner wôning?
Wie... ? Daar z.itten er, die e'err brie{ overlezen,
of ienige rggelen neer krabbelen... of qen foto bekijken... Anrlcren zijn blij, dat ten laatste, ten
laatste toch <1e kans eegeven wo,rclt om een einde
te maken aan clit ellendig bes,taan, en nochtans
\\:eenen ze.

Die nacht...

Aalmoezeniers hooren biecht,

s,preken den zegen uit.

ITetlrur H. naclert... het uur van den aanval.

De rlttisternis hanet o'irer 't fJzetlanrl.
De wind huilt over het ven'roeste gewest...
Overal wordt gewaakt... Men is gereed;het
gansehe leger..., uitgerust voor den gewe'lcligen
tocht.

Weinig qrorclt er gesotoken... So,mmigen slapen, de meesten Deinzen... Soms gaat als 'eert
huivering over die tluizenclen mânnen, van <le
zee to leperen... Er zullen er straks immets zoor

cel s'terverr.

,

.

En het urrr naclett... Nog cr.en de stilte, die

meer be-zwaart dan gewelcl...
pe o,nzen hebben rratuurlijk het go,e<le nicnws

lrit Ftankrijk druk

besoro&en.

Toen den 31o Augustus de Kemme'lbere hetnomex wErd eî daardoo'r de bedreiging in derr
rug van hef Belgisch leger viel, sloeg bij o,ns
leger ook <le hoorr oo, clat er nL1 een keering zorl
komen aan de.n fJzer.

De Duitschers zelf bese'ften clit wel.

Dr. A<1olf Ko,estqr, de oorlossko'ffespofldent
r n de rrVo,rwârtsr, meldde van het Westeliik
I

rr4t

:

rrWelke olver\re'qlnqen tot cle o'ntruiming rran
.tcn sektor van Estaire en to.t het opgeven van
lret trotsche Kemme'l-bolu'erk geleid hçbbgn, gf
dit een clreigertd offensief van clEn vijancl is ge-

t674
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weestr dat thans een stoot in de lucht werd, of
r1at het.enke! is gescliied met het oog op ,i"
fro'ntvcrkorting, zal in de naaste to,eko],rnst wel
lrlrJkerr. Vast staat dat ten minste twee Amerikaansèhe divis,ies in Vlaancleren verrâmeh ,iju,

r:r'aafuit men zo,r1

kulnen besluiten tot aanr,'ais,be'doelingen bdj de Enteflte. Vast staat verder

tlat cle jo'ngs,te frontverko,rting aldaar geheel
reen ko'rn sti g h et va-"tgesteld'program ri.rt-*l

o vc

is. Vrijdagmo,rgen o(n eli u*ur heeft de
vijand den top rran den Kemmel tezet .
Al het artillerie-materiaal ïra3 te voren in veiligheid gebracht. Al c1e Engelsche schuilplaatsen, waarvâû in het bijzo,nder in de inzinking
tuss,chen beide heuveltoppen sommigen zich nog
irr z.cer goeden staat bevo,nclen, ain ioo,r het vertrck rle'i Duitschers rloor Duitsche pio,niers vernield. Evenals in het Noor.clerr, volga" â"ïljrn.i
oo.k in het Zuiden âafi Leie et aan âe Lawe zeer
loorz.ichtig de D'uitsche terugtrekkende patroeljuu, ,li_u clen vijancl ieder ooglnb,lik dooi tegenpen

aarir,'allen veiliezen to,ebra,chten.

Op welke linie cle D'uitsche leiding den Engelschen het Lia.lt za.l to,eroepen, staat nièt vast. Noch
aan de D,uitsche legerlei<1ing, noch
àâ Ooit.
sche trorepen is r1e bes,to,rming van "uo
deze Vlaamsche bergves,ting, die op 25 April '18 cloor uitgelezet Alpefltroepen geschiedde, gemakkel"ijk

gev'allen. Maar evenmin als cle naàm 'rr"r, il"
N{a,ine, mag ook de naam van den tro,ts,chen
I{eninicl èen iol spelen bij cle overwegingen,'
\vaatvan het do,el van een geheelen velcltàcht eri
het lot va.n eeî geheel volli afhangen.
, Het opgeverr van den Kemmel is waarlijl< slechts een kwestie van pres,tiger. In de to,eko,mst

zullen wij \veer eveflgoed btôotgestelcl zijn

aarr

de kano,nnen, die de Engelschen bp den KLrnmel
pla.atsen zullen als wij dat gedurende clrie jarer
zijn gewe'est. Maar jrris,t ciaarom moeten de'mili-

taire reclenen van beslissende beteekenis zi.jn
voo'r de toekoms,t van clen geheelen veldto,cht. l
En zeker waren cie militàire rerlenen van beslisserrde beteekenis; dat blc'ek nu, clrie weken
I

atEr.

Dc laatste rracht aan

<1en

IJzer..

Nog eenige minuten... De kano,nnen

bulde-

ren... tien, tu'intig, ho,nderden clan. De hemel zit
vol vlarnmen.,. het licht flikkert over de vlakte,

de loopgra.ven, over het geziiht

ctrer s,oldaten,

over de ruïnen, de schuilplaats,en. Granaten fluiten over de linies. Verschrikkelijk woedt de or.
kaan. De grond beeft, cie lucht schokt. Het offflsief begint... Men mijmert niet meer, de huive.
dng is verclwenen ; men wacht iret s,ein om voort
te ntkkcn, men verlangt er nu naar, orm een ein,i
te maken aan cle ontzettende spanning....
Aan den IJzer legt de genie de lrmggen... Wat
cluurt die artillerievo,orbereiding 1ang...

5 n. 30... Fluitjes klinken en

c1a,ar

gaa,n de

het dan ditmaal waar
ziin ,clat men niet terugkeererr moet naa.r deze
eerstern. Groo.te Go,cl, zou

ioopgraven en schuilp,laats,en, naâr die stellingen
van clen LJzer, naar al dat do,rpspuin, naar de
kanto,nnernenten, \Âlaar men ieder hoekje kent?...
Zoa men doo,rbreken... cle bevrijding brengen
in hct land, dat nu zoo vol geheimzinnigheid
schecn, ginds achter die heuvelen, dat ais egn

.

-

15?5

het 't eerst in rle clo'rpen nabij liet front ; 't [rrutaal geweld zal zich welclra tot anriele t,laatsen
uitbreide,n...

. 't Was tro,uwens al eenige.maalrhu geiedrn
lrct hursers in Noo'rci-Fra,nkrijk bego,nnen...
, Irr clen verleclen winter. kregen gevangenen uit
I-:Iolzminclen, Haveiberg en andere kampen be-

-r'cl, naar Frankrijk te vertrekken; mel1 voerde
r'c rltrizerrCen naar Frankrijk, even ten Zuirlen
van llaubeuge, wâar een- overgangskamp is.
I{ier sorteerde men hen naar ambacht en gesc1'riktheid en rleelde hen bij cle verschillenclc
tlicustcn in, als: rr straszenbau, eiserrtlahltbatl r,
enz.

Ecn sterke,groep werd vervolgen-s naar irct dal
der Aisne gestuurd, naar Châte'arr-Porcicn, Cornoirt, Ba.lham, Blarrzy-la-ville, Avarrx, Neufchâ-

Schnilplaats der mitrailleurs

A.

tel en

16.

vreemd.e was ger,r,orrlen, maar waar toch het eigen
huis stond !
De eersten tre{<ken over de bruggen, slurpen
<io,o,r

het

<

niemandsland

l, de woestenij

van

modder en granaatkuilen, waar alles, dood is, ten"
zijhet riet, clat in den wincl schijnt te klagen.
En dan botst men o,p cle viiandelijke stellingen.
tr{achinegerveren rateien, ko,gels zoemen. D,e
eers,te kreten klinken, de eerste dooden vallen...
D'e slag is begonnen , 't zal de bevrijdin g zijn,
maar zij eischt zware offers.
In 't Oosten licht cle dag, grauw en so,mber,
geboren in regen en wind, in blo,ed ook.

.*.*

*

Ja, 't is een ontzette.ncle nacht geweest.

Te

Oos,tende, Brugge, Torhout en elrle.rs vlucht meu
naar de kelde,rs,, want uit ro,nkende vliegtuigen

vallen moo'rdende bornmen. Bn er is zoo,veel wanhoop in Vlaamsche huizen. Mo,edErs zijn er met
kleine kincleten alle,en. De bezettEr heeft de man-

nen, de zonen, de weretbaren wegger,'oerd. Hij
cla,t hij zal rno,eter vluchten en aanzijn
otrtbindend leger ketent hij nog cluizenden
slachtoffers. fn groepen mo€sten zij zich aanmelden, 't scharne,l pakje op den rug, vaders met
zane7l, knapen no,g, en men clrijft hen als s,laven
r;oelt het,

't

o,nbekende in. ..Vro'uwen, moeclets weenet,iarn-

mersn, klagen, maair $/ordeî b'rutaal temgge-

dreven, a1s rle lie{cle hen jaa.gt naar de gebouwen
waar de dwingeland ze verèenigt voor den vetren
tocht. 't fs als in de gruweflijkste da,gen der depo'rtatie. Als de bevrijclers kornerr, mo,gen ze geen
broe'deren vinden, die ze zo,uden kunnen inlijven bij 't eigen leger.
O, wg,t wordt er weel geweencl, in de doodschl

huizen, vraar hier de vader, daar de vader llict

eeir of meer zonen, vertrokken zijn !De D,uitscher
slaa,t alles aan, cle s,chapen, de geiten, de karren.

Alles, alles mo'et mee... Treiterend ze'gt luj, rlat
cie Engelschman wel eten brengen zal. Hii'perst
boeren met hun getrek sm den gestolen brrit of
militairen voolrraad te vervo,eren.
Er zijn do'rpen in West-Vlaandere.lr, wr?t g€sn
enkel paard' of rund meet overbltltt. kn ï.le!-int

andete plaa'fgen

ten Noo,rtl-Oosten

vau

Reims. - Deze gedeporteerden o,ntmo,etten tlaar
jo,nge'lingen eÈr mânneu uit de nat,urige rlorperr,
clie allen doo,r de Duitsche'rs gerekwireerd warelr
to,t den militairen arbeid. A1 cleze werklieclen
mo,esten we'gen eî spoorlijnen aanleggen; treir.rcn brachten claarvoor allerlei materiaal, o.r1r.
eroo,te ho,evee'lheden steen, grint, zand, rails,
enz.. In een bosch bouwcle men een groot goeclerenstation met vele sporen naast elkander, die
qte'er rterbonden werden aan tramwegen. KdjesgevanEEnen en meis,jes, mo,esten har<1 werken en

cle Duitschersr ontzasen zich niet, nog andcrr

onre,chtvaardige maatrc-gelen te neînert! orn steeds

te hebben. Vee krijgsge,'
vânqetre!, daar aan 't fro,nt gemaakt, werrlen
als behoo'rend tot een gevangenkamp in Duitschland inges,chreven, maar noo,it zijn ze naar <lat
l<amp gevo'er<l ; de Duits,chers hielden ze ter
plââts,e en c'leclden ze in werkko'mpagnjes in, ter
wijl de familie,leden- in F'rankriik en Engelanrl
meEnden, dat hun verwanten in 't Duitsche
kamp vertoefden, sraar ook brievffi en pakjes
meen. arbeidskrachten

aanlcwamen.

NoE hateliikèr was cle homding tegenover io,neî vrouwen ; ook deze werden tot clen
atbeid gep'rest, zoo,wel die van d:e dorpen in den
omtrek als van elders. De laatster woqnden s,amen in een verlaten huis te Gomont en mochten
u,el rrr:ij in het rlo,rp tondloo'Den, maar niet naar
e'en naburige seqreente gaan. D'sze meisies en
\rrolli\À,en verrichtten 'lichter werk, als hout binden, rio,len maken voo,r den afvoer van 't water,
ô'f mo,eten wassrchen en koken.
En irr clen Z,o,rnq van 1918 maakter r1e Drrits,chers nlannen, om bewoqrers, die ze in 1g1? uit
ge meisjes

West-Maanderen r,.erjaagd hadd€fl, er terug te

voeren. Wij schrerzerr toen in <De Telegraaf r.
rr Ons blad meldde o,nlangs hbe rlle Duitschers

lijsten lieten opmaken van bewoflers der o.ntrnimde Vlaamsche gemeentet bii 't front : deze
bewoners vertoeven nu vooral in de ptovincies
Antli'emen, Brabant en Limburg, en moeteu

nâar lVest-Vlâandefen terugkeeren. Er, werd op
gewezen ho'e tlie lijsten voo,rnamelijk moesten
di9n9_n als een opgave van beschikb,are militaire
arbeidets.

Zoa ernstig was de wees \,.oo( dien terugkeet
van rrele bannelingen naar de gevaadiike fro,ntzùne, dat we er zelfS dkr weerlîlank vaa vonclqt

-

lc'lo .:

zwaa'r Duits,ch kanon doo'r de Be'lgen

in blladren, dïe in 't beze.ttê gebied verschijnen.
En geen wonder ! Als cle D'uitschers beworiers

der gerneenteflt, n? ze eerst weggevoerdl te hebben r,'erder België in, thans terugbrmgen, in dat
oorlogshoekje van Vlaanderen, doen ze het natuu'rlijk uiet zo'nder militair doel. En wai dit

militair doel is, wo,rdt ieder duidrelijk, als hij
zich ma.at erten herinneft, hoe ourlangs uit Gent

en omgevïng weer duizendbn knapen, jongelin-

gen en mannefl gedlepo,tteerd werden.
Drat de Duitschers wel vooftemens zijn hun
plan dbo,r te drijven om duizefld'eri menschen na,ar

in

het wou.d van Horuthulst veroverd.

het ieger zoo, noodig zijn. En op veel meer nog
koncien we wijzen, orn aan te toonen dat de a,f-

wezigheid der b,urgerij noodig is voo,r de troepen.
Wat is dan de drijfveer rler Duitsche overhâd?
D,eze beleerde zelf, dat zulks menschlievendheid

was. r<Die arme baanelingen moesten weg om ,t gevaar van de bes'chieting der Engelschen.Ir[u zijn de
Engelschen achteruitgetrokken en we ha,asten ons
om de bevoùking terug nam huis te laten keeren
en zulle1 haar zelfs de' loodige me'ubelera verschafîen, indien hun inboede,l door de Engelschen

'W'est-Vlaand'eren terug

ve'rwoest is gewo,rdbn.
Duitschers.

veihebber van het vieide leger. D'eze proklamatie
slaat op het inrichten van't gerneentebestuur in
de plaatsenr als Ro,esc:lare, Ilandzame, Geluwe,

lVlenschlievendheid I Die ve'rwacht men arLlErminst van esr militaire overheid', welke pas nog
zoovele gezinnen. uiteenrukte en zelfs kinderen
tot slaven doemde; die de mannelijke bevolking

te sturen, bliikt uit een
proklarnatie van Sixt von Arnim, den opperbe-

Ifoo,glede, Stad'en, Meenen, Wervik, Kotnm,

Korrtemarll; De bpperbevelhebber kan nienwe
burgemeesters aansÉellen. Men moet uit de terug'
Eelieerdle inwoners een gemeentera,ad kiezerr en
tle noodige schepenen, enz.
Men lette eerst o'l:o, de na;men rran slrrnmi{e geme'enter, Ro,ese{are, Meenen, Wiervik, Komen
lriiv. Dle clrie laatste stetlen liggen aan de Leie.
R oesrelare vindt men oo tle kaart wat Noordelijker.
Ën tussche,n rlie rilaàtsren mo'ef men de ruïnen
zo,eke,n va.n tle gEnoemde tlb'roen ails Mo,orsile'c1e,
Geilrrrv'e. Kortemark, terrn'iji Iïandza ne bii D'iksrrrrrir:f" 11n1.
\tr/e ziin rl\rs y6,1or in het operatiegeb'ied, en, u'el
o'o - il'rtret1i.ik achtet'i f eoersiche fro'nt.
\,I/an?orm vo€ten r1ê Dtritschers er de trurgers

tetuç"? Als het is ood'at zii et rustiq zoudên wo'
netr, kaî rlit voot het leser sûechts hinclerlijk
ziitr. Me,n <lenke even aan 11ê srtrenEe maatregelen,
veeil r1eïd,er achter het fro,nt zelfS. qenonneî, o.m
iet ûerl<eet <1er buroerii ie beletnmereîr en daarrloot snfotrnage te beletten. Dre bevoo'rrading der
inwo'nets eisrcht transpo,rtmidclelen' welke rroo'?

l Aldus

beweerd.en de

varl een gehucht bij Moerkerke wegvo,erde, o'nrdat
de po itie den dader van een aanslag qp e€f,r
Duitsch de,tektief niet vinden ko,n, e.m.d.
Menschlievendheid ! Juist also,f het genoende
geb'ied nu veilig is. Een staaltje uit Torhout, dat
ûorg verdef dan bovenb,edo,elde plaatsen van het

ligt. Elken avond,, tegeû achten, Vedaten
dro'nrmeû vroruwen, kinderen, grijsaa'rds hun won
fro,nt

ning, om bij gemis aan eigen kelder, in dezen
o,nder het stadhuis'te overnachten. En de veilig.

ireid te Korril.en,, waât reeds twee jaar geleclen geren
sto,nd zonder barst I Levendig herinner
ik me nog.een moeder, die van Ko,rnetn kwarn en
met iraar kindêren vele maancl'en in een kelder
had geleefd. Niet iicht z,al ik vergeten, hoe ze het
leven daar in 't Leie-stadje als een hel schetste.
Veiligheid te Kortemark, fe'l bestoo,kt kruispunt
van c1e lijnen Iep,er-OQstende, en Gent-Q{ksrnui:
de, te Ho,o,glede, ogr den groo,ten weg'van Brug'

muur rneer

ge-Torhout en het hoo,fdkwa tier Thielt naar

'TVest-Roo,zeb,eke, PoeLkapeller, St-Jan en Ieperen,

namen die geno'eg l-eggen op oorlogsgebied

!

-

Duitsche obussier van 28

in het wo,ud

'r'an

En waar moeten de teruggevoercle bannelingen
zich vestigen? Straks wo'rdt het WintEr en de huizen liggerr neet o,f wagge,len dak- en steunloos.
Maar o,nder een nieuwen naarn verbergt de
Duitqche o,vetheid ha,ar ware plannen. Onder het
masker van menschlievendheid
ilnmsfs 2ee'n
- e lan d err,waair
kom muniqué klinkt moo'i in neutral
zal men
men niet met de pilaatsen bekend is
duizenden jongelingen, malrnen en -meisjes to'
militairen arbeid dwingen. ))
Zo,o schreven we toen... Maar <1ê Duitschers
had'd€.n den tijd niet dit p.lain uit te voeren... Hun
.overrvinningen verkeetden in nederlagen en ze
begonnen clus met meerclere tlorpen van de bevo{.-

king te ontruirnen...

't

hoo'fcl?

***
Ia, 'd ig een vreeselij[<e nacht.., Ook in

we dien orkaan.
Tegen den mo,rgeî zallt eren gewonde vogel
nabij Oostburg. Uit het toes'tel stap't een Britsch
vlieger en hij vertelt ons het gewichtig nieuws

Zeeuwsch-Vlaanderein hoo'ren

clat het offensief begonnan is.

Neen, niet een o,ffensierf, do,ch hét o,ffensiief,

het pgoo,te, het beslissende, hetwe k men viet jaar
lang heeft verwacht. I\{aar wie kan, wie durft hEt
gelooverr?
"

-

llouthulst

Ko'rtrijk, dat nog een heel eind buiten dien kring
ligt, lijdt a1 zoo,veel.'Wat zalhd dan in genoernde
plaatsen zijn !

\Melk leed hing nu Vlaancie.ren boven

1677

En toch... de lucht is al zwanger van gebeuïtenissEn. Men 'u"erwachl schokkencle feiten.
IIet Nederland'sch korres,pontlentie-bureau
meldde:

doo,r de Belgen vero,ri'erd

in September 1918.

rtTen gevoilge van'terschillende ornstandigheden

is' de mogelijkheid niet uitgesloten, dat in de
na,aste t&komst we<l.erom vluchtelingen uit
No,o,rdl-Frankrijk en België €en toevlucht in ons
land zullen zoeken.
Zoadra die mo'gelijkheid zich vooc'cleed, heeft
cle minister van Binnenlandsche Zaken aanstonds
c1

e noo di ge voo tzorÊgn aatregelen getrof f en. Reeds

D{nsdag j.l. had de heer Ruys de Be'erenbrouck
besprekingen a,an zijn dêpartem.ent met de per-

in de Zuidelijke provincies zullen op'trèden. Ook.met het
militaire geza.E, dat begtijpeliikerwijze den eersten stroom zal heb;ben op te vangen err in de
juiste b'ecldting te leiden, heeft ovetleg plaats geso,nen clie ails regeerings-gedelegeetden

vonclen..

De groote m o eili j kheden, welke, vergeleken met
clen to,estand in 7914, uit den bestaanden vo,e'dselnoo,d 'r'oorrtvlo'eien, zullen allicht kunnen over-

lrrûnnen wo,rden doo'r cle meclewerking van de
Relief-kornmissie, met rvelke mondeling doo'r c{e
regeering overleg is geflleegcl. D,e wijze waa;ro[],
zo'o noodig, cle vere{schte. levensmidrleleri varn
deze kommissie betrokken zullen wocclen en,ge<listribueerd, wordt, door een kommissie ad. horc,
welke' rle minister in sramenweïking met den opperbevelhebbcr instelde, voo,rbetEid.
EinCe,lijk zijn reeds tle noo'ilige stappen ge'd'a,au
om tle vluchtelingen met clen meesten spoed buite'n het srensgeb ed naar elclers te velvo,eren, tetwijl mede fle noodige sanitaire ma,atregelen genomen worden. lr
Drat wees op een strijd in anclere cle,elenr van
Releië en Flankrijk, clan waar cle gerrechten gewo'ed ha,clden.

Voo,r tle burgers clier nieuwe ooflo,gsgebieden

_-
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D,uitsch kerkho,f te Honthulst.

w,ercl de toe,stancl

gevaarlijk. De Duits'chers wezen

daarop en melclden:

< De Zwitsersche regeering is verzo,cht zich
onverwijld tot de Fralsrche regeering te wendetr,
om haar mededeelirrg van dezen stand van zaken
te cloen, en haar voo'r te stellen, in het belang der
ben'oalers van steden in Noo,rcl-Frankrijk de verzekering te geven, dat zij van de beschieting
dezer steden zai a|zien en haar bondgenoo,ten
evEneens daa,rtoe zal nopern.
Ook is de D,uitsche regeering er toe bereid, ten
minste een deel det bevo,lking to,t vertrek naar de
vijandelijke linies o,v'er te halen, n'aârto,e clan bijzondere afspraken van fro,nt to't {ro'nt rvenschelijL
zouclen zijn.

Voo'r het gev'al clat de Frans'che rqqeering niet
op ons vo.orstel zal willen ingaan, kan tle l)uitsche re.qeering de vera,ntwoo'rclelijkheid voo,r het
leed der bevo'lking, clat het gevo,lg is van de vijan-

delijke beschieting van alle grootere en kleinere
plaatsen achter het fromt, niet o,p zich nemen. u
Hoezeer de Duitschers ook in clit bericht menscltlielende gevo,elens huichelclen, bewees het feit clat
zij z.elven aan de bewo,nels geen leed spaarclen.
\\'ij gewaagden hiervoren reeds van de wegvoering tler burgers.
Te Eekloo bijvoorbeeld zag men dien triestigen
,loortocht.
Daar trokken gro,epen West-Vlarningen door c1e

lange hoo,fdstraat. 'le midclen cier dompe,laars bernerkte men krrdclen geroo'fd vee en wagens vot

buit.

Zoo kwamen claar 3.000 ma.n van Oostende en
rie kust; de we,rqevoerclen brachten den nacht
cloo,r in kerken cn fabriekel. Velen trachtten te
o'ntsnappen en verbor'É{en zich op boerderijen.
Ook te Eekloo zelf riep mEn de weerbare mannen o,p, en tal van herr we,rden opges o'ten in cle
ketk van Waarschoot. Exaarde, bij Lokeren, zat
vo'lgepropt met opgeëis'chten. Velen rn'erden ziek.
Men zag weldra clen buit uit Vlaanderen te

.\ntwerpen aanko,men.

Te Maldegem lazen we I'an die tla,gen in e,en
rlagboek:
. Het opdriiven van paarden, koeien, schapen
crr .qeiten, buit rrit \/laandcren,c'luur1 voort.Velerr
loo'pen verloten cl ko'men in den stal van o,ngervone liefhebbers terecht.
Ifet pio'nierspa.rk van Maltlegem, achter het
l<looster, sTorrdt naar de Schipclonksche vaart toe
lerlengd.

Het madneclEport vâI1 Bmgge ko,mt naar Maldegem.

Des Zondags morq-ens hangt aan alle hoeken
rler srtratEn het beve'l uit, dat alle mannen geborerr
tusschen 15 Okto er 1901 en 15 Oktober 7872zich
l4aanclagmorgen om I uur op c1e markt moeteî
bevinclen met voedsel err c{ekens.

I)es morgens ko,men er a,l eenige mannen af,
maar vele,n vertrouwen het spel niet, do,ch de
bo,erenmens,chen trekken naar de markt, zeggende rrWii mo€ten to,ch,r, err allen wor(leî in den
ho,ek van iret klo,oster gedreven. Omtrent negerr
uur, ziencle r'lat de buitenmens,chen gingen, trokken oo'k cle binnenmenschen op ; velen hebben

ho,ntlenkarren, steekkarren, rohvagens mede gebracht. D,e mannen van Schcer,vege kwalnen met
een Roemeenschen wagen af, wa,arop al hun bagaqe 1ag. Omtrent tien nre hcgon cle s,lavenmarkt;
rl-e acljuclant der l(o,rnmanclantuur bego,n met cle
mânnen in rijen van 4 te stellen. Als er zoo eerl
1raa.r honclerd gere ed waren, klonk het bêvel a affahren, vorwaelts lri, en de sto'et zette zich in
beiveging larrgs de Marktsrtraat, welke vol sto,nri
ure,t ztlsters en o,uclers om hun no,g een.laa,tsten
afscheidsgroet to,e te we'rpen. f),e ourlsten zagen
er allen so,mher uit, c1e' jo'ngeien zo,ngen luiclkeels.
A.ls.deze gro,ep voo,rbii was, hegon merr weder op

de markt cle mannen in o,rrle te zetten ; een twe,edè
gro,efJ vertrok, en wat nadien norg een <lerde,
ntaaro,ncler c'lie met hunnen Ro,etneensichen t /agen;

rian bleef lrct u'at sti1. De o,ïersten der Kommanrlan uur waren aan het beraadslagen. De anclerc
burgers mo'chten clan naar huis gaan. l
Bij clit alles heerschte clus de meeste willekeur.

Vlak bij dc fro'ntlitrie bleven rreestal slechts
\iroL1\\-c11 achte,r, tle eerste

eenige erijs,aards en

lanclge'nooten die o,nze bevrijilcrs stral<s zo,uden

zien.

Voo,r het offensie'f in Vlaanderen zullen de Belg€fl s,arn€fl\^,efkeÏr rnet Frans'chen en Enge'ls,chen,
a,llen o,nder het opperbevel I'an Ko,ning Albert.
Ztehiei de o,pstelling def tro,epen : Ten Noo,rden
liggen c1e 1", 7u en 10u dîvis,ies, generaal Bernstein; dan de 3u en gu, genera,al .facques , in het
centrum ; achter dit mirlrlenvalr bliift r1e 128i
Fransche divisie in reserve.
tret Zniclen staan de 6u, 2" en 8" clivis;ie, gene-

raal Biebul'ck, met cle 11" clivis,ie to,t steu1. To't
algeme'ene ïeserve houdt men cle 164u en
sche clilisie-s en de miterij-divisie.

41u

Fran-

Aan clen linkerr'leugel clezer troepen: de 4",20
en 1u clivis'ies, ten Zuiden van Diksmuide en trrsschen dit punt en 1gisr1$zpoort.

Aan den rechtervleugç1 ligt het 2" Brits,che

leser Van Plunrer.
D'e natuurkrachten s,chijnen zich te,gen onze
tro,epen te keeren. Ronci zevett trur begint de u'inci

te huileir.

Nra den regen valt een
echte stortrzlo'ed neer, die het gelaât ge'esielt en c.le
natte kleedingsttlkken vcrzwaart. Het terreitr, dat
sto,rmachtig

reeds a,fschurvelijl< is,, vro,rclt nu een u/â,aî moeras,

waar men lastig in \/oo(tp,1o,ns,t, in rle grana.atholen clormp,elt to( âan de heupen €rr rr;et mo,eite, vol
s,1ijk er we'er Llit opstaat.
Niettegenstaa,nde clezc oms,tantligheden, na-

lnen ornze mânnen, o'n sto,nderb,are manier, gesteuntt <1o,o,r de batterijen en doo'r <1e machinegcr,veren der es'kadrielen, tusschen ? en B ut1r, de
e'erste Dtuitsche linie in, c1e crFranken-Stellungr,
talrijke rr kameraden )) gevangen nemend, eî deze
ç.lfe

De rr Pre'ussen-Stellung

))

wo,rdt bijna tezelfder-

tjid. na woesten aânval, veroverd, alsmede de

stelling, de r Bayern-Stellung r :
tusschen 10 en 11 uur zijn deze linies insgelijks
in ons bezit.
I),eze verpletterencle vorde'ring, verwezenlijkt
c.loor zeven infanterie-divis'ies, tot clan to,e in eerste linie op het front tusschen Blankaartmeer en
cle baan lepeten-Zonnebeke, laat alles verhopen
en zal den aanval tegen het geclucht wo'tld van
Houthuls,t moge{ijk maken.
Tfet opperbevel, cle moellijkheid inziende'van
clercle D'uitsche

tlezen hinderpa,al, clie ono,verkorrnbaar scheerr,
rvilde hem eerst o,verwinnen dloor orntrekking.
Ma,ar de vorderingen ziin bove4 alle verwachting
en het we,lgelukken do,et het plan wijzigen. En
ten eincle geer tijd 1ç lzerliuen, die nadee'lig
zo,u wordeo voor verdere verrichtinqen, b,eslqit
rnen eftoq't1'e koe bij i1e horens t'e pakken en...
het wcvu,l frontsgewiize aan te CrijpEn.
D{t is ge'en klein werk. \\/ii hebben gezegd dat
t'lit hoi schriklceliik I'etsterkt was : machinegeweernesitefl , b,ehen.lïg rrerbo,tgen en b,eschermcl

r'loor eene reeks lrijverde'rliein.qen, die elkaar aangranaathoilen vo,1 sdnkencl wa:
';u11en, orntelbare
ter. waaro,r;ef een \xef\ rarde hooçr ontrvo telde en
strrkqeschoten hoomen liggen, met p,la ge'drul<te
t alrk e n, om qet'o elcl struikge.vl' a s m et pritke,l d ra a cl
:raneenqehecht.

TIet urou.l van ITo,uthulst wo,rdt genomen.
<l'en linkerrzleuqel en ten N.
'ran het w,rrucl,
neemt cle '1" I.tr). op schitterende wijze Clerken.

Aan

o**

In
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nreerstand bierden, nee'rschietend.

Rieeel in, een verstetkte stelling die r1e \Mesterhellingen \/an c1e hoo,gte Clerken-Stadenberg;
11ekt.

A.n"lere eenheclen rran cle Noo,rderqroeo, cle 10"
aanrt,alfro,nt en aehter de 1" T.D.
Zuid
eflrrrnt va n het B a n ka artm ee,r
ru-r o,eten
na,
het
"

I.D. links'rran het

J

voorb'iiEetrokken, 'Wolrmen innemen en
zich rlaarna teruEttekken in rire richtin van Clerken. Maar de vEto\rerifl.q.rran het Blankaartka-<.
teel, o'n clen Oosteroevet van het me,er eeleqeî,
r;erErl'e een lanq et1 zwaat gevecht, dat eerst
's miil.laqs onhoûdt, wanneef de laatste verdedi.a-ers. clie met oûsewo,ne harclnekkieheid hadden

le ziin

rxreerstnnrl Eehorlen. secloo,l zijn. 's Avonrls ging
c]e 10" T.D'. , zichbii cle 1" f.D'. en c1e 4" f.D. r'ocqen.
l\{en zo,n ie'de're afrlere'lin g afzo,n<lerliik moetel'l
voilgen rvm c1e episoden van dit offensief te \terteJlen.
Zietiet het on:rtretletr cler lichte gro'eo der 4" f,,

A ^ onder luitenant-lio,loinel Yperman.

T)e aanval beson orn 28 Sentetnbe.r o,n<1er lei"
rlinr" rran kan'r'tein Taecuemin. De wielrii.lers, vers,te'tkt cloo,r het ne'lo,to,n Diâtfo,elietlrs ,ler i'roen

r:rriterij, haclclren cler-r .qans'ehen nacht sekïooefl o'i.
cen moetas'siseî gfoflcl. met hoo,s cn"as beqro,eid.
clie z,ich oo een a,fsfancl van lwee kiJomefet trrsschen d'en ITzerrli'ik cn Rille uitstreikt. Bii den
claqetaa,l" rten's,tijfc1 v'an cle koucle err nat to,t on'
'het .'el rloor rlen reqen die niet onscho".len ha.1
te v'allen^ rukten cle aanvallenrlbn olr te,eken rrarr

hrrr

o'rrers,te te,n sto'rrir1o,orD.

Fii

rlc.. Lr'ect rr Ler:e cJe Ko,ning I x snrirgerr rle
mannen rle{ kotnrr,asnie ovet rlen nrikkeldraaâ,
haio,net voo'ruit en, d'e beto'n-schuilplaatsen rrool'.

-
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in l9lTneergeschoten en doo,r de Belgen
gel.onden in het woud van Houthulst.

Engelsch vliegtoestel cloor de Duitschers

bijstrevend, dringen zij het ha,rt der stelling binnen.

\\-eldra is het een gerr,'echt man tegen man: de
hanclgranaten o,ntplorffen langs alle kanten, de
mitrailleurs vuren o,nopho,udend en de bajonetten
zijn rood van bloed.
De persoo'nlijke moredige daden zijn talrijk en
men'haa t het geval aan van clen ruiter Mariën,
rlie clen rloo,cl vinclt in eèn episch gevecht. Onnrerktraar verrnindert de hevigheid va,n den strijd
crr de n"ielrijclers blijven meestEr der stelling. De
qrond is met lijken bedekt. Het gevecht duurt
het ov'erige van den clag en den ganschen nacht

loort, en rle ko,rnpa,gnie blijft o,nderhevig aan het
onafgebro,ken vuur d'er Dnritsche mitrailleurs.
De vedie,zen zijn grooû en ïva;nneer, na dêrtig
rrren strijd, de wielrijders a.fgelost worden, he'btren 15 der hunnen de innarne tler stelling met
hun leveïl betaalcl ; twee o,fficie"r:en, luitenant
Brocal en Kis, en 25 mannen rparen zwaat

ge-

ri'ond. fndien men rekens,cha,p horudt met het
:root getal so,ldaten wier wegvoeren 's anderen'iaaqs na dit gevecht' noodzakelijk geoo'rdeeld
',i'erd, mag meî zeggen clat de kornpa,gnie wielrii,lers van cle lichte gro,ep <1e,r 4" L. A. in deze

stoutmoecli ge o,nd ern emin g, met een voo'rtvarerd leid, rnaard als voo'rbeeld a,angehaald te.worclen

uitger'oercl, meer dan <1e helft van haar effektief
i erloren heeft.
Ën dan het 1?" linie.
Te 5 u. 30, het uur If, rukt het 17" linie op c1e
Duitsche loorpgra,rren los. De mannen, s'ier mo,ed

,loor het vernemen der ge,beurtenissen aâng'eluurd is, en clie zich doorr het rvaehten niet laten
ontzenuwefl hebb,en, zijn met niet te beteugelen

in Oktober

191ô

r,roortvarendheid. bezield. Zij ruH<en ten stqrmloop gelijk cluivels, sp'ijts de hevige tegenwerking

van den vijandl, de gtoote moeilijkheden r,"an
den marsrch in een terrein doo,r o'ntplo,ffingen
van vier jaren o,o,r1o,g orngewoeld en door
tlen stortregen, clie onopho,udend uit de
grijs-sombere lucht valt, clborweekt. De eerste
loop-golven, dbo,r het II/1? gevormd, hadden,
o,rn 7 u.3û, v66t zich al de steunpunten derr <Flanclern-Stellulg)) eri den P. A. van Grey or,-e-rrom-

peld en bemeesterd.

Ten r12 uur plantte het regimemt zijn vaande,l
op het laatste aangewezen objektief, een gro,ot
aantal gevangeneï en aanzienlijken buit bemachtigend.

Sçtember, orrn 3 u. 30,
in de richting van Mo,orslecle. De drie bataljons van het 17o, in diepte gerangschikt, sto{rmden nogmaals op tegen den

's

AnclerEndaags 29

he,rbegon de opmarsch

wiens talri jke

zw'a.t e ef7 lichte mitrailleurs,
.Keiberg opgeste d waren, enke{e
ooEenblikken daarna het vuur openden.
D'och <le opmarsch van 't 17" was ons,tremtraar.
Aangezweept door cle o,venlt'inning van gisteren
cn heden dbo,r de zon die hcl en heErlijk schittert,
rukken o'fficieren en sodclaten voo,ruit, niettegen-

vi j anc1,

cfie o,p

<1en

staancle b'lo'ed,ige verliezen.
Maioo,r Ilarnet, <lîe het tratalio'n der eerste linie
aanvo,ert, wordt gekwetst en ontruimd, doch
zulk'S brengt geen vertraginrg tevreeg. Men moet
l\4o,o,rs'1e'c1e bereiken en men zal. Orn 11 u. ? wordt
de Keiberg vrerorverd:, en de orpmarsch gaat voo'ruit ornder <1e srto,rtvlagen der mitrailleurs, we{ke
cle dappere soldâten van 't TII|77 neermaaien.
Om 14 u. 40 wo'rclt \[/a'tErd'amhoek ingeno,rnen

-

Zwaar D,uitsch kano'n doo,r de Belgen in het

den vo'oruitgaûg naÉu Rollegeur-Kapelle ten koste

van pijnlijke opofferingen, waût langs alle kan-

ten knettelen de mitrailleurs. Niettegensta.ancie
tuss'chenkomst

der artillerie

weersta,at

r1e

vijancl', beschut door zijn dekkingen in gewapend
beto,n, met uite{ste energie en wanhoop.

Den 3(} September, ôm 7 uur, herbegint de
aanval, doch hij wo,rdt doo'r het geweldig vurlr
cier mitrailleurs en granaatwerpers afgeslagen.
Om 10 uur, na een nieuwe voo,rberciding door de
artillerie, rukken de hardnekkige so,ldaten van
het 17" terug aan, do,ch te verge'efs. Een der<ie
po,glng om 12 u. 25 valt niet beter mee.
Den 1" Okto,bet, na eeû ernstige voorbereiding
do,or de artillerie, tracht het IIl77 o,p zijn beurt
Sint-Pieter in te nemenr €€n z.ware brok, en geraakt er toe na vier uren reuzenstrijd.
Om 15 uur is het II/17 o,p 200 m. Oo,stwaarts
lan den weg Meeneû-Ro,eselare, doch zijne linkerzijde is tioo,tgesteld, daar het naaste regiment
nog langs den Westkant der baan is .Om 14 u. 30
stooten de gevorderde elernenten van het bataljon

op clen prikkeldraad der aFlandern-Stellungr,

op 600 meter .Oostwaarts van den weg MeenenRo'eselare.

En het

1"

-

woud van Ifouthuls't in September

met de hulp der artilierie ere de acbtervolgiug
gaa,t voo,rt langs Sint-Pieter, welks omstreken
ro,nd 15 u. 30, na zeven uren hevig vecirten, bereikt wordsn.
Het I/17 lost het vermo'eicle III" af en herneemt

de
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karabiniers:

u. 30, vertrekken de
64 officieren en 1.850 manschappen van het 1"
D'en 28" September, orn 5

lrarabiniers van het bosch cle'r Cuisiniers ten aan'
va1 cler Duitsche linies. Het is -de zegevierende
sto'rmloop ter bevrijcling van 't va'derland. Het
opcenhoop'en van mitrailleurs o,ll den karn van
Passchetndale kotr niet lang den drang onzet troepen weefhoiuden. Deze stoppen slechts onder
\oeselare, v66r het gehucht Kolliemolenhoek,

1918 veroverd.

waar de njeuwe verdedigingslinie van den tegenstander doo,rtrekt. De Beieren, onrmachtig teged
den sto'rmloop der anâen", werd,ern verpletterd,;
verscheidene ba,tterijen en belangrijk materiaal
bleven in het brzit onzæ dal4reren.
Het schoon gedrag van het regiment ltuorgt

het o,pschrift < West-Roozebeke l op zijn vaa,n<1e1 : t Terr herinnering aan de ko,ene wapenfeiten
eû aan de heidhaftigheid der troepen gedurende

het zegeviereld o,ffensie,f den 28o Septernber 1918
begonnen. ))
Do,ch de heete s,trijd had het regiment zwaar
beproefd, dat er 15 o,fficieren, wa,aromder 7 doo,clen en 326 soldaten b'ij in'schoo,t, Nochtans is het
met clezelfde vurigheid dat het 1" karab.iniers op-

nieuw van Vie'rka,ven wegtrok, op 14 Oktober,

ten aanval der stellingen door het ?" regiment der
Pruisische wacht geho,uclen.
Het 16" linie nam in een he'vigen strijd iVloo'rs1ede, o,f wat er van overble'ef, een muur van de
kerk en een vall 't klooster tusschen wat steenhoo,pen, doch alles in schanseq verkeerd en sterk
met machinegeweren b,ezet.

Draar het sto,rmbata jofl (1/16) geweldig door
het artilleriegeschut b,eproefcl rvas, kreeg op 29
September, ro,nd 8 u. 45, het 3" bataljon (majoor
Brerdae,l), in rese'rve, het bevel een linieverwisseling uit te voerefl, en aldus c1e plaats in te nernen
van het 1u ba,taljon, met opdracht langs Moorslede op te rukken, het te overro'mpelen en zosver
mogelijk voo,flrit te dringen.
De 9u ko'rnpasnie (kapitein Vanniesbecq) en de
1ff kompagnie (kap tein Dery), sta,a r in eerste
linie; de 1,1" ko'rnpagnie (kommandant Van BErwaer) vormt de reserve, cle 12" kornpagnie mitrailleurs, onder bevel van ko,mmandant Fritsch,
wordt verdeeld op tle vleugels der eenheden.
l{auwelijks is het bataljon op dbn kam geraakt
ter hoogte van kilometer 12 van den spoorweg
Ieperen-Roeselare, of het wo,rdt aan een geweldïg

-
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regftlerit afgelost eri trok iraa'r Coxyde

str)ervuur o,uclerworp,e[ van nridcle,ibaaf erl groot
Kallber en mttra,rlleurs. r\ocutao.s rukt net v€ruer,
urettegenstaande gevo€'[ge verUezen e1r llet ar[11rerlevuur qat ûet DatalJcfi tclstert. \eer op K€cl.

ul liet woud vaû ilout.irulst was cie stnld c.r'utzetteû.r. rllâcrllû€g€weren nlaardql gaûsre nJ eu
oel oilr7en weg. ljtokrurs tta bloktrurs moest veroverc wolrdeû. Wre ze bererken kon, wrerp er
ha,ucrgrauateo rn... Eu d€ cloou vernclrtte dÉur zrJu

ljery, ol}clerturteuaut .P eru4,eus,
l(oluUlalluant f'l.ltsclr gekwetst; OtuerltUtenarr

rrc[ eorp ie nemen.
det Dataljon rukt vooruit, onnriddelhjk

,p

uieuwe viagqt mitrailleur- eu artlûenevuul outvaûger.
IJe 10' kompag:rie, ctie ia,ngs het .r\oorcleu oçr-

treedt, valt beshst op de mrtrar.lleurneste.o, eu
maakt zich meester van vtJrtren ongedeercle
xnjgqgevengenen en vincit tieo, ctoooeûen gekwetsteo. Uoc4, a.n(lere macninegewerell ko,rnen ln net

spel. Eeu gevechtsgroep, onder bevel vaa adjuoant Verïiest, rryord.t gelast ze tot zwijgen te breagen. Er wo,rdt harduekkig gevocnten. r\a eea uur
rs de viiandelijke tegenstand van 0 ueitrailleurs
met een twintrgtal maûschappen overwolr.lûeu.
rten p'eloton ( o,nderluitenant Griclte), uit de 10'
kompagnie gehaald, gaat zich bij het I0'voegeu,
dat ztin, omsrngelende beweging voortzet.

Rechts vefireemt de 9' konrpagnie lkapitein
Vanniesbecq) door eeu krijgsgeva,ugeue, clat

viel ko'mpagnies van
manschappen en talrijke mitrailleurs. Eu tocir

rVloo'rslede nog bezet is'doo,r
ti,O

trekt zij vastberaden ten aanval. lJe

pelo,tous

Peynstraert en Van der Donck (deze laatste offrcier wordt gekwetst in 't vuur), nraken zich

m€ester varl 5 nritrailleurs; de kompaglie vervolgt
haar vluggen vooruitgang, doo,r hagen en kanteu,
rnaakt krijgsgevangenen, overkomt elken tegcnsta,nd, wil van geen wijken weten, driugt onstuimig verder, door de machinegeweren van onder-

iuitenant De Clerck bijgestaan.
Weldra bereikt het bataljoae den uitkant van
rret dorp, hier door dikke versperringen van toe"
gevoegde verdedigingswerken beschermd,,; er
worden bressen in gcslagen; de pelotous Pe5'nshaett èn Van der Donck stormen ten aanval, terwijl het peloton Delbastaille de gevechtslinie
langs het Noorden uitbreidt. Moorslede wordt
ingenomen err op stormpas doorioo'pen; de djan-

tlelijke vluchtende infanteristen, artilleurs

en

voertuigen worden achtervolgd door het vuur der
overwinnaars. Het is 116 u. 30, doch het bataljo'n
laat het daar niet bij. Vol strijdlust, rukt het
vooruit tot o,p 1.500 meter verder dan het'veroverd dorp en stopt slechts ten volle uitgeput en
overvallen door de zware granaten, de stikgassen
e,n

mitrailleurvuur.

Bevel hebbeud den verovetden gro'nd kost wat
kost te beho,ude.n, blerren de troepen nog eenige
uren voor Sint-Pieter.
In den nacht van I tot 10 Oktober werd het

elr

i)tut-lûe,sbalu o1u o,pnleu,w gerungsc[lkt te wor-

lvor(leu kaprteln

!J(jrllll Wo,r(lt gedood.
unr 1ô u. 46.staat oet DatajJon voor rlloorsleue;
taprteil Lerb'laûc .oeeût liaplrc-r[ U,ery vclvdrrgerr
atr-D r1êr i.lootd cl.ef .!(_/- lio,ûr.pagrue, Ore met oe letur[g belast ls. ]Joclr otr] aat oogcnoul< j,oopen (le
vertrezeu zoo uoo,g, dat maloo,r r1l9qâc1 lrutp ruoei"
vrageu eo eefl kracntrge bescrrrettug vaû lvloo,rsle<.le, om ciel1 stormloop voo( te berelueu. l{or],(i
10 utu 15 uct,2" bataljo'u (ko,rnmâJ,1uant uerilueui/
o,p ecrugell atstallct van het, ô", geree( o,m, br,1 te
spfiu.gco. rvlaloo'r ]jredael l1eemt dan uet Desll.ur

-

'

gILrweluK werk...
r'r.Ksrx urde werd <ioo,r omsiugeiing geuo,Irleu.
]Jlksnrtude was gevallen tta uarqûekKlge veruccilgrug. 1vI€tar llâ.rûnekk-rg creed eelt verlraal vaJl
spronnage ue ronde.
Zae tocn iuidde eeo legende outler de fusiliers

versprerd. rvleu bewee'r'de

uat een oude vrouw

cloor hcxtserûes dEIr vrjaûd deu weg too'11ctc o'm
cl,e l,..tansctren te overvallen. l1en rngelsclr blao
ruaakte er een neel verhaal van eu schreet:
<tJJe

geallteerde troellgll,

*"çs

lrksrnulcle

be-

zeLten, bestond€n rut eEn eskactrou rurtenj op oeu
recûieroever ( !) van deu IJzer, twee batten;eu

v3a 75, een regimenf infsÂle1is en €en batallo,u
zouaven.
De slag varr deû 1(}' l\ovenrber begon met gewelorg artillerievuur en het voornaamste doel was
cie stokerij in lret midden cler stad.. 'l'wee '75tigers
stord€o op de eerste verclieprng vâ.n een ieerloorerij, cle anderen benedeu op eeu kleiue hoogte,
waar men de vellen reinigde. Ons gescliut was in
staat den vijand op een a{stand te bouden. !e
grauaten sloegen wijde bressen iu <ie vijaacrelijke
rangen. Een Duitsch stuk lrad zijn gespan verioren en een eenvoudig salvo maaide njen uhlaneu
neer. Onze ruiterij en voetvolk wachttsn slecirts
op lret bevel om in te grijpen. Juist op dit oogeublrk verschee[ eerr oud€ vro,uw, die doo,r ,J.e'/ouaven vrieudelijk behandeld was geworden, omdar

zjj armoe

leed,.

De soldaten hadden met haar hun soep gedeeld.
Zij klom tot o,p de eerste verdieping der leerloorerij. Toen ieder vonr haar veiligheid vreesc.re, verdween ze.Een oogenbiik later bernerkte men een

licht op tret dak van het gebouw,'Ilet flikkerde
ciriemaal eu bewo,clg zi,ch naat links en rechts.
i\{eer gebeurde er niet, maar vijf minuten later

bego,nnen de Duitsche granaten met wonderlijke
nauwkeurigheid te regenen,waar het licht had geglansd. De vlammen v'erspreidden zich. naat alle
zijden. Alkohol geraakte in brand eu eensklaps
geleek de gansche b'uurt eern laaiende vuurzee.
Daar het o,nmogelijk bleek deze te bestrijden
of den steeds toenemenden stortvloed van projektielen to,t bedaren te brengen, liet de bevelhebber
cler Fransche troepen de stad ontruimen en alle
afdeeli.ngen nâar den linkeroever wijken. Met de
grootste moeite slechts kon men de vijf-en-zeventigers van het terras halen. Voo'r hun vertrek za'

gen de soldaten de oude vro,u\4/ ten gronde liggen;

onder haar rokken b,emerkte men de uniform der
rrlrlanen. l
a Dat alles is zuivere verbeelding

r, schrijft Le
Goffic in ziin werk ttDixmuder. <Diksmuide
ivErd niet door Zouaven verdedigd : de waarneningspost der artillerie bevoud zich niet op een
1eèrlooierij; bovenclien haclden wij daar geen ruiterij. r Toch meent cle schrijver ook dat de spionna,ge een zekete ro1 venrulde in den val van

-
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al stukkern vaû24 c.M. op spoorwegonderstellerr
en r\.rutr)p-ka,uoulren vaar I5 c.IVI. van het laatste

lliksmuide: te veel lieden, die zicir voor vluchteiirrgen uitgaven of bewoners aan het puin van
hun wo'ning gehecht, clienden als medeplichtigen o,f gidsen voo,r den vijand. Wij achten deze
uitlating een beleediging voo'r de burgerij van
het stadje, dat zich zelf teu offer bracht. Wij
hebben reeds herhaaldelijk bewezen, hoe lichtvaardig e'r over dit alles werd ge'oo,rdeeld. We
vergâten bij ous uauwkeurig snderzoek oo,k clit
puut niet en van dergelijke misdaad konclen we
niets bespeuren.
I,e Goffic zegt verder :
rt I)'e vertellei lvan de legentle) heelt slechts
iret eenige ko,rps vergeten, dat derr weg voor de
l)uitschers sloo't : cie fusiliers-mariniers. r Doch wij
voegen er bij : < En de tse'lgen I r De rot onzer
troepen wo,rdt al te gemakkelijk vergeteo en

ruodel.

!e verliezeu der tseJgen aan doodeu eu gewonoeu treorageu mloder cian de heilt van het aantal
gevangeren. Er zr;n 20 tselgische op iedere ,5U
IJ(lil,scue doode!.
tlr werten + ctivisies versterkinge!. tegeu de
rjelger

ai.gezondexr err in lvloorslede was de tegelrstaud op Zotuag wa.nhopig. 'J.'egenover de tsntteu
ireferr cle U'urtscherc Zaferuag zon"def verwi;i Oe

gewiôntrge stelliugen rn den steek, waaroul
rrraaûde! gevo,chten was, mâar ZonOag was cle
tegenstaûo kracdtiger. 'J.oclr zrju sqmrnige versterkrngsdivisies zeer rutge?'ut, zoqals b.v. de
clivtsre, o1e vaû Kam,erijk kwaru en op 25 Septemb,er uaar Kortrijk was verttokk€û, om uit te

voortd,ulend o'nderschat. Zij vingen de hoo'fdstooten op, doorwo,rstelden met de Fransche marrniers cle moeilijke dagen. En vergeteii we uiet
ctat Drksmuide uiet alleen bij Beerst, het ka.uaa,t
vau llandzarae en het kerkbof vero€digd werd,
maar ook doo,r de Belgen aa;r de tanks, cle ho,eve
Van der \,Vo,uden, Den'lo.ren, ewz,, en evenec,lrs
aan den tseverdijk en deu spoordam.

rustel..
De gewonde Belgeu, die ik op den weg va,n
leperen naar Zannebeke oqldervroeg, wareu zoltclerhng opge\iyqndeû. JJe gwangenen zagen er als
vsrsult urt. ))

Uit lr.luuen naeld.de men:
lJeua.lve de medewerking bij het Belgische
otlenpet, treb'ben a,tdeelingen va,tr de koninkhlke
iucrrtstrtldkracnteo, irr sâ,menwerkûrg met de
vioot, gedurende de periode van 2ii tot 27 September de vijandeiijke vlootbe,weging rn voorttu

D'iksmuide is een lJelgirche post gebieverr.
Door de vordedngeu cler troepeu ou1 (Le stari
heen, moest de vijand Diksmuide opgeven.
l)e o,nzel doo'rzochten de schuilpiaatsen, de
kelders, narnEn nog gevaflgeuen, die achterge-

u

bservatie gehouden. Vij andeu,;ke torpc-

vuur bestookt. Bomaanvallexr werden

onderno-

Iu irevige luchtgevechteu wErden twaa,lf vijaudelijke macirinen vernieid err ve€rtien onbestuur-

voo,r de vlucht in clen grond verborgen.
Dit was den heer 'I'o'cke, poùitieko.rriruissar-is,
bekend. Hij vroeg cladelijk aan de overheid terug

baar tot daleu gedwougen. Tieu va$onaze machr1leu wo,rdell vermist. In de territoriale wateren

te rnogeu keeren, en met eenige geudarmen vestigde hij zich in een kelder, orn tegeu alleriei
slechte eletnenten te waken. Bij latere o,pzoekin-

kruisten antr-duikboqt- en konvooi-patroeljes.
&en eskader groote hydroplanen maakte lâûge
verkenuingstochten in den bocht van Helgo-

gen we,rd de heift der kostbaarheden en waarden
tèruggevonrden. Van de andere helft hadden de
D'uitschers een gro,o't deel gevo,ndeu en hEt te
llrussel ùrer proces-verbaal gedeponeerd, zoodaL
iret ook gered was.
Het o,ffensief kwam nu tot stilstand, want olen

iaucl,1

Poincaré seiude op 1 Oktober

uit Parijs

aan

ouzen Ko,ning:
r -Liet Belgische leger, de ger:aeeuschappelijke
zaak getrouw, heeft de eer voo,r zich opgeëischt,
eeu groot aandeel te nernen iu den veldslag. Binnen enkele uren heeft het eeo schitterend sukses
behaald eû eEo geheele strook v'aJr het trationale

rrroest he.t terrein effenea.

*"*

gebied bevrijd.

- Uwe ÙIajesteit, die in

IIier volgen nog eenige mededeelingen over
dit eerste o,ffensief. Een korrespo,nden[ ureldcle

soaarbere

uren flimra.er

heeft gewanhoopt aan het recht, en die aan allen
een voo,rbeeld vàn standvastigheid en sterken wit

over den aanval:
<D-e Belgische ko,lo,nnes, die Zaterdag tegen
clen Clerken-heuvel en den Westelijken zoom van

gaf, kau thans d.e overwinning ziea gloren. Ik
bied Haar mijn warmste gelukwenschen aan. ))
I)e eerste aanvalr 's Zaterdags begonnen, werd
voortgezet, en zoo ko'n ouze regeering dit b€richt
afko,ndigden:

eerr

deel der fJzer -o,verstroornin g overtrekken. Andere kololrnes trokken het bosch van uit he,t ZuidOosten o4ïr, o'f vielen den heuvelkring van pa,sschetdale aan, die met Broodseinde en Wyt
schaete de voo,rnaamste verded.igingslinie àer

D,uitschsrs vo,rrnde. HEt was een zèerlterke, natuurlijke ste'lling, de < Flandern Riegel r zàoals
het op een D,uitsche kaa,rt verme,ld stolld.
De Belgen trokken zingend en juichend ten
aanval. Beieren en Saksers verdedigder zich vrij
go,ed, vooral te Blankaart en Houthulst. Onder
de veroverde kanonnen zijn veel Zeer zware, voor-

o

rireu op Zeebrugge, Oostende, tsrugge en de vhegparken iu de omgeving van Geot.

tuin

moesten

urende

clo,lagers werden met bo,tnnreo en machinegeweer-

bleven lvaren en plantten onze vlag op de ontzaghjke r"tine.
Veel inwoners van Diksmuide hadden hun tor-

het Houthulsterbosch oprukten,

-

.

ru Ondanks het afschuwelijke weer en den
stroomenden regefl, hebben de Belgische troE)eû,
wier schitterend vuur doo,r geen hindernis te
temperEn is, hun vooruitgang Maandag voortge-

er een 6elangrijk sukses behaald. Zll neUÉn
den weg Zarren-Staden bereikt en overschredeo
zet,

en beoosten het dorp Amersveld Stadenburg, als
mede Sleyhag:e, aan den weg Staden-Roeselare

vermeesterd. Meer naar het Zutden, is OætNieuwkerke, o,p ongeveer vi€tr tb. beveesterr Ræ.

-
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de omstreken van Passcheud;aele. (Offensief van Septernber Oktober 1918).

onz-e handen geva,llen. De

linie liep in den namiddag beoosteu
iVloo,rslede, dat delr vo,rigen dag in e€û zwarqn
strijd was vermeesterd en vereenigt zich in de

tselgische

na,bijheid, van Da<iizeele me{ de Euge,lsche linie.
Teze'lfdertijd, dat deae zegevierende krijgpverrichtingen ten uitvoer werden gerbracht, werden
piaatse'lrj ke onrdernemaingen benoo,rclen Diksmur <1,e verricht en met schitterzud sukses bekroo,ncl.
De belangrijke versterkte posten, de hoeven Terstille en Violette, op ruim twee kln. r\oo,rd-Ooste-

lijk van ftamBkapelle gelegeu, werden na een
korte en hevige beschieting doo,r onze troepen
met

slag vermeesterd, waarbij gevaugenen en
werden genaakt. De hoeven Terstille en

e€rû,

buit

-

Violette, die nridlden in d,e overstroomde vlakte
liggen, waren door c1e Duitschers in vestingen
veranderd eu vofinden steuup'unten vau deo eersten ra,[g.
Sedert einde 1914 ziiner herhaaldeiijk talrijke
en bloedige gevechten om het bezit er van geleverd. Tha,ns zijnonze'daçtpere so,ldaten van deze
porsten meester.

De op Maandag velo\tErde b'uit is aanzienlijk;
gEwichtige depo,ts en, qpoorwegïrateriaal zijn oors
in handen gevallen. Het aantal gevangenen is
aanrnerkelijk toegenoû"€n.,)
En uit Lomden meldde men:
sZware regers in Frankrijk en Vlaandeten,
die den strijd, sisterffi eenigerrnate hebben belemmerd. Niette'min hebben de geallieerdqn IMezenlljke vorderingen gemaakt.De Franschen werken thans evenesns m'ede aan den aanval irr
Vlaanderen, rhet de Belgen en Brittan, onder
aanvoering van Kotring Albed. In spijt van den
hardnekkigen tegenstand, is het geheele front
vooruitge,schoven- De Druitschers geven toe dat
zij ged,wongen warenr den rechtervleugel -v-ân hun
<veraeaigin-gsfronb) achter het vak van llandzame, vEur bmo,o,rdes Diksnnraide tot Werckerr terug

te treHren en den voo,ruits4iringende'n hoek van
\lytschaete te omtruimen. De gea,llieerde troqen
hebben heden nacht Amersvelde, Staden en Oo,st-

Nieuwkerke vermeesterd en op verschillende

tr)unten den weg van Zarcen to't Roeselare en varl
daar naar lVleenen o,verschtedera. l

Berlijn was pessiimistisch.

Ou oo4o,gsko,rrespondent van de < Vo'rwârts
seinde:

'

<

l

D,e zware dag va,lr gisteren heeft Iluitschlanci

militair op eqn harde proe'f gesteld. Het feit, dat
wij op de meeste fronten achterwaartsche stelliugen hebb,en betrot<ken, is g een ma atstad voor

de

be-

oordeeling van het eindverloop,, syqlmin a1s het
aartal (doo,r de tegenstanders) gemaakte gevÉrngenen, dat ia den reusachtigen slag vo,lkoûr.en

normaal is. D,e siag is aog niet ten einde. De
ho'o,fdzaak is en b'lijft da,t de levendige tegeastandslinie van het D'uitsche front o,nverbreek'

biijft.
Daar de gisterochtend ingeaette

baar

Engelsche
groo'te aanval ook op Vla,anderen is overgegaan,

staat thans meet dan de he'lft van het Westelijk
front, van de zee tot Verdun, in brand. De s1ag,
waarin meer dan een millio'en metschear ziin ge'
wikkeld, is de grooitste slag der wereldgeschiedenis en is doo'r c1e deelneming der Amerikanen
to,t een volkenslag gewo,rden, die den slas bij
Leipzig verre overtreft.
Om 2 uur 30 kondigde een tromme vuur tusschen de zee en Wytschaete dle nieuwe Engelsche
aanvallen aan. Gelijktijdig werd vad zee uit de

kust met zwa,ar kalib,er bescho,tEn. Na een

ge-

schutvuur varx vele uren gingen twee Engelsche
'legers tusschen D{ksmuide en Wulverghem tot
den aanval o've'f. Wij nameu anze in het voo'r-

jaar voornitgeschoç,En linie in de o,ude wintersteliing terug, zosélat feperen weer Éngelsch is. rr
Ieperen was noo,it Duitsch geweest, maat de

korres(rcmd;ent bedoelt

hier

deor sektor. Zwgtst

