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Duits,chers

in

l,crc1 er o,nr s'ommige punten gestreden.
I,aten w-ij een ep'iso'cle navertellen, rlie u,e vinilen in rr feyensbeelcie,r'r r valr maioo'r L. lasmier:
rr 3 u. 45. In eenen granaatkuil op 2.000 m. ten

Oo'stet v'an Foelkapel1e. Daar loopt cle Pa,cldebcck... Het rvas vroregrr maâr ccn klcine rrliet,
rrtt is ltcl t,crr larrgt recl<s srarra.attreclrtcrs,. IIier'
zijn wij slc,chts 20 meter hoven den v,aterspiegel.
L)'aa,t vcr,ot olrs loopt ccne cloqrkere lijn.. . TIet zijn

vcrtnaarle hoogte,n v'a,rr Pas,s'chenclaie, nraarhct ho,ogste punt een kloine he,ur.e1 is op 60{)
mcter Z. -\1.'. van \Ires,t-Roôaebeke.
Ilr clen granaatkuil zatcri ecnigc jorigclis s,edeit
c1e

",:an

delr

\rco,fa\,ornrc1

liet rcgctclc
il u. 55.

weggestolrt olrrler ecirc te1it, $':rirt

zo'nc1ct opliottricr'r

"

Ëen jo,rrg nian nic,t

gL:i<1

aatr it-r cle -e'r:rstc tnclLgcrrs.cheirtriirc

u'ezcu ko ut

; ziinr
stralcu vluig; o,1r r1c 1itrl:i.'f iu()11r,\i zr.i'cr
s,tr€i)en

j op de r:ccirtcl'

t\i:ce

\r(x)1'
c1sori1r.

ollEen
f

L\\'et:iiilreir

reltrt-

;

lrij

gt het lirrt er I, cx,-{l'.lil
rleeclt rnii roelrcn, nriju ffajo'or? l
r, Ta, Varrtlcitl-rcrghc; nref r1c scktic i,arr iujl.etutrtt l,rtl:turt e1t 11-,\'r l<r':rti;'grtjt', qorrt sii r.iu i;ji

cl rr., a

rr

't

c'l

Gii

karabiniers rtoc'gcn... Ilrl.e' zetclitrg is: 1:cr:.,-,,:i
rj() tc Lrcmaclrtigerr... Ik tçcnsch n I'ee1 i o.clrspcel.l, tr.rt I'cerzictrs,... ;r
iJ"
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a,ftocht

Kapitein Vandenberghe staat bekend a,ls de
lrcste onder de moredigen, en zrjne kompagnie
kent geen wijken : zij wercl driernaal op de
leger.lagorcler gebracht voor Diksmuide en SintJo,ris'....

Iie;r l<ort gef1uit... en eenige

sto,nclen

later ver-

{11rijnt cle mo,edige officier ûict zijne manschâp1 tir irr lrct duister.
Gr-anaten omtplo,ffen, en cle zware nritrailleurs
vultell, ma,aT onge'stoor"cl gaail ze vooluit... Inclien

fiet maar niet altijd zoo regexde, el altijcl die
cn da,t srlijk...
\'ooruit...
\\ielk geroep, rvclli gc'rchreet1\v. .. Zij ztjn op ùe
1ir:rlgten i)5, dan 4(\... z.rj ircbbcn cle karabiniers
l;Lrcikt....
I{ct is clag gelvor:rlen. C)nze altilicric is zccL vct

rno't1c1er

rrcli tc t'.

lli:

1)uits'che tiril.tailieuts zcntletr

moorll

en

tlc;cci, ;naar grenaiiiers' cn iagers gaan spijts alles
rto,cruit. \roor cle 2" liotrtpagrrie gaa,n cle tu'ee he1ricrr, luitcnantcri. ilaltcr crr Rootirals,.

I{ct z.ijn trl'ec o,ot'lc;gsr,rijwilligers', cle eerre
sturient irr cle reclrtcn, cle aur'leL student in de gelecslrurxle; cle eers'te stncleercle aan de Hooge'
s,ci.rooi van Brussel, t1c a,nclcre aan clic vâ.n Leut}E GROOTË ÛORLOG.

--
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sclien<lale tleeft ltij zich moe<lig gedrageri. Hij
vie1, doodclijk getro,ffeu cloo'r eenen kogei, op 2t)
meter van den laatsten lfuitschen mitrailleur, op
lieuvel 50. (i{ij werd clriernaal vermeld, trreemaal gekwetst, is ricl<ler in de teo,poldso,rde err
cirager vao het Oorlo'gskruis.) l
IVl.en sto,ud nu in het lanct vzur Roeselare... l,rr
u'e schrevert daa1o,ver :

t De weg van Brugge ira,a.r 1{o,eselare. Irerst
doo,r cle Smee'poo,rte van Brugge, clan tussciren cle
hoven dcr b,loenkweekers, err langs cle kas;teelel
van clen Brugsciren atlel, clarr trisscnen bossclrerr
cn velden, fopheu links, Acr:lr5'cke re'clrts, '1 orltoutrryaarts. Van dc hoo,€Jle 't o,rlcte stacl1e 1u,
la,ngs de normaalsclrool, nu cen lrosp,itaal, en et
recnto,ver een kerktro'T, tllalrs zoove,el vergroo't.
'L'orho,ut weer uit, ficntervclcie lurks, Liits rechts,

Aan,15 Zuid. LooPgraaf det Be'lgen

ven... 'lwee bre,ede en verstantlige gee's1ten,..
Zij ga,an vooruit... en de joligens vo'lg'en..'
Maar de kq,gels s,iss,en akelig .. Vooruit ! ro'ept

!

rorep'en
de
Vo,o,ruit ! ro,epen de jo'ngens...
llen is aan hoo,gte 45.

kapitein... Voo,ruit

cic oversten...

"

Nog eeu sproirg, en heuvel 50 is irt hunne
irancleln... En dan is het de beurt van Oostnieutl''

kerke-Ro,eselare, I{oo,rs,lecle-I,edeghem, al tie
hoo,gten van Viaaucleren, die gedurelde rrcer clal
vie'r jaren in cle vuige ha'tden van den vijanrl rvareu gebleven...
En rierder nog is het Iiortrijk, \,vâ'ar tle goecle
rnoecler u,archt op haren zoo'rl ! I)e prachtige
(lro,eninghe-sta.d, waar kap tein Vatldenberghe
zijne kinclerj aren doo,r'bracht.
Hij gaat voo,ruit, vtank en fiet, zl:nder, aarze'
1en, io,fsch en kloek gelijk een Romeinsche athlcei... D,e ko,gels sissen... r,ootuit naar de o'vetr,r,inning... dJ kogels sisseli... ,hij valt,-.hij kust
dEri grond, dien hij zoo lief heeit
,rog

"ei*^^1
gehad...
<

Voortrit ! u roept Ro'othals, en

irij ook worilt

rrecrgcschoten.

ru Vooruit ! l roePt Malter.
Het is zijn la.atste kreet. I)e tweecle ko'rnpagnic
begint te wankelen, maaT luitenant Lebrun ne'enrt
hei bevel ovcr mitlaillgul5r en iagers en sâ'mc11
gaan ze voorttit.
' Doo,Cen cn altijcl dooden'.. D'e lijnen
"vordelr
dttnnet, maar c1e vijand is voo'r zoo'rrcel irelderr-

mo'ed gerrlucht.

Eén'is geblwen." een dotk rvorclt in zijn hors;t
lijk van kapitein \ranrlenberghc
geheschçn.
heuveltop
clen
op
irordt
't Is uit.
't fs nu 16 u. 30. Heuvel 50 is aan ons' rr
n" à"pp*t" kapitein we'rd, ll.a zijn h-eldhaftigen
nài nan lièt legcrorrler vermclcl: - .
doo.l,
--uË*"oia.rcl
to't ofTicier in cle Leorpoldso'rde:
gestoken Ën het

ja'gers te
Vanclenbc'rghc', Alb'edc, kap'itein, 5"
l'o,et,
'"j;ir;.2o ko,rnpagnie.

vo,l mo'ed en r'vilskracht' Edele
clie zijrre ko'mpagnie he'eft weten te be""i""i, In het gevecht voo'r de hoogten van Pas;i.i.;.

oiiièl.i

to,t de o,ude a,fsparurrng u 't r.,arrcl van )3eloften r,
met clen groo,ter ctrirrkba'li voo,r cic cleur en de
vele ramcrt in den witten geveL.
De lveg da,alt en rijst en daa,lt weer naar lLoeselare en tusscheu hooge schouwen verheft zich
tle nog hoogere, schoo,ne, Go,thische Sint-lVli-

chielstoren.

Rechts aan u't l,ancl, van Belo,fteul, op den
heuvelrug, loo,p,t oo,k een b.ree'de baalr, ,en 'k zie
ze overgâ,an in de straat van Hooglede.
Roreselare... Hooglede... IJ,aa,r staao. de Belgen
cir i.'ranschen, cla,arheem srtormden ze, dwars door
't Ho'uthulstcr wortldr daar worstelen ze verder.
Eu onidat ze er de"n Dtuitscher cloen wijken, voelt
de'ze zich ook in 't -l,{oorden, aan de kust, bedreigd.

Roes,elare ! l,Iog veertien dagen en 't zal juist
vier jaar- geiedeu zijt, dat de stad cloo,r de Duitscherg bezet werd. Dat was op 1g Oktober lgl4
en na e€n bo,mbardcment hic'iden ze er hun iutocht achter 400 rnanneu, vrouwen en kindereu

rn,et opgeheven hanclen.

Sinds is het bezet gebleve,l. Verleden jaar geraakte Ro,eselare weer o,nder vuur en toen bego,n
tie uitto'cht der b'urgers. Alles achterlateud, trbkken deze weg, naar 't Antwerpsche, 't Brabantsche, 't l,imburgsche.
Nu zijn het Beigische solclaten, die de stacl
omsingelen. Roeselare moet vallen. 't LIur va,u

zijn bewijding naakt"
We kunnen niet uitdrukken,, wat uw gevoel
is, als 't o,m uw eigen stad gaat.
Ro,eselare, wââr we ter schole gtngen bij clen
go,eden meestei D,umo'rtier, wâar we opgroeiden,

vele vrienden rMonnen, waar we geliefden ter
ee,uwige ruste legden, waatr we in den omtrek
clwaalden en Vla,andet'en in zijn we:lzen, zijn f.alklo,re, zijn eigen schoom, zijn vededen leerderr

kennen.

Ja, wat al herinneringea ! Die p,laatsjes uit de
ko,mmuniqué's,, wat zeggen ze ons oneindig veel.
West-Roozebeke, met

el 't o,ude slagv,eld

zijn kerk op een

h-oogte,

van 1382 er orn heen, en ik
sta o,p den molen, en'k zie Roeselare en,i grijze
Ieperen, 't db,nker wo,ud van Ho,uthulst o,f .ide

), waar de legenden van Bakeland, den
roo,verhoofdman, nog.in de statige dreveq zweef<len. En Staden. Daar woonde onie boerin, die elken D'ins,clag cle go,uclgele bo,ter bracht en eis soons.
Vrijbosch

.*
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In

Noo,rd-Vlaanderen zijn clepo'ts van burger-

kleerren. Et zal we1 lyeet eeu. a Es is nicht wahr l
voùgen, maar to,ch is het ons bekend, clat de irrstruktie llridt om in burgerkleecling naar
Zeeqrvsch-Vla,anderen te wijken. Aldus wor<lt
nren niet geinterneercl en katr nrcfl naar D,uitscirlancl terug. lk herha,al het, ciat we dit uit ernstige
bro,n hebb'erl verno,men, err het is \rra,ar, dat Duitsche soldaten er openiijk ove,r sprekcn. In elk
g-eval gelclt het hier : ,t uu hornme a,vertl en vau.
cleLlx )),

In Zeeurvsrch-Vla,anderen is nien in het ge,heel
niet zenuwa.chtig. D,e bevo,lking ivaclit aJ en

'wc'rkt intusschen be'ilaa.rd voo'rt. llet lan<l ligt
er cioo,lsch en even cloo.ls'ch is ood< cle gleils. !e
bo,eren halen hun bieten varr clen akker; ze vetFransche auto:zoekliclrien vc,r'laten lret
Bclsis,che fro,ltt.

't ho'I noo'cligdc, onl er 't geurig koekebroorl
err apperl- en pruimentaarten, groo,t âis wagenrvielcn, te proeven. Staden, waar Guido Gezelle
ons heenvoert in zijn roereude u Kerkirofbloin'
nleu)). Iloogletle, waal de clrernpei tler moo,re
kerk even hoog iag als cle spits van o'nze'n Srnr]Iichielstorru reikte. Zarren, rnet zijn bezembirders, en Boschkanters. Iladizee'le, de wijd verlla,ar'

rnaarrle beêvaartplaats. Ruiubeke met zi|u
Spaansch kasteel, iu welks oucl torentje 't versleten klokje midden iu clen rracht doo,r dEn winti
wel eens to,t luiden werd geblacht. l\Ieeuen, veste

vaû 't barrière-traktaat, met de hotle ka,nonkciders, doo'r vele gaten gapend naar cle Fransclte
vlakte. Dan de vlasstreek van de I,eie.
Eu nu een slagveld, een o,llmetelijk slagveltl,
waaro,ver de Be'lgerr vooruitstormen, dwars door
Ho,uthulstbosch, de hoogten van Zarretr en Terest
op,, dan clie van Hooglede en Sleyhage, de vlakten benede'n Passchendale in, Ro,eselarewaarts.
W'aar e,r velen 't schoone leven o'fferen I Een slag'

veld, waaro'ver echter de zonne der bevrijdiug

gloort, r

***

wachten uraatregelen voor den event.ue,elen nieuwen toestand, nraar heel a,angenaâû1 1s het vooruitzicht van do,lende de,selteurs
zij tret dan ook

iu

burgerkleeding

- iret oog op
niet, met

de

lange na,chten en eeuzâam
gelegerr hoevetr,
De ontruiming van het kustgebiecl van allerlei
nmteriaal is begonnen.
Gisteren en heden brak rnen aan de grens en
cle kust de telefoo,nlijnen af. Voorraden te Knokke, wa,ar ee,rtijds de herberg -l,ekkerbek stond,
zijn in brand gestoken; voo'ral 's nachts hoort
rne,n voortclurend de trarns fluiten op den stra,atwcg I{no,kke-}3rugge; de rt titan r en andere kranen op Zecbrugge's muur werkten gistelen el
heden den ganschen dag. Vaartuigen vertrekken
over het Brugsch kanaa,l. Seclert Zondag hebbEn
u"e den kabelballon van Knokke, clie o'ver land en
en o,ver de grens 1oe,r<1e, niet meer geziel.d.
Opmerkclijk is het, clat 's a,vo,ncls b'ij Zeeblugge

z.ee

Lilleen lichtkogels opstijger clr de zoeklichten
r cc1 Oo,stelijker, wat 25 k.ru. r'erder staan, maâ,r
u,e vetirale'n het rveer, <lat we ook heclen nog
zwaar geschut va,n de kust hoo,rden en men zich
voor o,verdrijving hoeden mo'et. Vee'l werken zijn

ondermijncl en kunnen s,ne,l opgeruimd wo'rderr.
Aan de elektrische verspe,rring srtaan de schildwacirten en loopen de patroeljesr, die. natuurlijk
van den eigenlijken to,estand niet weten.
Over de wegvoering der weerbare ûrannen ga\:c.n we uitvoerige bijzon,clcrheden. Nog vernemen

!ve, cla.t burgemeesters, a.rrdere notabelen

jkcn

verantn'oo'rtielijk
t o,or ontvlnchtingen.

n

en

geste'icl

De D'uitschers konden aan de kust niet b,lijven.
toestand werd door de vorderingen in midderr
\lrest-Vlaancleren zeer hachelijk voor hen'

gees,teii

te zijn:
u i{et is nu voo,ral uoodig om in den vloed van
geluchten het hoofci ko,el te houdert, maar \'vat
we hier rneedeelen, ziin geen lo'sse geruchteu,
cloch veruamen we van bevoegde zijde en is wei

o,rJer, vlo,t1\1:c11 en kiucleren op een afstand te
iiouden. Het rvaren âa,lrgtijpcncle tocneelen. Aan

Dre

I),us aftrekken... Van de Nederlandsche grerrs
seinde me11 dit gewichlig bericht, dat waar bleek

van clien aard, dat iret ernstig overworgen wordl '
Het ga,at over Zeeuwscir-Vla'anderen, het ach'
terlantl van 't Vlaanrsch oorlogsterrein. De gebeurtenisseu om Westende, Oo's,te'ttc1e', om' Gistcl,
I,effinge en Torhout, Roeselare, o'ntwikkeLen zictr
trx.., ,7ât cle D'uitschers rekening houclen met het
feit, clat toch altijcl een deel der troqren achterbiijven zal, da| de keus zal hebben tusschen ge'
vangenschâp of r1e wijk naar Nederland'

u,erde

T'e Krrokke- a,an-Zee mo,esten cle gedeporteerden
sta,clhuis verzamelen. So,ldaten bcrvaaktcn hen en ccn ancler detachement had

qr het plein vcrc,r het

lrct Zr,vin zie't rncn geen vee of geen paard'en meer.
I)c' c.lieren wcrden sameugeclreven in de go,uverrrcments,r'"'eide en rvegge'leid. Te Retranchement
iroorile nrell 's nachts en 's morgens het gelo'ei.
llen rrerwacht, dat nu ook cle oogsten opgeia:1eri zuilel u'orclen ell zoo ve-rbeiclt rnen de ko-

hier samenhalrgen met
rlen strijrl van T'orho'ut en Ro,es'elare, Gaat de
rrren:1c gcbcttrtcnis,sen, clie

r.ooruitgang da,ar voo,rt, clan nto,et de be'ze'ttet natuurlijk rle kust verlaten. rr
D,a,arna ntel-lden llc :
< Onlangs cleelden we tllcc, clat 't Belgisch

-
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gemeld \,\'ercl en triestig, orndat ef zooveel wegge'

voercle b,uit van lanclge r,oo'ten bdj is. 't Ziinlange
treinen met ges,chllt, ge'c1 emorrte'erde marinevaar'

tuigen van Zeebrugge en Brugge, ho,ut en ander
inateliaal. 't Zijn o,ok boerenwa,gens met paarden
en zeLfsr met ko,eien b'esp,annen. Ontzaglijke buit
kcrmt van de o,mstreke'n vân Brugge,,To'rho,ut en
lLoeselar'e. Veel transpoûten, die dbo,l hert Land
van \Vaas trekken, mo,eten aan het Vlaamsrch
Ho,o,fc1 o,ve,rgezet worderi en 't is dâaf, een groo'te
tl r ti li

tc.

De soddaten zijn mo,ectre[oos. Men E)reekt ov'er
clen a,anto,cht van veel traepen. In het etappengebiecl was ze'er vee'l Druitsch vrouwelijk perso,ne'el
onr oll c1e bureeien sotclaten vrij te maken. Ook
clie clames volgen de DXritsiche b'agage.
13ij Zee,brugge blijft het vreernd stii. Het afwe,ergeschut buldert s'o,1rrs van Brugge, maar

D'e bcu'oners clet < Cottage D,e'lhaye >.

etappengebiecl uitgebrr'irl u'crrl. Dit is nu bekend
gema,akt en eelr .qroo,t stuk is van het genera.al-

gcuverrrennent afgetro<.hen.'t Etappengeb,iecl
crrllriat thans oot< een clee'l vau de versterkte stel-

lirg

van /{ntwerpen

el

n'c1, clat ten Wes'ten der

Schelric, rlret cle rivicr inbepît'epeî. D'e stâc1 Antrverpelr bli jft go'rvemencntsgeb:iecl. Ook e'en
clee,l van 't aLro,ndis,sement Rrussel is etappe gervo,rclen, yoomamelijk ten Zuiclel bij \V'aterloo en
Nijvet.Vercler is €tappe een c1ee1 van lTenego'uwen
hij Thuin.
D,eze flia,at(egel

rvijst

oq-r

terugtrekkencle be-

lverg-ingen.

Dit nieun' ctappenge'b'iet1 rtalt

clus buiten het
met Neclerlancl en kornt o,nder de
stfellgere militaire rraatrege:lcn, alsr: zeer bcperkt
postr;'erkeer

rrcrkeer ttrss,chen cle Eemeenten, geweldiger ope{s,çhin gen, vîo'e'gere sluitingsnren, enz.
llie vernemen thans bijzo'nderheclen ovel het
verc.ler 1ot cler rveggerto'efclc l-,urgers, wier vertrek

nit rrc'le semeenter rl'e ret:r1s b'esichreven.
fn het I,and van \l/aas, bij \trlachtebeke, Moerenz., be'vinclen zi.ch ta7 v211 gedepotteerden

l-.e''l<e',

van Kortdik, Brugge en
deren

rl'orTrcn

in

\M'est-V1aan-

-

Mcn me1drle, dat op' so'mnriqe clorpen in \roordwep"serroe,rcl'e btr-rqets tefug u/âren

\/laar:deren

't

rvâletr sle'chts ko o,nnes, clie
seilit:eï:] . Ilelaas.
gr-'.'hr'rritt .rorden rio,o'r het ciriirtetr \rân vee en \ioor
v{,lVC,af. benetrens eerr aâtlta1 andere lnallnerl,
rl.ic irritcn c.le r,ero,ltie"ring vielcn. Ook te Gent
-iiir vcr--1 ge,dcportcer4en er ..'ccl rrluchte'lingen'
\':. r 1"c1.r rlef cfijsaartls, vtorLl\Ircn en kin.leren Van
',':r ef -\r12.s.1'1erc'tr. .,',,jer aanblik allcrtreurigsf is.

Tl llrnr'o.e <1ur.rri tt deporteeren nog voo,tt. trn
.rl $t:,4 stran ter Llcrlrejq'irrg mjtrailleurs', o'nder
1r,1r'r i1r c'[e Stecnstraat, bij Sint-Salvator cn orp
' { lt no.{.c llatkt
Lr

Ook Antn'er,nerr ziet
rr hirrtrcrr stroomen.

veeil.

r,ertl'teveu lanclgenoo-

om bij
te zien,
rneli1t :rren ons t.rit rlie s'tad. Verb ijdencl, ondat
r.,e er cle nccle'rlaag dcr Duitschers in herkennen,
,lie o{is tro,ttwens cloo,r vliegc'rs; ntet s,troo,ibriefjes'

Het is

r.zerb ijilenrl err tde'stig tevens,
Antr,r.retïret cle tran$rorten rlet D'uitsrchers

ilccr Oo,ste'1iik, wâar het vo,oral dê spoorlijnen Blugge-Bekloo"Gent erx Brugge-Aalterrneest

Gent bes,cherfir€fl fliorêt" Er gaat een gerucht, dat
cle Duitschcrs lru ze'1f Zeebrtgge aan 't versperfen
z-iju, triaar we krtnnen zulks rrict beves,tigen.'Wel
1çgfs6 1r.rs, clat cle Dûitscire'rs op Via'arnsche kanalerr vas,tc blugge'n vcrnie'l<1 en .cloo'f gernakkelijk

rrcg' te

noorlbluggcn ve'rvangen hebben.
reiicfschepet, is Er geen va'art op
Gcnt uccr. Gcallicertle vlicge'rs vc'rkennen nu
rir:uii \,r1aanr1eLen, wat <likwijls in regen en sto(Tn
ge sichieclt. Dit n'as ook c1c reilen, dat een Engerlsch
ia,cht-.'licgtuig verchvaa,lcle en t1e avia,teur, die niet
me'et wist \r/aâr hij zich b'evond, in ZeeuwschVlaanr'leror c1a,a1de. IIet zeer lichte to'estel, van
twee mitrailleurs voo,fzi€rl, w€rd, heden o'ver de
Sc1re1c1e gebracirt. Ten'vijl wij dit te egram afzen11eme11

Behalve

c1e

r1en, hoo,ren we

ilc,n gco'ien op

c1e

't

geallieercle vliegers weer bornVlaa,msrche kus,tgebield. rr

Evem.later seinden we dit bericht:
a Aclmira.al von Schrô'le'r, clie te Brugge het

gezag vo'erde, is hecngega,an. Hij vertiet de stad
met sti11e trom 'en dat moet een halde qoot te
kral<en ge'weest zijn rtoo,r den man, die als een
dcspoot over de trurgerij heers,chte. Dol<ter D,umon, 1id van den Raacl van Vlaanderen, is zijn
mees,ters gevo'lgd en heeft hee,l voorzichtig de b,evrijcling van Brugge niet afgeu'aeht.
Dre tfanspo'rten Oostrn'aarts duren vo,o'rt. Al de
artreid op de werven te Brrugge ligt stii €n m.en
haalt de ma,gazijnen van horoi, s,troo', ho'tlt, kolen,
enz. 1eeg. Torpe'rlobooten varen doo'r het ka,naal
rraar flent. A11e bruggcn, clic to,egang geven tot
ilr: st:rC
en anclers karr men niet in Brugge ko"

-worden stfellg tr,ern'aakt en ziin o,nderrriijncl. D,e e,lektrische trammeri verlaten cle s,ta,c1
!ri.t i1!eer. Het vlieghamp van Seyscele is leeg3e'rzraiii en a11een cle b,aral<keu'staan er nog. De
qrccte rveg Brugge-Ma1c'regem-Gent tv'emelt van
ir:,:rft*L'Lto's en $-ag'€ns. Oo'k het rens,a,chtig fo'ulr g*crri agazi j n van Sint.I{luis rvorcit lec'ggehaaid
c'ir- op <1clze,1fcien weg ziet nrcn triesÉige storeten

val1 \veggcvoercle burgef$,, \{ââtr,:â11 velert in regeiil e1l u'in<l buiterr mo,eten cvernachten. Veldg crrri arrircn pa,trc'cij eeren cn sporen vlrrchtelingen

ctr <lese'rteurs op. i3ij Bluggc ziin een

p-a,ar

clui-

zt.rr,l rrlrlarrcrr narrgel*ornen.
Er he'erscht dlus o,ngewolre beweging eu veel

-
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iu tle lucht,

zonder bevoo,rrading, zo,nder steul

van artillerie,
clerr.

zo'tu(ler

verpleging voo,r cle gewolt-

Hoe ve,len bleven in koo,rts en dotst, in

uren, zelfs twee dagen liggen.
wat kost orde iu clien warbo'el gebracht rvo,rclen. En nu en dan kt'aur- in al dit gebrau<1encle prijnen,

Er uroest

ko,srt

I'venrel no,g ecn I),uits,cire gra,traat !
Onklaar geraakte attto,'s e1r wagelrs'ul'erden vart
rlen rvcg geka,nte'ld o,f in branrl gestoken. Ilert

vero'rdeiingen uit voo,r de
atlto- cn wagc{r\ro,err1crs,.
Dc n,e.gen rverc.lcrr herstekl tttet gruis, grirrt en
ooli ruet ho,rrt. Ovcr heclc a,fsta rdcn reecl rneu
o,ver planken. l\,tren 1cgc1e bluggen, en een lege'r
van arbeirlers spande zich clag en nacht in, om
w'eer rlc juiste vo,e'liug te lrrengen tusschen de
basis cn cle irocpen. I{cn hoo,rcle nu niet cle strijdkreten, cle o,ntp,lo,ffingen va11 granaten, maar de
bevelen van ollzichtcrs, rie rythmische krêteu van
zwoegers, clic rlet vcrecnde krachten zrn'are balken to,tsten, wâgens voortcluwden, rails verp aatsten. Ifo,ulvecl, spacle, bijl en zaag waren thans
vaa,rcfigctre sittenge

I)c boulcr,ard r.'an batterij 23.
o,pgewondenheid. Plakkateu te tsrugge ruanen cie
ovcrgeb,leven bevolliing tot kalmte aa,n. Uit Gent
ko'rnen nog srteeds veel schepen met allerlei materiaa,l ovet de gÏetrs. ))
En nu begon het tweede offensief.

XXII.
TWEEDE OFFEI{SIEF IN VLAANDEREN

rri

upin;irsrh

in IiXidtlc,a=Viairrtdrren.

Na cle clagen l.an 28, 29 en liO Septeuber nro'cs'u
er rust geho,uclen wotclen, r'ust vooL cle strijdende
aidcclingen ten miuste, llta,ttt auclcreu cr,aarcntegen ciienden koo,rts,achtig aau clen arbeitl te gaal:
t1

e gcnie, dc arb.cirlcrsko,iup.a,grrics, cle sptxrr weg-

L.,ataijous.

D'e Dtuitschers hadden

c1e

wegeu vernield; hier

sn da,af, lagcrr doo,r ontp,lo'ffir:geu trechtels val
20 to,t 25 rueter diepte. Er om heen rijden giug
niet, want clan zakte'n wagens cn attto,'s tot aa,lr
de assrEn in het slijk van cle verwoeste vlakte. De
wegen zelf waren als beken van modder. N{en
nlo,cst toch cle be'tr:c,klcingeu herstellen tttsscheu

tte achterhorede en voo,ruitgerukte tro,eperr. 'Iot
nu tore brachten vliegers vo,edsel, en dat ging zoo
go,erctr ails 't kon, mtaar was to,ch een lapnaicldel, en

onze manschapp'en lerc1e,n veel honger. Velen kregen in cliie clagen geen eteu. Aviateurs clienden

munitie aan te brengen,.
Dre altillerie bLeef achter. Haastig herstelde
men de wegen. Maar dan kwam er ook vetwafring, Bij de Britten bestonden rrtrafic-o,fficersu,
officieren d e b j een orfTens{ief met hun agenten
s,treng het verkeer regelden. Bij ons hadl mefl aân
ge:nclarmen clie ta.ak o'pgedragen, tloch te veel in
oro,1{

't

vage,

iuis,terrcl.

't wilde weg. En er werd te weiuig ge't D,uur'de niet lang o,f cle wegen \ Iaren

hopeloos velsperd rnet autols, wagerrs, karren,
ges,chut, en dan wemelde de ruiterij da,ar nog
trrsschen.
Veel o,nzet afdeelingen hiugera gincler ve'rre

a1s

'le

wapens.

Zocr rverkte rnen

in dit

vcrwoeste la,nd, waar

wa.t gruis de cenige gctuigcnis was vân ecn ver<iwenen dorp als Sint-Jan, Po,elkape,l1e, Passchen-

dale, van eertijds vo l<rijke gehuchten alsWieltje,
Sint-Juliens... Te Houthulst tro,f men to'ch nog
ruinen a,a,n, en he't klooster was nog goed bruikbaar. Op den gevel 1as men ulazaret-Apothe&er,
daar waren gewonclerr verzorgd... err bezweken
en d:an begraven o,p het groo'te kerkhod a,an de
orterzijde der baan...
$en groot Duitsch monumerlt r,vas o,nder het
grauaatv'uur ineengezakt, a1s een syrnboo'i vau de
gans'che militaire macht: irr 't ro'nde, lagcri
cle gra.rren opcn,gesciiotell elr vo(lllclerr stukkerr
van zerken, vat c1o,o'clkiste'n, vaûr kruisen, gebeentc, schedels, nret uiteengerukte lijken zel{s eerr

vreeselijke cha,os.
Ëirrtlelijk kon iret ofl,ensicl vr-rortgezet $orden.

Volgcn

wij

eersl lret 5" linie van

}Io,o,r'slecle

rra,at Isegenr.

*'
Op

1-1

Okto,l)er 1918, c,m 5 u.ii5, za1 het iî" lirlic,

het 15u gcstcunrl en links cloo'r het
rukken tegar c1e rrFlariclern-Steliung)), met taak c'r zich lneestcr va1l te
trtakcn en cliiatna op Is,egcnr af te treliken. FIet
1" b,ataljon zal 't In.liniebataljon vormen. IIet
regim,ent zal zich tot den aanval gereed. maken in
cle tweede helft van den nacht van den 13" tot
rechts

cio,o,r

1" ka,rabiniers, ten aarrval

den 14n, 1an'gs clen Oostkant cler baan van Moorslec1e

naar Roeselare.

D'at zijn, in 't ko'rt, de o,ntvangen bevelen. D'en
14" Okto'ber : 't fs 3 v. 112.llen he'eft den nacht
cloorgebracht--in een stevig gebeto'nueerde dekking van D'uitscir maaksel, in cle laatste dage11
van September, op het eincle cicr eerste Belgische
ove,rwirlningen, cloo,r c1e jagers te vo'et veioverdi,
cn orp zooi\\'at een vierhon<1ercl ileter afstancl cler
uitsrste linies onzer troepelr eelegen.
Seclert clen voo,ravond, zitten de staf van het
re'girnent, de staf rran het lubataljo'n, c1e officiereu

:
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schrrifelentl orvef o!ls er bars,teî r,er achter

o,ns ollr

den rveg van n{o,ors1ecie-Roese1arc. Het ge'rucltt
clcr ontp,loffing vro,rclt door clen q,cclgalm herhaa1rl, verf1a.rl$7t en sterft uit. D'e stilte ke€rt
terug.

Schacluwcn gliiclerr ons voo(bij, in clen naclrt.
.Het zijn de korvee-maflnen, clie van acltteraa,tt
opkonrerr, met lrunitie beladen, o,f c1c bataljo.rts
clcL 1" cn 2" 1ijn, clie hun rrertrekpunten gaan ilitcllcn. Ilrc tna11e1 zijn erls,tig crr zu'ijqzaarrr.
l)e bataljo,n-s af is r'o,lleclig : cle eerste s,€rgctllil,

acht boods'chappers, ilc
zijn acht mausclrappen, dc

c1e kc'rp,r,.,r'aal-1ilaro'en,
s,ergea,nt-te1e'fo'nist en

cirie so dialsn met cle behancleling varr cr'en overbre'nger bclasit, etr hct cletachemerit r-lcr genic <lat
ons n1o,et velgczellcn. Dre artilleric r,'{f icicr ctr zi jn
o,nclerofficier zi.irr claat' oo,1i.

ïIct

,rr

s,as.

Voorlvaarts

leur"s aan

en afgeva,aldigrletr tlor artillerie, be,la-s1 clen aanva1 te beredcleren er dicht opeen, zich koortsach-

tig met

cle laats,tc voo,ri>erc'iclselel

bezig ho,udenti.

gcien eri cl c lxr,ocl s chal-lpers vol gcl err
oçr e'lka,at, bevelen kwa;men, het telefoonscheller.r
is o'nopho,uclelijk cloo,rgegaan in dit eng vierkant
ho,k, ovetvot met ma,nnen, \[râpens en materiaal,
flauwtjes r''erlicht doo,r rookende .kaars,en en in
we'lks la,uu,e lucht bijna gcen a<lcmhaling nro.qeiijk is.
t Dta,ar heb ik een nachtwaclit doo,rgebracht,
rvelke rro'or altoos in mijn geheugen zal geprent
D

e

af gerta,a,r'c1i

l,
kla,at in
blijven

s'chre'ef luitenant A. P.... tr Ik zie ncrg
c1e s,charluu' afgetceke,nd het vas'tbc-

srloten gelaat der o,vefèten, het bezotgcl o,f vermoeid gelaat der rnanschappen, dle rechts,tondeu
o,f go,ecl ko'me 't uit neergerhurkt zaten o'f op <len
gro,ncl lagen uitgestrekt.

Een s'o,lclaat zit afgemat in een hoek te siluimeren. Een anclere is traag, rnet onachtzâant gelaat, cle oogen in 't vage, aan 't e'ten. Eet te'legrafist smoo'rt een vlo,ekwoor<tr wijl hij een s,einaflpâraat aan

't

herstellcn is'. Een o,fficier raad-

p;leegt l<alm cle kaart van clen te vero,veren groncl.
Een'ancler schrijft: een beve'l o'f een afs,cheid?

Dichttlij zie ik eetr soldaat die met mo,eite een
in zijn zali terugsteekt
met een zachte zucht. fk hoo,r geve'zelcle wootden,

b,rie,f herleest en hem <la r
a11en

op clên

I

r Wij ttekken op weE,

aclttt:r

elkaaT, rle majoo,r en de kommanilant r.ler mitrail-

aans,ta,anden aanval b,etrekkïng helr-

bencl:

Siormpak zo'ncler fans,el. ))

De

't

horo,fd.

Na cenige minuten marche'eren doot een tamelijk gemakke'lijk terrein, kome'n wij tet p aats
waar de gerrechtspost vau het batalion zich moet

schikken tot orp het uut vân tlen aanval.
Onzc mans,chappen zetten o,f leggen zich zwii,:crrcl neeT. 't Zwijgent is hun opgelegd geworclen,
rl:i,ar rvij slechts op ten aJlerhoo,gste clrie hondertl
:,reter rler rtijanclelijlre po'sterl liggeir. T{ct cogerrl'lik tcn anrlere is plechtig. Angst kropt in dc
l<cel der stontmo,edigs,tet ; no,g eerrige minutetr
l. c('reiklieli jke zekerheid, d ân opgcsprolr gen, techt
r4r clen r."ijancl

in, b ootgestelcl aan zijn sperrtuur,

liog'els, gfânâten en vo,oral aarr lte{ \'t1t1r ('lef

141-

rijke rnitrailleurs.
Ik vcru'ijder mij o,m het front c'ler hoofd-ko'nri'aqries te doorloo'pen en rnij te olertuigen clat
alles in o(de is. Aan clen eincler, borten t1e I)uits',:he linie-",, laugs rleri katrt van het .gciliefdc larrcl
rial liirlt crr n'acht. komt cen rr'cifelcurlc k1:.at'tc
o'n : de dasera,ad. \\/elclra zal het licht t'otden.
IIet tclrein v'a1l wââf o'nze troepen vertrekkett
rrrr-rctelr en dat r,rrelk zij te veto'l;eren bebtren, :is
nit:t al le z,eet \rcfil/o,est : daar bestaarn nog hagen,
hoo,rl)crr crr bet'men, hrrizen en graclrterr. Tn oqtzc

iir.rie's," in elI<e 1ra';s, aclrter ier]'creu bo,oql . in clke
p'r:,.,'Jr1. v,':tclrtetr qctl âoctt<'le nrâ1rflen. telr sto,rnt

s,to1u e1l onvers,'.r.a.,{d. fl< zit'. sc\\:erc1r
\ref1'a.r1'{'1r. bzrjolrr:ttc,tr rritstr'1,r,'r, rl il lailletrrs rtlr

rritscnrs,t,

rlen viianrl gemikt.
De so daten larlen hnrr .qew€ten
lirrrr ha.rrdgranaten na.

in

,srtilte, zien

-, or weg. ))
mânnen voo,r cle bevoo'rracling zijn
rr D'e voo'rb'ereiclencle b'e'schieting zal clrie minuten
(
rluten. ))
Zoadra het schieten begint, z.al dc
irrfanterie optrekken. l
4 uur.'Wij vedaten de r'lekking. De nacht is

Niettegr:nstaancle de riroeiliikheid o,tn rlen u'cq
te vinr'len en de gebrchkiee kennis van het terreir, sta.an de detachementcn go,ecl op hun plaats.
O'r lrun ve'rzock ge,ef ik aarr eenigc qesrarlecrdcn
i'rliclrtingen o1,6,1 fls te bezetten Dirnten en de
r.ich1ir". Zii bcr:cr rrij cti kriiLrkcrr er)cdkcu-

s,choo,n, iet'rvat

1't",,

r,

((

ko,rvee-

killiq. Het klare uitsnans,el zit rol
steffeî. De a.anval ,â,1 6nl1er schoon' 'lve<ler ge:,chieclen. Alles is kalm. Ik bekijk dc'traas o,prlaEende mansichapo'en. Ifun se,la,at is vas;tberad'en,
heweeqloos. I)o,cll de ooqen blinken. Zeker mo'et
<1e

Ee<llachte do,ot hun gee'st tverne,len : < Ifoe,velen

on.ler o,ns znllen e'r s,tral<s vallen?

l

Plo,ts flikkeren kb,rte vlammen lanqs de 'r,'ijanrleliike lirries. Een D,uits,che batterij s,chiet. De

schoten klinken helder. Dç projektielen vliegen

i: z.ii hebben hcerepe'n.
Tk o,rrtmoet makkers,, clie berie,le'n 'vezelen. \tr/ij
u,isc.lefl eenisc kortc woorclelr en een hancldruk.
)lo.e'lii1< is't ccn rra.anve1...
T)'c nralrlren zijn bijna uiteeput tloo,t twee dagcrr lrcviqe gcr'echtelt te D'iks,muirle, .ecvoilgtl door
tu'ce rl'eken veràlijf in c1e lo,oOgra\rcn en rrers,chill"cranc'lerinsen vanr srekto'f en lastige marzij rlrie volle nachten rust gerno,ten
sedert den 28" September'? Door erns,tige verlie'
lerrr.le-,

s,cherr. Het'ben

-
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rij als een zeer dicht
sj)clvrlur iu een onophoudelijk gedaver der galsche aa.rcle. D,e scherven en cle afval fluiten ons
ofir (le ooren, kt'r.risren doo,re,e,n in alle richtingen,
irr een wo'1k van aarde, vuur en rook.
gen ononderbroken o[] een

fn eEns staan rn'ij ge'ëlektriseerd.
5 rr. 35.
Vooruit !
- slepen
D'e ove'rsrten

hun manscha,ppen

u'ie'r bleek elr gewrong"en ge,la,at, wier

mede,

so,mbere

cn diepe o,orecn cle woeste u'ilskracirt verto,lken.
IJc aanval is bego,nnen. Men heeft o,ns aanbetolen r'lak op iret spervuur te' r'olgcu, van in het
be'gin, en het zoo clicht mogelijk te nacleren, wat
ge'heel cle aanvalslijn in een p'rachtige s'amen\Mer1,{rrg uitvo'ert. Ik kijk links en techts : zoovel
nijn oogen dragerr, zie ik.lijnen van mannen

I{o,cl,c'tr, waar het C

i6 in

leger:de.

ze\ t." I)iksarruiclc onclergaan, geclurerr<1e

dc

luoorddaCige aanrvallen der vijaurlelijke loo'pgrar'êl langsr den \roorclka,nt der s,tacl el ook hier,

tijclens hevige b'esrchieting, zijn hun rangen geduncl gewortt'eri. Zij hebben honger en kou
seleden gecltrrcntlc eindclooze rrachten en grijze
dagen. Ifnnne ooger zijn toegevallen bij 't herhaalrle n-aken. JIe.,r rlan vier iaar lang hebben ziJ
al rlt- lichatrreliji<e tliserie o,l..Cers,taan en hu1
esnlo,udige bo,eren- .rf werkmansziel heeft alle

lij,ien eekefld.

llen m.ocht rÀ.€1 eefls \ reezell dat het hun hetlen
ran bes,listheicll en cla,f'per'heid zo,u ontbreken.
Znllen zij, al te verrnorei(. , cle noo'lige onstuimighcirl bezitten om den s,ttrken, $'eil gewape-nderl
rijan.l te bekampet, cle infanterie der: Pruisische
n-acht,r.lie v66r oos cle <Fla rdern-Stellungr bezet?

heeft mij qeen o,o'qenblik bevangen:
zekcr zijn zij voo,r hrrn leve'r bezorgcl. Zij buian
nrii rnet stalen b ik. Zij wil ren hun aanvo'erciets
r.olqen. Hr.rn blik getuigt \rar r ofl \,ne,rzette'lijkheicl.
De cla,E koln,t op. \\/ezens eir clingen zijn vaster
omliind. Dc stilte is belaulr'cn.l . I,angs weerskanten is cle artillerie storm. Geen enke'l ge$veerschot worclt .qehoo,rd. Ëen lichte mist zweeft bovsn dEn gro'nd. IIet is 5 u. 15. Binnen e'enise
oosenblikkeî zullen de tto,eperr ten aanval op-

Die

r,r'ees

rrrkken.

het rratte s'l'as lo<rtl ik naat miin
hataljo'n-ko,rnmanclant. I)e mannen knielen of
]iqecn p,lat, 't qelaat naar clerr rrijand Eerrercl. de
lranrl'en rond tufl .qe\lie€r gcklamol . Rap gee'f ik
lerslaq miiner uraa,nreminq. Alles qaat rvel. fk

I}[rars

heh

<]oo,r

erored'e

hbop.

\ziif u. 25.

5

t'r.

2,7

. --. Noe

viif rrrinuten.

- 2 minrrten. l\{ijrj hart kloot feller.
5 u. 30.
Noq
- mij renranerl
Tlq çrs16çl
doo,r onl-.estemrlen angst.
5rr

3'1

.-.5tr.32.

En nlo'ts, in tien seko'nrJen barst het vrrllr vân
sans,ch o,nze aftillerie los, fanfastisch en lerzelfdertiitl b,ewo'rr.letcrrs,$'aarrlirt. On 300 metrlr afstanrl bree(-t ccn qans,che lijrr van los,tvran<linc'-en
rrit. Voo,r o,ns zicu lvii nog slechts een go,rdiin
van vlaxnmeî en vuufbundels,. Granaten err
shraonells vlieeen c\:et on( hoofrl en brekEn los
in een gewelclig getlruisch. De ontplo'ffingen \ot-

gaan, loo,pen, s,ti1ho,u<1en, opnieuw voo,rtttekken.
\\/ij leggen alclus een hon<ler,1tal meter af . Ifet
EDeïr/r1ur gaat rroort. Wij vo{gen het op ongeveer
100 meter, in een regen \,-?n scherven, die langs
:rl1cr kante,n rondvliegen, de oogen cloor 't vuur
rrerblincl en clen oo,rtrornmel <1oo'r tlen <1'o,nc{er verscheurd.
Plo,ts gaan er ontploffingen a,f aehtef ons. Wij
zijn te vef voo'ruitgetro,kken en de ko'rtste slageî
onzer artillerie komen in omze rangEn terecht.
}{idtl'en in clie hell moet men s,tilhoiuden en afu'achten dat het geschut o,ns vooruitga.
I)e manschappen werpen zieh op tlen gro'nd.
Onder cletr helm zoeken hun ooget oris op. \IIij
gelroelen dat, als men voo'fuit zal moeten, zij het
s.tout zullEn cloEn. Ons artilleriegeschut hee{t ze
t

11s

r'le'q'e5leept.

Cranaten vallen <licht bïi onze groep, met verdo,o'venc1 gerlruisch en overdekken ons met aarde.
Ifelaas, menigeen o,nder deze, die rond o'ns lageir.

zullcn, cloo,t scherven çre'raekt, nict meer o'nstâan.
Oo cenioe mcters afstand' zie ik het lictaam 'i'an
reen so'ldaat, onherkenbaat, zoozeet is ziin aangezicht <loor het buskrrrit zwartgebtan<1, zieh traag
rritrekken, en d'an inkrimpen. 7-iin reeds verglaasd'e oo,sen sda.ren naaf o{ls en gaan dan uit...
Ons gesrehut draagt verder. Wii hernemen ofl:reû voofuitEâns. over <le .granaattte'chters. de
grachten, nrikke1c1raa,1, ovef haqen soringend,
crns nat makend en scheurend, onv'erschillig voor
a11es.

T:[et soefiruur gaat traaq voorttit, steerls even

r-licht cn eveu seweldie. Boo'men clooç eranatefl
qekrrak?. vallen met vreese{iik gdkraak. D'e aar<le
ro,oikt, c'ehcel doot'eenqeryvo,fpen. Zoa oorvefdoo'
.'etrl is 't qerucht dat cle maioor er ik biina el
1<:,rr.1'ef niet meet verstaan.
Tot op clit oogenblik hebben <1e l)ttitschets nor

ge'er teeken van leven gege\,"en. Ons spenruur

l'rotrdt ze zondc:r tlgijfel o,ncler den gronr]. I)o,ch,
eensklaos .qaat een ro,ode vuurDiil met een dubbelvuur op in cle reeds heldete lucht, recht over
ons. oD een afstand dien ik niet schatten kan.
Talrijke a,n'lere vo;lgen elkaar kort opeen. De
vijanrlelijl<e infantérie wordt gewââr dat we aan-

vallen en vraa,qt het geschut harer artillerie.
Do,ch, r,r'ij laten er o,ns niet cloo,r s,to,rer, otter:tuigd dat het viiandelijk spen'tut ver âchtEr ons
zal vallen. I{et zal werkelijk zoo zijn: <le lhritsche granaterr zullen straks bovEn onze rang€n
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Ttrpitz. .,r'rt r"c ilt,l.::is.lire kus,t ira 11c, ltcrovering.

vliegen en op onze ye,rtreklijn ontploffen.

Wij moeten

cle vijanclelijke voo,rpos,ten nadereir

en nochtafls heb,ben r.vij nog geerr enke,l scho,t te

vertluren gehacl. Zo'uden c1e D'uitscheffi o,p de
vlucht zijn? Neen. Geweervuur ba.rs,t plo,ts los uit
een bijna onges,chonclen hoeve rechtover ons.
D'an het gekna,l va,11 een nritraillcur, gcvolgtl door
een andere, do'o,r ticrn, ho,nclerd, clie rvij vaa,g hooren in het ge'tlruisch van het kano,ngeschut.
I"angs a1le ka,ntcn fluiten de kogcls. \Vij zien
niets. Wij nrkkc,n voo'ruit. l,Iannen vallen...
Vooruit naar.
, fn den misô en clen rook glijtlen clicht bij mij
schaduwen, ciie vooruit ge\\'ô,rpefl wo,rclen en in
stilte op den grotrcl ro,ilen.
Een mran hd,uclt stil, 7a,at zijn ge\^/eer vallen,
knielt en zinkt claarna achte'rwaarts, het ge,laat
naar ornhoog. Een anrlerc nret woerlenden btrik
rvil iets ze,gg'en, clo,cir iiarl ge'en lvoorcl uitspreken : hij zakt ineen mct ecn klacht als een kincl.
Ik leef als in een clroom, ho,ewel mijn gewa,arwordingen kla,ar blijven ct mijn wa,arnemingen
geregelcl elx v€Tbonden... Vo,oruit. Wij zijn niet
ver meer van den vija,ncl, citen wij overwinnen

moeten,

Gedurende dertig seko,nclen -houdt het srpe,rvuuf voo,r oûrs op, op een lengte
van 100 mete'r; granaten en srhrapnels o,ntplo,ffen
tvel voo,raan o,p onzc linker- en rechterzijde, doch
geen enkel proiektiel kornt tusschen o'nzen blik
en clen gro'ncl welke voo,r o,nze groep uitligt.
Hct mo,et 5 rr. 40 zijn. Alles is op eenige minuten afgesrpeclcl geu,o,rc1en. O1t clat oo,gcnblik .wo,rclerr tvij getvaat, clat cle kompagnies rechts en
links te veel op zijcle geloopen zijn. Iir is niernand m'eer voorf ons.
De storngolf is in tu'cc gcs,ncdctr. De staf

-

v,an

lrct lrataljo'i.r is iri eerste 1inie, cliclrtbij den vijand
tlie inet scirrcrot op ons schiet. Er valt niet te aar::rrlerr. Er is niemanrl achter ons, claar de ko,mpag'nic van ecrs,te linie cle l:eweging gevo'lgd ireeft
rlcr kc,rnpagnic aan 't hoo,fci. \-r-ij mocten zelf cic
l;r'cs stoppen, c1îe zich geo'pencl heeft en clen o,nti
I rlc,iten tc getstantl wegv'agen.
Dr: nraioor, clo,or cen grorep mânschappen gei'c g<1, s1tc1t vo,o'ruit r:,p den rcchterkant der hoeve

vrit \\'âar c1c D,uit:,c1rers ons rnet tairijke ger /eer::c.rotcn bcgro,etcn. Irr a]lcrlraast raap ik eén tiental rrrarrschappen tezamen en uit al omze macht
lc,opcir u'ij uaar de linkerzijde dier zelfde hoeve.
Een D,uitscher verschiint aan een hoek van
iicrl rrrl:rur, iu clcn rook. Hij scho,udert zijn getlcer

er1 rnikt. De ko'ge1s vliegen te hoog. Mijn
niairs,cliapl--err hlijverr s,taan el sichieten. D:e Duit-

scircr w'airkelt, sto'rt irrecn. Onze groep herneemt

iileris- lrrrrr

1oo,p,

ir 't <loqrtlc.r.cn

van it

l<arro,n cn

ricn iragcrl cler ko.qels. Onte ho,rjzo,nt wo,rdt steeds
oll cell hcrrrlc'rdtal me'tcr rroo,r ons uit cloor het

traqis,c1i cn s,chrikkeiijk sperr,'uur afgebakend.

t":ij 1oop1n stceds,. Trvee kloeke Duitschers
r,erschijnen van achter een bocht der haag, in
rlen nrist, Zti steken de armerr op, komen dièhter
bii, kruis,cn olrs,, ell lo,cpen tlan zoo harcl zij kurrrrcn, ûret cle armen steeds in c1e lucht,'naar den
rtlg cnze,r 1itries,. Orrze groep hecft re,eds drie vijairrien l'oor rckeniirg. I)e mannen, clie rnet mii
zi,ir r, lachcrr stil.
Ecu andere gestalte rijst voo,r ons o,p. Een o,nzichtbare mitraillcur bespro,eit ons met kogels,
riie nijclig rorrcl ors r,iiegerr. Een mijner man-

schappen va1t, necrgeblikseurd, zo,ntler een kreet.
geb'uur rrloekt tusschen ziin tanden, het gelaat r,an l.raat vertrokl<eir. \I-ij loopen goecl: koale
't uit nairr ccrir nf:lccljng rlcr iroeve, on1 Ef o,ns

l'{iin
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Een ve'ldbakkerij-ko'1o,nne
terg'cn c1e cloo'dc,lijke kogels te bescherrnelt, en
ko,nrcu er lxriten acle'm aan. De laa,tste o,nzer
.schuilt acirter eerr horrp afva,l, waarachter rvij oars
bcvindeu. Hij lacht z,enuwachtig : hij is nog

op ccni.qe mctcts afstand van clen b,eschuttenclen
nmur. Do'ch censklaps verstijft zijn lach, sterft
ruit... IIij betast zijn linkerzijde met zijn handen
el rralt voo.ro,ver, op ttr'ee s,tappen va.n o,ns.
I{o,st wat kos,t en zomder tijdverlies, moeten
rvij ons van clie vervloekte mitrailleurs en ha,ar
beclie'naars meester makcn. Wij slagen er in
haat ligging vâst te stellen : een gebeto,nneerde

rlekking met aarde vermo,rnd, op de hoeve gelro,nw<l en \1a.n een s,chietgât voo,rzien. Rap ver-

ik de ro'llen, \\rij vetspreiclen o,ns en een
o,ogcnbiik, clat <le mitrailleur niet meer schiet, te
baat nernend, zijn wij .met een spTo,ng rond de
tlccl

tlckliing. Ik bekijk 't e'rf cler hoerle, doodsch, verlatcn, ooerdekt met pannenafval, baksteenen erl
balkcn.fk korn <iicht bi.i cle c1c,ur det clekking.Een
kleine Antlverpenaair, kalm en mo,edig, ve-rlgvclt

in

-

gebruik

bij het

Dtritsche leger,

mij , ik o'ntmo,et zijn vertro,uwelijken, zachteu
b1ik. Plo,ts komt aarr clenr ingang der clekking een
groo'te l),uitscher, met rosse haren, en eerr ronde
pots op,'t hoo'fcl; hij schouclert zijn geweer, mikt
o,p mijn makker en schiet. D'e dappere kleine valt
als een s,te,en. fk vuur een kogel van mijn pistool
naar clen Dtuitscher, clie in cle clekking verdwijnt.
Ik moet hem gemist hebben. Het hart toegenepen, s,chuil ik achter eEn kar en. bezie mijn so,ldaten.Twee zijn er in geslaagd boven qp de dekking
te klimmeu.Dle' andere zie ik nie meef. Plo'ts verschijnt de groote D,uitscher op'nieuw en schiet
haastig ee1l verschen kogel op den oargelukkigen,
kleinen gekwetste, wiens lijf op den grond ligt
te stuiptrckken. Ik schreeuw van woiecle. Mijrr
nlannefl hebb'en clie afschuwe'lijke daad b,emerkt.
Zij springen naat cle dekking.
In enkele sekooclen $/o(den tw'ee grânaten naal
binnen gewo.rp,sn cloor de open dzur en tn'ee an'
clel'e langs het schietgat cler mitra lleur, clie herbego,nrnen is met schieten. D{t ho,udt onn.iddellitk

-

16&l

lijke rrlagcn ko,metr. Kos,t l'ert ko'st, moet nren er
over, zoo,niet zal het suks,cs tratt clen ââ11v41 verbeurcl zijn.
\\'ij gaan voo,ruit. l-[attncti r'alleu. ]Iijn geliuur, eett kleine lforpo,raal, glijpt nriirt harld,
nlurmelt eertige onsamenlt atl getl l1 c lvo,cl Ltl ett, u cl k.er zin mij ontgaat, en valt zacirt op zijrt krrie*ôrr.
Vco,mit ! Z'nretmen rtan ko'gels t,liegcrt cetrigc
centimcter. bovctr otrs en s,la.an lttcl tnat gcruclit
irr rlcrr gro'rrrl

.

Ëcn s,ergeaut, tr,iens naa.ru ili ttiet ketr, <lic lrrij
voorafgaat, richt zich plots irr rro'llc lctl.rrte rlit '1c'
graclit op, tlatt, clen kop ingetrdklien, :ichict hij

ir.ccn wauhopiee' vâalt voortlit ttaaL c1e r:iial"!"lijke machiuege\\Ére1t. fk zie hcrn o1l 1,ctr nrctct
:;tj1staa,tr, de hancl aan de lice'l slaa:,, dau op tlctr

,lronrl rollen.

Ilc't
In

s,as.

Icrr

eenige overqc'blc1'r'.1 lllanschanpcrr lrijdoo'tlctt etl
gekuretste'n, die met het rlelaat tegel <le'n gro'nrl

Ik

cler iroekpijlers.

cen.

gebetoutrecrrlcn blbk hooren wij krcteal e1r klachten. Ën plo'ts verschijnt cle Duitscire

op.

<1en

nroordenaar aarr cleu ingang cier clekking. Hij
steekt cle hanclen omihoog elt zegt : t I{ameraacl,

lliinheeren. l
Een tweede loopt buiten, cloo,r tien o,f twaa,lf
anclcre'n gervo,lgd. Allen steke'n cle hanclen op e'n
bqven orrer al httn lc,clen. \\.:ij stampcn ze naat
acirter. Zij trekken er loo,penri van o,nde,r, ver,in'aasirl, lafhaftig gebeclen cn ve'rschooniugen
rnompelend.
Op clat oogenblik lr,orclerr u,ij gewaar ciat eetr
nracirinegen'eer uit eerr na,burige dlekkingl a,â,il het
schietEn is. I)e bc'iliena,ars moc,ten olrs niet bespeurcl hebbcn, rvant zii richten la:rgs o'nzen kant

niet. I\{ijn

mali1re11 s,pringcn

er heen ell

vr'er1}e1l

een handglanaat doo,r het schietgat. Een twaalf-

tal

rrcrs,che gevangellen kornen

uit

<tre

dekking

evsrrr \rerlegcn, lammelingen als cle vorigel. ]Ict
c1e to,pçrcn hunnef laarzen leercn mijn rn.anschalr-

llen hun <1en tc'r'olgen weg.
Dat tooncel hccft l.roo,gs'tcus dric minrrteir gcrlrrurd. IIet spervuur is o'ns voo,r'uit, u'ii moeten
het inhalcn. Vooruit a1 loopcn<1 ! Rcchts cn litks

knallen gewe'erscho'ten. n{itraillerrr-vr1ur overualt ons zij<lewaarts. Doch wij sto'ren er ons niet

strijclko,orts heeft rru iecie're'en aangegreaan het, clie o,1rs vo,lgen, de zo'rg,
over, om de n'eerstanrlucstetr te kuisclreu, r'elkc
uij voorbijtrekken cn clie lraar o'ns s,chieten --aan.
pen.

D1e

ro,en,

Wij springen ovcr vcrschcidetle

c1e o,ogen hemelwaarts gericht liggeî.
'W'ij nade'ren den clat,t. \À/ij zijn er maâr eell
<lertigta;l meter lrre'er af. lfijn manschaDp'en stopoen, àchieten, werpef htul grânatEn. De mitrajlleur-vlagel vcrcl'unrrrn en rtalle'n stil. De Dtritschers,, \ierleger o,nti zoo nichtbrij te zie'n, etr tloor
onze oflstuimieheid \/crrsichrilit. latctl hurr stttl<1<en in den brantl . r'luchtct of seven zich over.
F.r zijn tl'aar ce't viiitio-tt1 11r.1l1rc'i1' u'elkc r,rrij otrrrinqen. l)6,ç{1 11it't 1''1lrrn I .Ot''l "''r'rvtrrrl' \, ( rl( tl'1
zich opnieuu'. \/o,r'rrrit ! Stcc'ls vo'ontit.
I)rie ho,nr'lerd r,tcter lcrcler beginnerl andere

of

rnachine'geu'erelr rila.r o'ns te schieterr. \Vij zettan
het op een galon rtrar dat punt. Plo'ts roetrt mij
ce,n sio,kl'aat to'e, ,lat hij achter <1e haag tn-ec kalror'ilrcl] o,1rtt,t'a:,fl. \\tij mo'eten ze hebibe'n.
Niettegenstaartde cle verliezct rvo'rclt de haag
langs cle triteirr<Jc'rr omgetrokkett en kano'nttett en
rnitrailleurs zijrt âatt o,ns lnet hntr bcclienaars.

llijn

manschat,pen zrvaaien met hun ge'\Àrelen'

locnen<1

: rr Vit

to'rie

l.

mij toe, door
ziin manschaplrcrr gcvo,lgcl, en groet, s,tijf erl ho'el<ig. Ik wend ltcru tlcn rug to'e en laat mijn makliers cle zo,rg, hetn tle plaats aan te t'ijzen, waat
hii met ziin ouclcrgcschikten heen mo'et
\lrij tre'kkcLr l;vecr voofllit, Wij voelell geeil
Een Dtrits,clr o,fficier ko'trtt naar

Wij laten

siecht ten andlere -._ irr tlet nrorgenmist. Hun
ve-lcl is boventlien belerkt cloo,r talrijke iragen or
boomenrijen.

\\rij trekken loopcnrl ccnigc Dtritschcrs vootbii,
,lie zich overgeven et, i.,11en, als zii ons ontla'
r.tl, n'erkttlige'lijk cle harrdcn ophcffen. \\'ii bercil,en <le sto'rmgo,lf rler ecrste linie ter hoogte
,lr.r I'aan l{een.En-Ro'ese1are. De l),uitschers ziT'
tr.rr tal:ijk langs den spoclmreq cn in een nrottcrii
r-erschar: st. Nfoo,rclen cl e mitraill e'urs zwecpen o,vcr
l:tt te,rrei;r en trachterr onzen \ooruitgang tc bc:
lctrmercn. fn tr.r'ee minuten ligt de gro{rd mct
,lcotlen cn gr"kvrretsten bczaaid. \\rij u'erpen ons
in een gracht en trekkcn gebogen, voo'rzichtig
.,'clort, ons zoo go,ecl moge'lijk verclilikend, naar
rlen dijk van den sÈoorweg, van \ /aar die doode-

Ziclft te Boê,singhe.
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c'11

we o,ntmo'eten tal van kleine groEren

vijar:rclelijke katro'nnie'rs cn vo'etvolk, zo,ncler,eicling en zonder o,r'de, die o,1rs 1rrââ,f een geringer:
\ reerstâncl me,ef b.iedeî.
Onilanks onze pogingen is het vurlr onz€r aitillerie oirs één lii.lo,metcr voorgetaakt.He,t natlt:'i
<1en weg rzair Ockene nâar Winke,l-St-E1ooi, grcr:=

van tret regelmatig srperv'rlrlr. Van o,p dit oogenza1 cle artilleric' ma,ar tus,schenko,mcn op lLr'zoek r,an hsf v6,çfv6i1k cn na hericht ontvangen
tc hebiben orrer ziirr iuiste s,te,l1itrg. Verscheiclere
nritraillenrs sclrieten no'g, ver achter oris. De 2"

blik

b,ataljofls zullen pogen ze te bemachtigen.
I'oort. Buite,n aclem als we ziin,
is hct ons o,nmo1qe,lijk 1ro,q' tc 1po,p'en. D'e Duitschels \l'otden schaalschcr, n'raar vla.gcn mitrailleur.,rtrur l<omen nog van o'nze Tinkerzijde. Aai;
o,nzen teclrte,rkant, intcgentleel, is er geen enkele
te hoo'ren. Het is u'a:rrs,chijnlijk dat,het 15" linie
oT) ornze ho,ogte rro,oruitclringt, rlb,eh clat het l"
karabiniers niet zo,o sne;l a1s wij is tunnen vooriritliomen. I)c D,uitsche artillerie blijft nagenoe.q
storn : derrkclijk ziirr \rre het meeren<leel cler rre,klcn

3u

Steecls gâ,â11 rvc

llrc kerk rta,n Boesinghe irr 1916.

verino<lienis nieer'.

\I'ii

rnoeten r1e hiizontlerste

jn van cl eir vii and voo'ilri i ziilr. S.te,etls
loopen urii rtercler, voorbij '/erlâten macirinegewele'n, orrer clo,of o,nze artillerie gecloo,ile o'f gerveelstanclsli

lrn''etste Duitsichcrs, ons zo'nrler verlies me,esiter
rnakelrl \rafl irlitrâil1er-rls,, u r:'1ker irrschieting zeer
,gebrel<kig is e'n nrier betlienaars do,ot o,nze'n s,nellen
vo,o'ruitga.ilg ontmoer'ligt1 ziin, zo'orlel als <1o,or hct
gerilrge rnikpunt cl'at rvij in <1en 1re\ie1 vonnell

(ivij zijn

silechts rnet

viiftien rnan en lnopen

tien'stapnen afstand v'an elliâar)

\IIij ziil

afgezonrlercl en

o1r

.

talrijke groepen vii-

arrden bie'cle'n nog verzet achtet on-q. rJ'iat kan irct

schelen? Orze volclct'iirq z.a7 z,onrler tv'ijfel
(le!r \root'rlit.qbrig hcs4ro,e rlia-crr r':n.r hcu, rlie aarr
onze zijde ve,clrten, lrrant n'ij n'e,:lil<eu vcrlâs,si1rJ{
cn clesotga.tisatie in dc r.ijrrrr'lelijke litries.
\\tii ko,men op een hoeve. Vier arlillerie-stuk-

r-.'rrs

kcn zijn in

<len boo'mgaard achtergelaten. Iïee:l
pets,onecl rler tla,tterji, o'ntr,vapenr1, is o'p het
ho'f verz:rruelcl : 60 tot 70 n.rannen, die t1e handetr

h<.:i

o,os'tel<en.

als ze ons zien. \\/etktuiqelijl< gebaar

lrij hen I Tn kc'lo,n

p,er viet s.aa,n zii lraar de dlââts
rvaar r.,'ii tr'anrlaa.n kbnten, vootaân r'le tntee offi-

cie're,u, ciie

nij in't

vo,otbi'ie,aan ceremo,nietls

1<aoitein. na met <1en
''ro,eten. Een hunner, eer
hlilr
nriine mrannen ,qete'lcl te hchberr, hoo,r ik

st

rr'lil<crr 1'oorbi j.

\ra,n tijrl tot tijd 16p.r1p1egen wii onze kaarten,
u'art tle o,rr'iintatic isi mo,eiliik. Thans vo,lser u'ij
ccn Druits,chen s!oo'r\,\,eg met kleine wijdte, ciie
o,lrs

duidelijl{

cle

tc

rroilgerr

rrcirting aaurvijst.

ITet moet zoorlvât I rrur zijn als een dlikke mist
va1t. IIa ccrrige mirruten ontn'arerr n'ii nicts meer
o'o tr'en nreter afs,tanil. .\ro'clrtarrs vervoilgelt \{'ij

geleirl rloor onrdeding geroep.
I)'cr:.h rra tu'ee o,f clrie ho,nrl'erc1 r1tetcr, moeten wij
stils,taan. \tr/Tj tteten nict of lirii o,n rlen rechteror.rzcrr lnarsch,

liart gesterrnd u,o,rclen, er zijrr hijna zeker dat
n'ii r11i1,r1.n. viiftien honderd nreter c1e oin o,nzc

lirr]<c'rzii strijderrde Belqische troepen voo,rrlit

ziju. Ons detachement is niet helnnsrjjk

rrrclaticlro,lisch to't ziin n.rakker zeqgcn :
,,\*ttr zeh.r l\{ânr-rct,r nTijn tigr licrclst staart tttc1.
'rr s,ro,tlach het <lefilé hurrnct \/alr.qst ti bczietr.
\rre bevin<1en ons dl1s in cle liin <ler hattertjcrr.
Dl vi.ian<1eliike kano,rrnic'rs gcr:etr ziclr, zo'rttlet
verzct, over. 7ii rlctett r'lat ilc iltf:rrrtcrie rlie lrctr
lres,:hcm4e, r'ertlclsd is cn z.iin eanscir otrtmocze.lfst rriet aan r'lttcltteir ctr lrct
faârdcll 1'clct hrtn de stttkkgl te rcrl-

r1is4 7,ti ilcnke:r
c'etrrc;li âân

tler.

Ei.i 't verlaten c.!r-'r hoeve outmo,eten $Ie een
crrricrtltenrnt mct r:cnige mâ11ne1r, Catr kontctt
tu,ec arrdere officilrgt aarr, cll; lrct ? o'f B ntattrrcn, allen \-â,11 o.'1$ l,atolion. \*rr zijn rre leeds
ecrr heeil groenic cu. koo,ltsie. herttemen u,e vlug

o!rzcn vônnritgang.
\tr/j'i maken ons meester van niell\rr'e artilleriestukkcr-r, munitie-rn'a,gens, mitrailleurs, munitie-

gelroeg

om alclus irr den blinde te mo,qen cloorgaarr. Eerr
hin.ledar"',rloor een betrekkelijke s,tcrke vijandelijkc nafiii. of een mis,oreep tusschcn Belgcn zorr
cclr 1'â1ï!tr zi.in. TcEen onzen zin besilrriterr r,rrij clus
{o <to':'rç11 tot rle mi.l ongeklaarrl is.
Ëenioe rnansclranpen ko,me.r b'ii orrs. Zij gever
r.,rq irrlirhtinscn over de verliezen van hnn we11r'r''iir1sche kornnagtie,s. Zij z)it hevjs hc:laas..
$.7ij s.leqcn el i1t otlsi in ve'rbitt.lin{r te stellgt

In 't
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gen, het op onze linkerzijde lateu, wat
ook cioe,n.

wij

darr

tvij komen voo,r vetsclleicieue irocven, waaf de
irrwo,rr:ers buitenko'urcrL zoo'c7ta zrj olrs o,ntwaten.
.F1uu Lutb,unctlge vreug(le ontroeri, o,ns diep.
Vurgens cle gezergctelt ctcr l)urtscnels, meendeu
(11e nrensclerr l{llgelSrcneu voo,r zrcrr te zien, en
l]l1n fjlljcisclrap t<ent geelt palctr rnecr als ztj ge\\'aar \vo'r(tc1t (lat wrj Belgcn zr;u.
zrj breclen o,us melk, bro,o,-L en appels aan.

Ùocn tvij nlo,gêu nlet lautcriantcn. lleu

\4

elrug

glo,lIrillelelrcl tegcn o4lzc soùclatcil, ciie zicrr ten

lnct w1ilcn lÉttc11 i1ulaler1 ctoor het overscltot van hert regunetrt, iiotucn w1J cf to,e olrzc
vlcr gro,epell orliilletlw sz\llrc1l te stctlcl1l eil voolt
i.rnaiere

te tlL,kken.

ïr-t.J \au I.oo.r'c rraar I{cnrmcl.
nret het 15u linie, insgc.lijks d,oor del mist opgchouden, tlo'ch het is o,ns onmogelijk inlicirtingerr
tc bek<-r,men o,ver den toestarrd op olrze linker"
zijde.
Plo,ts, vôôr o'rs ir den dikken nrisb ,op ti{J0 meter afstandt, begint een b,atterij v'an 77
aan den
- achter
klaùk herkennen wij 't kaliber
naar
te
- mist zo,uclen
schieten. Zxsndet dieu vervlo,ekten
wij dattelijk de stukken overrompelen en aj zo,udeu ons toebehororeur,. Doch in den dikke! nevel
is clre o,ndernemrng zoo goed als o,nmogeùj.ti.
Onze nÀaqscnappeo zo,uden gevaar loopen op erkancter te schieten. \Vat geclaaû? J)e vrlan<tetr;kc

stukken vallen

ztj

stil. \i aarscnrlnlijr

veru,'tjderen

zich,
Eeu Lwartier later, o,mstreeks half tien, breekt

c1e

zon doo,r. Op dat oogenblik zien wrj

eerr

grijsaarrt eû een orude vro,ttwrd1e op ons a'tkorneu,
een koe voo( zich drijvencl. Ouze manscnappelr
vlieger r r heen als gek eu o,mringen de o,uderlingefl' die, weenend, vaû, vreugdc eu aandoeûing,
vertellen dat zij hurr huis ontvlucht zijn toen cie
l)uitscht rs, e,:"rige min11!çx1 te voren, er uit zjjn
getrokkuo. Osze dap,pere soldaten ziju hun
v'reugde bijna niet meester, bij het verremeu,
dat al de nog vo,orbij te trekket hoeven en iruizen schrer oorgeschoncleu zijn en bewoo,nd. iVlen
korut olr.der eigen voùk.
Z'ij h<*neroen hun zeÉi,ervieren den vooruitga,ng.
Drie de r stukken, die een weinig te vorerr nog
uchoten, zijr:, weg. Eeu is ap zijn ptaats geble-

ven. Du artilleurs ziju weggevlucht. Talrijke
achtergtlaten uitrustiugen getuigen van huu
haast.

\['ij

lrespeuren cle huizen

en de kerk

van

Oekeue, wâar alles kalm blijkt. Ik bemerk dc
go,lven ian het 15" lirûe, die o'p o'nze rechterzijde
ioo,ruitschrijden, ogr dezelfde hoo'gte als wij, en
groepen manschaplren die o'ns volgen. Op- oorze

is nièti te zien. Eenige zeldzante
kanonsclroten b,egro,eten ons van z€ef vef'
Wij trckkEn voorbij den weg van Oeke-ne naar
tVinke -Sint-Ir1ooi. Oekene is zeer zeker doo'r den
vijand bt'zet, cloch o'nze groêP is zoo onbelangrijk, <lat ïrii er niet mo'gen-aan-denken let te
u.*oo**- ù'ij kuonen, zotdf5 al te veel te waiinkâ,rzijde

Optrieur,v m,alien wij o.ns nrccslcr vau vcrlaten
lian<,,nûen, rnitrarlleurs, al-lc soo,rt qratetraal el
ecluge veregnzaaut(te 1j'urtsc1lcrs, eu lvij gerakert
al(tus, Steecls o,p onze rccrrtelrralrd d-oo'r net .l_5'
gcsteund, o,p 8U'tJ to,t g{ru rueter arsta[d vau Isegem. \\r1 aen cie stacl zecr cturclehjk, gehee'l o,ugc:}clro'uden.

Ver achter o'ns laten zich nog twee, drie nritrailleurs hoo,reu. Onze nrauneu juicheu, tier eu
gelukkig er versclre,lcrene krlo'tre,ters voo,rbij te
ztjn, wal;.:t wij zrjn-7 ktio'rneter van o,nze vertrekplaa,ts verwijderd. Het is br;ua 1rl uur. langs
Oekene, dat 2 kilo,nleter achter ons ligt, hooreu
wij artrllerie-stukken en. mitrailleurs schieten.

Zij, dte ons volgen, valleï. het dorp aan.
Wij bezoeken het gehuctrt, rvaar r,vij zijn

aan-

gckomeu. Ons artillerie-vuur heeft zoover niet
gedragen. De huizen ziju ongeschonden €n bewoo,nd. Wij heb,ben versclreidene hondsden burgers verlost, lvier verwondering e'n vreugde o,ns
plezier doen. Zij b,ieclen ors te etef en te drinken aan. En vragen dat ze stellcn, err ze roepeu,
lachen

e,n

orahelzen ons.

De vijand horuclt ziclt koest zoo,lang

wij in

cle

blijven. Do,ch zoodra wij er uit
wil1en, woldcn wij door een hagel van kogels begro,et en doo,r salvo,'s vau gevleugelde handgranatql €xi. kartetsen, die gelukkig al1en op twee
honderd meter voor ons uit neerko,men. De Durtschers zitten clus op cle uitkanten van Isegern.
Z:ullen ze po,gen daar s,tanci te houden?
Onze eigen artillerie is sedert iangen tijd stii
gevallen. Zij is ver van ons. Wij zijn silechts een
veertigtal. Het is o,nmogelijk v'oo'r ons een verschansten en erns,tig gewapenctren vijand, aan te
grorep der huizer:,

g ri j

pen zo,ndet artillerie- voorb ereiding.

Wij

moe-

ten wachten.

Op o,nze rechterzijde is het 15" linie stil gevallen. En het overige van ons regiment is nog
steecls o,nzichtbaar. Talrijke weerstandsnesten,
welke wij in onze vaart achter o'ns lieten, zoowel

als het dàrp Oekene, moeten het danig vertraagd
hebben.
Mitrailleurq ver achter ons geplaatst, schieten
in onze richting. D'e kogels vliegen zeer hoorg en
lroven o,ns hoo,fdl. Onze manschapp'en laehen. Zij
hcbben et anclere gezien clezem mo'rgen !
D,e karabiniers moetEn €en zeer sterken legenstancl ontmoet hebben en wachten. Wij zijn te
vet voo,r eîr'wât ongerust. Ho'ewel tie majoor mitrailleursgtoepen inlfa,u,terie achter onze linkerzlj
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cler en een

zoorni samgn orvef a,arcle

lageu. Ook

c,ncler de tro,epen u'o'e'dde cle griep geweftlig.

Te I(o,rtrijk maakten t1e D'ttitschErs zich r-oor
den afto,cht gereed en lieten ze bruggen sp,ringen.
Droo'r het opb,lazen van clie cler Leie, was de sta(l
van het kerkho,f gescheiclen. Velen begtoeverr
htrn dbo'den in cle-n ho,f. Elclers b,ezat lnen geetr

lraarden : z.oa z.a.g, men te Gent mannen van goeden wi1 liikko,etsen zell na,ar hct kerkho I trekkerr.
Te Rrugge gaf men zekeren Oktol ,ermiddag
ro,nd clrie utlr het honclerds,te sterfgeval van dien

daq aan. (Uitsrluitend b,urgers). D{krvijls ha,ci de
zjel<tc het karakter van lo,rrgpest.
Ja,, dit a1les wierp
i cvrijclings-dagen.

eerr zwarte schac'luw op deze

tÉ

*JÈ

Het clorp Zuid,schoote.
ire'eft o,pgestelcl, zoru een vijanrlelijke tegenaanva1 in clie richting oms in geva.arlijk po,stuur b'tengen. Doch die vre'es gaat s1ryec1ig over. Een waarncmer onzer linkcrzijde ro'ep't plo,ts ciat de vijancl
wijkt. \\iij springen voo'ruit: 't is u'aar. C1> z,oo-

n'at acht ho'nclerc1 tot cluizencl mcte( voo( ofls,

bespeulen rryii kleine groepjes vlrrchtcnden.
Ik richt de b'likl<en o,p Isegem, u'elks roo,cle

c1a-

ken in tle zon glinsteleu. De lJtrdtsche'rs hebben
cle stad nog in hun macht en bezetten cle huizen
n6,g. Doch rlte,ldra,, eEris o,nze

artillerie clichter bij

err gereed onr o'11s met haar geschut te s,teunen,
zullcrr rnrij er b nnen lukken, eens tc lueef o,vern'inna.ars zijnde. l
;t**

.

Luitenant A. P. heeft clus zeer levendig en met
gevoel, o,ns dcn opmarsch tler voo,rhoede geschetst. Ons,tuimig trokken de tro,ep,en \roo(ldt,
maar lede! hier err daar zware vefliezelt. lloo'rs1ede, Sint-PTete'r, Oekene zijn ook nanrcn mct
b o,edige herinnerin,gen geu,o,rc1cn.
X{o,o,rs1erc1e yras ve'rlos,t, mââT lto'e schamcl lag

het

claar

! I)e

zus,tergeme,ente Passchcnclale harl

to,ch nog meer geleden, het was gehcel \vc'ggcvaagd.

We hoorclen herhaalclelijk den naa:m Oekcne.
Het is een ned'efig do'rpje, zijwa,arts van Rurnbeke, buiten de verke,erswegeir, weinig bekencl
en hezo,cht.
N11 zo,n <le naarn voorfkomen op kruis,en en

u'ant tal onzet soilcl'aten lieten er
hef levcn in de ve'rnree,ste,ring dcr < Flanr'lerrrrloorclstsiantjes,

tt:llt;:*;;:.pen

We zeiclen hiervoor, clat cle voorvirllen trij Torlro'nt het iot der D'uits,chers aan onze kus;t zo,uclen
l,.cs1is,s,en. Hetzelfcle gelclt voo,r Rijlel, Roubaix,

'l'ourcoing.

Daa,rorm is het noodig, dat wij everr het plan
ran hct trve'ede offc;isief sichets,en.
Na clen slag van 28 September lagen de legers

irr Vlaa,nc1eren op de vo,lgende linie: Nieuwpoort,
D i 1<s,muicl'e, Zat en, Wesfr - Rooz ebe ke, Dac1i2eele,
Geluwe, Komen, v66r Armerntières fot Lens.
Fo,ch had aanged?ongerr op een spo,edige hernenring van de aanvallen. Ten Nrn,rden stontlen

Ilr:leen (generaal Biebuyck), me t Torhout tot
cerste tlbel; dan Franschell van gr'neraal Degoutte (7ff, q7", 5" en 41" divisies, generaals Nudant
cn llassenet) . D,ezen moesten tusschEn Lichtervelcle en Ro,esela,re in de richting vâri Tielt o'prukke,n ; verder weet drie Belgische clivisiies, die
rraar c1ê Leie zo,uden marcheefen en aansloten bij
het 2" Britsche leget van Plunrer, dat Kortrijk
in te nemen had.
Als men clus zo,o in cle richting Gent kon vercleren, zalen de Dtritsche,rs zoowel Noo,rdelijk
enr de kust, als Zuidelijk bij Riisel in een zak en
irroestcn ze temgtrekken.

Om

I uur l1âmefl cle Franschen lfandzarne,

Hoo'glecle er.r het fott,een voorgebo,tchte van Ro,e-

selare. Reeds v/aren' er Belg,n in c1e stad zelve
geureest, maat te \foeg, te o,ns,tuimig. Eenigen
weftlen gevangen genomerr, antleren, konclen

slcchts tra hevigen strijd terrrglvijken. Maar nu
\l''as Ro'e,ce1are's lot besilis,t. {a noq een gewerl<lig
t,erzet Eehroken te hebtrelr, mktetr tle Franschen
ilc s;tnc1 binnen. I)'e bezettet had oD cle kmispunterr rlet s,traten mijnen clocn s,irrinsen. îal vau

Inriren

s,to,n.!'en

in

lichte,taaie

;

groo,te rroorraclgrr

zo,11e,

rr'".1ctr velnicl'1. \trre u,cteir rcerls,, ho,e rle Duits^lre,rsr cleze n aats, niet alle'en in haar fabrieken.
r.raer ook jn clc b,iizo,n,Jere wo'ningen eeheel ge nlundctctr en o4rttakc'lcl haclcl'elr. Roeselare geleck

nab'ur"ige, cle gevre'esrcle zie{<te $relke metl de
Spa,ansche griep no,emcle. In enkele c'lagen vekle

r\rc4rcrs in cle stacl. c1i< zich,
'D,rtits,,"lrers irr. y61|161r'grt

bcreikte,n lrier t,lus de ]:extoonc1c

en \\'e vefna,men teec]s hoe <le bcvrijile be\[oners hnn vrengcle too,nden. Een schaduur lac
hct offensief rtecl
o,o <1it rverlerzietr : eelst ko'stte.laucl,
evctals itr y''
o,ffe't's en clan u'o,eclc]c in ons

ze qezo,ncle, klocke lie'len. Verraclerlijk besorotrq
zchet voilk, o,nclermijncle sne{ het gestel, maaic'le
in sro,mmige geziuncn tu'ee, <llie e'n meef leden

weg. \Ve

he,b,ben

ef gekencl', waar vadef sn

moie-

ccrt crcfaarrrte. Ër rvalell noE.e'cn cluizencltal in.
teeeî het verbod ricr
haclrlcn. Ze kn-amen 1'.t

tc voo'rschijrr en juichterr uitbunclig hun berrijrlcrs toe. En waarlijk, claar vers,chenen, nog rlar-

gcn aan sonnrnige
zc in clerr wind,

.q"e

vc,ls en vroro,lijk klapperrlc=

-1ôæSint Michielsto,ren rees no,g statig bo,ven de <iaken, maar cle tempel ze'lf droeg vee,l wo,nden. De
me este stoelel warelt vcrclu'cnen. In den to,ren zag
ik het gat, u,aariloor nrcn i1e klolrken neergelatcir
had.

I{et

Semina,rie,

sclrolcu,

Het Arse.naal, het

sta,tio,n, de

gas'fabriek... alles geschonclel... alles
in flarilcn... Dc va,a,rt orrbelutbaar voo,r schqren.
r1e

Arm, arrn Ro'eselarc, cens het Antwerpen

\1:est-Vlaanderen geno,ernd

vatr

!

Waarire,en ik ook ging, aa,n Spanje, a,an 't I.'o,rt,
traar rie ltr;or1.skape1, nilat <1cn Ruiter, ua.ar '1
Ho{ r'arr 't tIcnneke... altijd rnaar \,\;eer die kale,

gapenrle ntuten,- a1s rvaggckictr ze oncler het
bars,ten, ope'n,gesclioten, c'loorregencle dak ! l

ge

-

Brug van Steens,traete.
Lirrks

c1e

Belgen. Rc,clrts cle l)tits,che,rs.

Vreem de korresllo'ndeuteu rueldden cl at lioeseiare bijna ongehavend was.
O, neen, 't had het lot niet gedeeld vau lepereû

of Diksonuide.

ùIaar ongiehq,vend I A. Hans beschrijlt il tRoeselare in den oorlogr, in welkeu toestancl hij de
bekende stad aantrof:
< Zoo doende was de avolnctr gevallen, toen
Roeselare bereikte.

ik

Welk een intocht... De maan wierp haar zilverffr glans over de streek... Bij de Tassche hari
ik twee kruiserr gezieq een valt een F'ranschmau,
esn v'an een D'uitscher... Grav'err uit"Okto,ber
1914 nog.

En nu kwan ik aan de eerste iruizen cler stad.
er dwars door. Rijen knokige
geraamten stonden daar... En zoo was het overal... Iturn'en... lVluren met grijnzende gaten...
F'ransche so'lda,ten liepen do,or de Ooststraat.,.
Er waren ook kleudingen bij...
Een dezer woeg mlj iets... Hij herhaalde iret
woord vier, vijfmàal. Eindelijk snapte ik tret.
D'e traan schqen

Kajafas

Hij

!

moest naar Kajafas... een gehucht heel
tegen Rumbeke, waârheen ik als kind zoo dik-

Of ik bracht er soms een
uurwerk o,f k1ok, wa,nt dâar woornde een dier

wijls

gewande'ld had.

eigenaarciige, ouderwetsche Vlaamsche hodogemàkets. 'tVas me of ik nog cle perelâars bij zilrr
huizeke za,g. Hoe wo'nderlijk ge eensklaps aân
een beeld uwer jeusd herinnercl kuut worden...
err clan nog dbo( een zoo'n van Afrika !
Den vo,lgendell morgen ko'n ik Roeselaere betet
opnemen. Eefst beeocht ik enkele fabrieken'
Leege, holle zalen I
Sfiumolens, weefgetouwen, raderen, drijfrie*d, stoo-ketels, a1les weg, geroo'fd of vernield I
In aile stra en die gruwelijke huizengelaa'rntear'

Hier er-r daar in de Àinst gehavende, zaten soldaten, die met planken de venstergaten gesloten
hadden.

'Op

cle straten nog steenbtokken, scherver:,
vuilnis.
Onze Lieve Vro'uw kerk zeet geteisterd' De

Ja, 't o,ffensief ging vooruit.
I'ien rlnizencl gevalgerren marcheerden reeds
achterwaarts, naar 't kamp te llo'utem, dat weldra meer clan vo,l was. I)e Duitschers zaten er

o,p-

cengehoopt.

Bij To,rhout 1larnelt c1e Belgeu Wijnendale.
L)rritsche achtcrLioe,clen vertledigclen z.ich vooral
nret niitlailleurs tusschen het kasteel, de \triarande en cle stad, rlie nog geheel bervoond was. Natuurlijk had de verslagele ook daar de weerbare
illanllen weggevoercl. Velen zaten echter verborgen in de p.la,ats zel| of in de o,mgeving. Granaten
vieleri ne,er en beschacligden nog menige wo.ning.
I)e inrvouers schuilden angstig in kelders, maa:
vo1 lroop toch. Ze wisteu iret, de verlossiers \\'aren
nabij. Daar hoorden ze een <loffen slag, gelijk
ccn zwa(e zucirt, cn 't u'as c.rf gansch Torhout
rneezuchtte. Geen wonder, de bezetter had niet
geschr'oo'mc1, <len alo,uden, Ro,tnaansclten toren te
venrielen, clie o,nder het davcren cler stad plots
ine,enzakte en voo,r cle beschadigde

ketk slechts

eell \\ro,esten puinhoop meer voflnée.

D'e F'ralschen ntkten naar I,ichtervelde o1l.
T,oolrak cle 16c1e aan.
De llelgen s,tormclen vooruit, zii '"riâ1et .tt*.rlul<1ig.

Ze sto,nclcl immers op het punt weer cluizenden lalclgcno,oten te bevrijclen. Ja, ve'len
rvisten lrnn gelie'fclen claar, e11 7,e zagen too'rteelen,
tiie hun ciiep o,ntroerden.
Een joarg sergearit, overste van een patroelje,

lnet zeven fro'ntstlepen en tlrie dekoraties, v'erbleekte eensklaps, en een lanclelijk huisje toonend, half in de rvilge,n verdoken, sprak hij met
bewogen st€ûl: ( D'a,ar wacht mijn mo,eder mij ! >
Bn, getnige van het aangrijpend schouu'spcl,
zat ik nooit het beeld vergeten van die grijze
vro,u!v, doo'r ouderdo,m gebogen, die,haar jongelr
haar held in de beven<le almen clrukt, terwijl d
trânen langs ha,ar bleeke lYangen biggelen, tra-

oen vilu weugde. (1)

(l)

Carl Suzanne.

-
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klonken gaûsche clageu doot, tusschen rViddei'

kerke en Knokke en vooral ook ro'ucl Oosteniie.
Vernield moesten ze nu ook worden, de mon-

- sterbatterijen als'lirpitz, Hindenb'urg,

Po,mnteru

(Leugenboo,m), Wilhe,1n II err andere...
No,g eerst r,r,elden eenige wra,akschoten gc'lost.
Een granraat veurielde twee villas in De Paru1e.
In de eene bevonden zich de rechters Rutsaert

en Vanderghote van Veurne.

Zij

werden oncler

Iret puin g'edood, evena,ls c1e huisbe'waarder en Ziju
vfo,uw. Fret kindje va,11 nert echtp,aÂr, dat bovett
.. ur zijn wiegje slicp, vicl nlct lict puin mee e1r wa,s
ongedeercl.
In een naburige

Zo,ekliehtantos der mariniers,. \Voesten.

lrn cie Be,lgetr wilcien vooruit. Ze slorrudeu
'i'o,rrro,ut Lrutneu. J-lurgers waarscnulvden lrelr,
dat er norg lj,urts,chers ul cte norn]aalscitoo,l zaterr.
Iloekeloo,s trokken so'îmigen vooruit en vieleu
neer, toen

uit het geborurv

cie verraclc--rh1ke ura,

cirinegewererr lo,sbraakten.
,\laar To,rhout was aan ons, en werd vaû ge-

juich vervuld.
Op

cie

murerr verscheeu

e'en

het leger.

weikonistgroet

a,aÂl

Generaal I)ego,utte bereikte Ardoo,ie, meer clan

km. i-nven Ro'eselare, aan den spoo,rweg 1ia,a,r
Gent. Ook daar hadden de Duitschers deo torcrr
,opgeblazen, evenals te Lichterveld,e, Beveren en

,5

,e,IcierS lorg:.

IIet

o,ffensiei girig clus zegerijk vo,oruit. Het

G.lI. kwartier, met von Arnim, was uit 'I'ielt
na,a,r Gent gevlucirt" In ,\Ia,art.ha,ci het 't steclçke

zich te Roubaix te vesLigen. I)a,n
trok het op Kortrijk en eindelijÊ weer op Tielt
tetrug, waar het no,g gelegenheicl voud, oûrt 't gerneentebestuur tort groorte aankoopeu vffr meubelen te dw'ingen. r\r1 ging het o,p den loop naar
Gent. De achterho,ecle der trcrqpen vernielde ook
hier kluiçnnten. lielt zo,u troruwens verdedigci
vedaten, o,rrl

worden. Een bombardement voi.gde, da,t nog aan
enkele burgers het leven kos,tte; veel inwonels
gingen tijde'lijk heen naar Gent of eld'ers.
Plume'r narn den 16" Meeruen en Kortrijk.
D,e Duits,chers moesten weg van de kust.

XXIII.

villa werden eveneslls vier per'
sonen gedood, twe'e so,lclateû en twee burgers.
Een der sotdaten leefcle nog geruirnen tijd. lVlerr
traclrtte hem te bevrijdel, alie tro,ep,en wareil
e,chter weg, Dte Panine was ree'cls verlaten, men
sukkelde in 't dbnker... De o,uge'lukkige ga,f nog
zijn laa,tste aanbevelingen voor de zijnen. .. steeds
onder iret puin... en einde'lijk zweeg de stem,.
Zoa was dus d,e uitwerking van het wraakschot... O, we zullen wel.dra norg vâr1 andere helsche vv,raako,efeningen hoo'ten, ginds in 't land
van I,eie en Schelde !
Ook cle laatster kustbatterij, die van Wilhelm
werd vernietigd; 't ruas een vree'
s,elijke o,ntp'loffing. Gro,ote stukken be'to,n vieleir

lI, bij Knokke,

to't op twee kilorneter van daar" In de duineu onts,tonden granaattrechters als vijvers. In de omge-

ving scheurdell lrluren van villa's, ra[nqn kletter.len neer.
I)en ,15" Okto,ber gingen de Belgische tro€pen,
rlie tussciren lrlieuwpoo'rt en Diksmuid'e sto,nden,

ook to't den aanval over. Bij Sint-Jo,ris tro,k men
over de smalle voetbruggefl van den llzw. De
eerste tocht was ontzetternd moeilijk door het onlægaa,nbaar tetrein, irnmem het gebied va,n de

overs,troonning. De D,uitsche,rs bod,en aan cien
ocver geen weerstand meer. Bij Slijpe botste men
op eenige nra,chinegeweren, die spo,edig veroverci
ll'er<len. D,e D,uitschers ttokken snel terug. De
onzcn b,ereikten I,e'ffinge, Westenc'le, cle buiten-

kanten van Oo,stende zelfs.
Den 17" was cleze stadl verlost. Een Engelsch
vlieger zweef<tre bo,ven Oostende.... De metrigte
juicirte hern tcire eu gaf teekens dat de vijand afgetrorkken was. De aviateur la,ndide en Wefd in
trio,rnf rondgedfagen.
Admiraal Keyes voer met een torcedoboot de
haven binnen. W'at lafer rukterr onze troepen aan,
rnuziek a,an 't hoofd. Welk een gejubel. En de
gee,stdrift steeg ter top, toen tegen dien albnd de

Koning, Koningin en admiràa,l Ro,narc'h verscheuen. Men jube,lde, zo,ng, weende; ua vier baoge
jaren was ee,nsklaps het juk gwallen....

I

***

DE BEVRIJDINû DER KUST.

Ze hadcien zoo gehoo,pt er te kunnen blij-

'ven, ze hadrden er al zoa op geb,luftin hunbladen,
lrun redev'o,eringen. De kust moet Duitsch zijn,
verkla,arde ook de go,everneur-generaal vo'n Bis-

sing in zijn potitiek testament...

Nu bleek aille kans verkeken. Haastig vernielden de Druitschers hun matetiaail.. Zware sla'gen

Ziehiet eenige officieele berichten uit die dagen, nieuws, dat o,veral met zoo,veel geestdrift
vernomen werd.

IJit Parijs me'ldde men:

n D,e troepen, ondef aanvo'ering van den Koning der Belgen, zetten hunne aanvalleo tusschen
Diks,r:ruide en de I,eie voort en rukten over €en
gemiddelde diepte !iâ,n ze! kilometer wuit.

*

l6tx,

bij dê achtervolging der vijandelijke achterhoede, de buitenwijken van Brugge. De Duitsche kolo'nnes trekken
terug op Eekloo en wo,rden do,o'r ons b'eschoten.
trn het centfum maken de Frans'che troepen aanzienlijke vo'fdefing€n to't voorbij Swevezeele en
Pithe,rn. Zij vetoverden \Mijnghene en bereikten de brritenwijken van Tielt.
In het Zuid-Wersten beteikten de Belgen de
Samenvioe{ïng van het I\{a idelkanaal en de Leie
en ruiiter iangs de rivief op tot Harelbeke, Een
onl cschri.ifelijk enthousiasme heerscht onrlet de
bevo,lking in het bevi'ijc1e gebied, ),
Ën ':' avonds:
rr De D'uitschê tefugtocht gaal r'ooft ovef he{
geheele front tusschen cle Noorclzee ën tle Leie,
De Belgi*he kavaterie bereikde,

Kanaàl. Links liggen de Belgen.
D,e Duitschers rechts.

De Belgen staken den lJzer ten Noo,rclen van
D'iksmuide over en bezetten Schoorbakke.
De Enge,lschen s,taken de Leie over en rukten
vooflvaarts tot verscheidene kilo,meters voorbij

lleenen.
D,e Belgen v/eroverden lorho,ut, de Franschen
I,ichterve,lde en Ardoo'ie, d:e Engelschen bezetten

zij Kortrijk
Er zijn mee,r dan 20 dorpen bevrijd. l

Ileeren en reeds wordt bericht, dat
binnenrukten.

En de Belgische rege,ering

me{"ddè:

rr Onze tTo,epen zetten op het geheele aanvals-

front hun opmarsch vært. Zij staken den lJzet
bij Schoo'rbakke ovet, vo'rdErden in de richting
van Schoo,re, vefoverden Keyem en bereikten het
Pra,ettrosch. Onze tro,Epen zijn thans bezig met
de o,msingeling van Torrhout, r'y'aa deze linie het
spoorrwegstation van Wynedaele-Hoorge aan de

spoorlijn To,rho,ut-Brugge bereikt. Wij rukken
hier op tusschen Tryrhout en llandel.
D'e Fransche troepen bercikten Tutfhamme en
veroverden I,ichtervelde, terwijl zij de buitenste
linie van €oo,lscamp bereikten. Ten Zuiden van
den spoorweg Lichtervelde-Tielt torderclen wij

lroo,rbij Ardb,oie.
De Franscheir. trereiktein het park van het kasteel van Ardbo,ie, van $/aar de'linie loopt naar

Tegerr clen avond bereikten onze vorderingen eerl
diepte van twintig kilo'rneter over een f,ro'nt van
meet clan vijftig km. De Belgen rukten Oostende
binnen. Hun kavalerie staat voôr de poorten van
Bmgge en bezette Iqgelmgnster. D,e Fransichen

nâmen Pithem, Merilebeeke, lVijnghene. De
Engelsichen bezetten een linie van I'eie tot tel
Noorclen van Ko'rtrijk, ten Zuiden daaryan trokken zij de rivier orver en bereikten de buitenwij'
kcn van Tourcoring. )t
uit l,onden nog dat
men
Avoflds
melclde
's
D'o,uai vetoverd was. En met het bericht der bevrijding van Oostende, kwam ook dal over de
rrerrlo,ssinE van Rijsel.
Ëen ko,rrespondent berichtte hierover :
rr Met zes andEre koillegats en twee Engelsche
officie're'n (hert eerste khaki !) ben ik hedenmo,r'
gen Riisel bnnengetreden. W'ij \rerden toege'
juicht door een menigte, van vTeugde half ver'
dwaasd. Vrouwen omhelsden ons vr'eenEndl,
overvloedïg voorzien van bloernen. D'uizenden
Ffa'nschê, Engelsche, Belgis'ehe en fdaliaansche
vlag{en. db-hernel weet wa,ai vandaan gelio'rnert,
versier<len d'e sta,t1, waar bijna 100.000 burgers
zijn a,chtetgebleven.
fn <1en afEeloo{len nacht bliez-err de D'uits'cher
sipoorrvegbfuggen op, en de elektrisrche machi
ne van de gerneentewaterleiding. Om 5 uur pod
stèn zii i1e plaat. De bewo,ners hadde'n las,t gekre
r1e

I

gen, niet rroryr uut hun woningen te verlaten,
nrê.âr clezen begrepen spôedig I'at er aan cle hand
\\'[t J.

cle b,uitensrte huizen van Emelghem. Js,egem is
bezet".

Meer Oosrtwa,arts zijn d'e Belgen voorbij het
statio,rr .van Ingelmunstet en b,ereikten de Leie
bij Bavicho,v,e. Ife'clern werden weder vele honder-

rlen gevatrgenen gemaakt.
D,e vijand bo,mbardeerde den gehee'len dag
Duinkerke en De Panne. rr
Dan lveer uit Loflt]en op 17o Oktober:
< D'e Fransch-Belgis'che a,anva le'n, die den 14"
Okto,ber b,ego'nnen zijr-r, hebben ge'le'id to't een

r,oilcCig sukses,. Over het gehee'le' Vlaamsche
front moet de vijand terugtrekken. Hij wo,rdt o'p

den vo'et gevotgd cl'oor cle troepen cler geallieerr'lcrr. Belgischer tro,ep,en sitaken <1en IJzer over.,
zettetr clen vijancl na en bereikten in den namiildag Oostende. Mee'r na'ar het Oostetr bEreikten
zi

j

de li j n

O

udenburg-Zèdelghem-Rudderr,'oord'e.

Het ka,naal aan het

sas.

