Dinsdag 18 september 1917 – ochtendeditie
Berlijn, 17 september. Officieel avondbericht: Slechts in Vlaanderen
was de geschutwerkzaamheid krachtiger.
De Belgische regering en bezet België.
Havre, 17 september. Officieel: De ministerraad heeft zich onder
voorzitterschap van de koning met de bevoorrading van bezet België
bezig gehouden, aangezien de bezetter de verplichtingen niet
nakomt, die het volkenrecht hem oplegt. Ons volk, door de inval der
Duitsers uitgeschud, heeft de onontbeerlijke levensmiddelen van
buiten af moeten krijgen. De regering is niet moe geworden samen
met de Amerikaanse steuncommissie in België, en het nationaal
comité de gedachten te laten gaan over de nijpende kwestie. Met
gezamenlijke inspanning van krachten is men er in geslaagd de
hongersnood te vermijden en de levensmiddelenvoorziening in het
bezette gebied te waarborgen.
Niettemin is de ernstige crisis, die zich tegen het voorjaar voordeed
tengevolge van de torpedering van een reeks schepen die ten dienste
waren van de voedselverschaffing, uitgelopen op een ingrijpend
verlies van voedsel en een ernstige vertraging in de aankomst. Daar
de tonnenmaat van de steuncommissie onvoldoende is geworden
om het ontbrekende aan te vullen, vermenigvuldigde de regering
haar bemoeiingen zowel te Londen en te Washington als in de
onzijdige landen.
Deze stappen hebben geleid tot uitkomsten, die voor de toekomst
vertrouwen kunnen wekken. De uitwerking van velerlei aard laat zich
al voelen. De voorraden vetstoffen, die, voor het steuncomité
bestemd, te Rotterdam zijn ondergebracht, zijn gedurende de maand

augustus verblijdend toegenomen. De voorziening met koren is niet
minder bevredigend.
Men schijnt dus de toekomst met minder vrees tegemoet te kunnen
zien. Het onmogelijke is gedaan om nieuwe beproevingen te
besparen aan de medeburgers, die in België achterbleven. Dit is het
voorwerp van dagelijkse werkzaamheid der verantwoordelijke
ministers en elke week wordt de kwestie onder voorzitterschap van
de koning langdurig besproken.

Dinsdag 18 september 1917 – avondeditie
Londen, 17 september. Officieel avondbericht: Vanochtend heeft de
vijand een poging gedaan tot een inval in onze loopgraven ten zuiden
van Lombardsijde, waarbij hij door een bombardement gedekt werd.
De vijandelijke afdeling werd met hevig vuur ontvangen en met
verlies teruggeslagen, voor zij onze loopgraven bereikt had.
Onze artillerie is vandaag in het vak van Ieper in de weer geweest.
De artillerie van de vijand is enigszins minder roerig geweest, behalve
in de streek ten zuiden van Lens en in de buurt van Nieuwpoort.
Van gisteren af is het uitzicht verbeterd en werd er heel wat geslaagd
waarnemingswerk voor de artillerie en fotografisch werk door de
vliegers verricht. In een tussenpoos dat het mooi weer was, waren de
vliegtuigen van de vijand bedrijvig, waarbij ze de sterke westenwind
sterk in hun voordeel hadden. In de loop van de ochtend wierpen
vijandelijke vliegers 50 bommen achter onze linies, die heel weinig
schade aanrichtten. Onze vliegtuigen wierpen 143 bommen op
Duitse vliegtuigen en vijandelijke kwartieren en vuurden vele
duizenden patronen uit hun machinegeweren op verschillende

doelen op de begane grond af, met name 2000 op Duitse infanterie,
tegen welke zij van een hoogte van 100 voet de strijd opnamen en
die ze verstrooiden.
Zes Duitse vliegtuigen werden in luchtgevechten geveld, vier andere
naar beneden gedreven. Bovendien werd door de artillerie een Duits
vliegtuig in onze linie neergeschoten. Acht van onze vliegers worden
vermist.
Berlijn, 18 september. Officieel: Legergroep Rupprecht: In
Vlaanderen herhaalden de Engelsen ook gisteren hun krachtige
vuuraanvallen tegen enige vakken tussen het Houthulsterbos en de
Leie. Er hadden slechts kleine infanteriegevechten plaats, waarbij de
aanvallende Engelse afdelingen in de regel teruggeworpen werden.
Onze artillerie heeft de strijd tegen de vijandelijke batterijen weer
met volle kracht hervat.
Keulen, 18 september. De Kölnische Volkszeitung verzekert in
tegenspraak met eventuele andersluidende berichten, dat in de
antwoordnota van de Duitse regering aan de Paus niets wordt gezegd
over België. Bijzonderheden over de toekomst van België worden er
in deze antwoordnota niet genoemd.
Het zal daarvoor op zijn vroegst tijd zijn als de onderhandelaars over
de vrede aan één tafel bijeen zijn.
Ook het gerucht, als zou een kroonraad in tegenwoordigheid van de
keizer hebben uitgemaakt, dat Duitsland in België geen bijzondere
belangen heeft, kan niet juist zijn.
Londen, 18 september. De Daily News zegt, dat de Duitse berichten,
volgens welke België opgegeven zal worden, de beste zijn, die men
sedert vele maanden uit Duitsland ontvangen heeft. Het hoofdartikel
van het blad draagt tot opschrift “De eerste stap”, en zegt: Niemand

zal zich natuurlijk verbeelden dat het prijsgeven van de
annexionistische dromen in het westen door de Duitse regering op
zichzelf voldoende is, om de vrede te verzekeren. Toch is het van
belang, omdat blijkt dat de eerste beslissende beweging in Duitsland
begonnen is langs een weg, waarop alleen de vrede mogelijk is.
België en de Portugese bisschoppen.
Parijs, 18 september. Aan het Petit Journal wordt uit Havre gemeld,
dat de Portugese bisschoppen, door middel van kardinaal Mercier,
een brief aan de Belgische geestelijkheid gericht hebben, waarin ze
zeggen, dat België recht heeft op de bewondering en dankbaarheid
van hen, die de grote beginselen van de rechtvaardigheid en de liefde
tot het vaderland boven de materiële belangen stellen. De
bisschoppen brengen hulde aan de vurige ijver van de geestelijken en
de onwankelbare moed van kardinaal Mercier. Ze protesteren tegen
en veroordelen de onmenselijke behandeling, die, tegen het recht in,
aan de Belgische burgerbevolking wordt aangedaan.

