Maandag 12 november 1917 – enige editie
Londen, 11 november. Officieel middagbericht: Gedurende de nacht
heeft het hevig geregend. Het vijandelijk geschut was in actie tegen
onze stellingen te Passendale en het terrein, gisteren ten noorden
van het dorp veroverd, maar infanteriegevechten hebben niet plaats
gehad. Wij voerden in de afgelopen nacht een geslaagde overval uit
ten noordwesten van Waasten.
Berlijn, 11 november. Officieel middagbericht. Legergroep
Rupprecht. Het trechterterrein tussen Poelkapelle en Passendale was
gisteren weer het toneel van verbitterde strijd. Verse divisies werden
door de Engelsen in het vuur gebracht in de strijd om het hoge terrein
ten noorden van Passendale in te nemen. In diepe gelederen waren
de Engelse regimenten opgesteld. In het centrum van het
aanvalsfront drongen zij onze verdedigingszone binnen en stormden
naar de begeerde hoogten. Daar werden zij met een tegenaanval van
de Pommerse en West-Pruisische bataljons ontvangen en
teruggeworpen. Vijfmaal herhaalde de vijand zijn aanvallen. Door de
werking van onze artillerie braken zij voor het merendeel reeds voor
onze linies. Waar de vijand terrein won, sloeg de infanterie hem neer
met het blanke wapen. Brandenburgse troepen marcheerden de
afdeinzende vijand na en ontnamen hem gedeelten van de stelling,
waaruit hij de aanval had ondernomen. De geschutsstrijd duurde
tot ’s avonds voort en sloeg ook over naar de aan het aanvalsterrein
grenzende stellingen. Een gedeeltelijke aanval, ’s avonds door de
Engelsen ten oosten van Zonnebeke ondernomen, mislukte.
De dag van gisteren heeft de vijand in Vlaanderen zware verliezen
gekost. Honderd gevangenen bleven in onze handen achter.

Berlijn, 11 november. Officieel avondbericht: Ten noordwesten van
Passendale is een gedeeltelijke aanval der Engelsen bloedig
ineengezakt.
Berlijn, 12 november. Officieel: Legergroep Rupprecht: Een korte
artillerie-overrompeling in de vroege ochtend leidde een
gedeeltelijke aanval van de Engelsen in, die ten noordwesten van
Passendale ondernomen werd. Deze aanval werd afgeslagen.
Overdag bleef de gevechtsactie in Vlaanderen beperkt tot
belemmeringsvuur van de artillerie.
Ze groeide ’s avonds tot het IJzergebied tot grote hevigheid aan.
Op de overige gedeelten van het westelijk front niets belangrijks.
Luitenant Müller won zijn 33e luchtgevecht.
Uit Duits Oost-Afrika.
Londen, 11 november. Officieel. In het westelijk strijdgebied hebben
van 23 oktober tot 8 november de Britse colonnes, die ten zuidoosten
van Mahenge opereren, gestaag de vijandelijke dekkingsafdelingen
naar het oosten gedreven in de richting van Mgangira. Daarbij
werden gevangenen genomen en materieel buitgemaakt.
Op 6 november gaven te Kabatintho (op de linkeroever van de
Luwegu-rivier, 15 mijl westzuidwest van Mgangira) 3 Duitse
officieren met 139 Duitse minderen, 110 askari’s en enkele bijlopers
zich over aan een van onze colonnes.
Op dezelfde dag gaven 89 askari’s zich, verder naar het noorden, over
aan een Belgische colonne. Allen waren ziek of van een ziekte
herstellend.

Onder de druk van onze opmars heeft de vijand Mgangira ontruimd
en trekt hij zuidwaarts terug naar Liwale in de Lukeledi-vallei.
Onze voorwaartse beweging werd op 6 november hervat en de
hoofdmacht van de vijand wordt thans van Mahiwa naar het
zuidwesten gedreven.
Onze omvattende beweging door Rupenda en de Lukeledi-missie
heeft ook goede voortgang gemaakt. De vijand leed bij zijn
terugtocht in de vallei zware verliezen en heeft materieel
achtergelaten, waaronder een scheepskanon van 4,1 duim,
verscheidene geweren en machinegeweren en veel munitie. Ook
werd, bij een gevecht, een machinegeweer genomen door de Kaapse
troepenafdeling.
Patrouilles van onze colonne, die het zuidelijk gedeelte van Duits
Oost-Afrika is doorgetrokken uitgaande van Wiedhafen, aan het
Nyassa-meer, zijn aangekomen bij patrouilles van de Belgische
strijdkrachten, die, uitgaande van Kilwa, onlangs Lewale hadden
bezet, tegelijkertijd met onze colonne uit Fort Johnson aan het
zuidelijke uiteinde van het meer.
Portugese troepen zijn bedrijvig aan de Rovumari-rivier.
Londen, 11 november. Naar de admiraliteit meldt hebben
marinevliegers in de nacht van 9 op 10 dezer een grote hoeveelheid
bommen geworpen op St.-Denijs-Westrem en de haven van Brugge.
In die haven brak een grote brand uit.
De steun der Verenigde Staten aan België.
Washington, 11 november. Hoover, de voedselregelaar, spreek het
bericht tegen, hetwelk uit Parijs was geseind, dat de
voedselschaarste in België zou zijn toe te schrijven aan gebrek aan

fondsen. Het fonds van 70.000.000 dollar, hetwelk de Verenigde
Staten voor hulpverlening aan België en (Noord)-Frankrijk
beschikbaar stelden, is niet uitgeput, en het voedseltekort is te wijten
aan de bedrijvigheid van Duitse duikboten vroeger in het jaar.
De (Amerikaanse) commissie was machteloos geweest om dit te
beletten; maar thans, nu de omstandigheden weer normaal zijn,
zullen te Rotterdam 305.000 ton worden ontscheept voor 25
december aanstaande . Dat zal voldoende zijn voor de behoeften;
maar het zal niet toereikend zijn om de uitgeputte voorraden aan te
vullen. De Amerikaanse regering heeft nooit geweigerd om aan welk
verzoek om fondsen ook te voldoen. De aanvankelijke begroting van
12.500.000 dollar per maand is ongetwijfeld onvoldoende voor de
komende winter, zulks tengevolge van de stijging van de prijzen van
de levensmiddelen, maar de Amerikaanse regering staat in voor de
Amerikaanse uitgaven.
Belgische vliegers.
Havre, 12 november. De Meulemeester, een Belgische vlieger, heeft
gisteren, op 3000 meter hoogte, zijn zesde vijandelijke vliegtuig
neergeschoten. Hij maakte deel uit van de groep van kapitein
Jacquet, waartoe ook behoren Urieffry, die tien vijandelijke
vliegtuigen naar beneden heeft gejaagd, Jan Olieslagers, en anderen.
Havre, 12 november. Een onderzoek door de Belgische regering
ingesteld onder de Belgische krijgsgevangenen, die uit Duitsland naar
Zwitserland zijn gebracht en daar geïnterneerd, heeft aan het licht
gebracht, dat de Duitsers, belast met het toezicht van de Belgische
krijgsgevangenen, de door het centrale comité te Havre toegezonden
pakketten stalen en de krijgsgevangenen van honger lieten
omkomen.

De Belgische senator Jules Destrée heeft – volgens een bericht van
Wolff – in de Vita Italiana een artikel geschreven, waarin hij
Luxemburg voor België opeist, omdat het daarbij met evenveel recht
behoort als Elzas-Lotharingen aan Frankrijk en Triëst aan Italië.
De Review of Reviews, die het artikel in de septemberaflevering
bespreekt, noemt het buitengewoon belangwekkend.
Onze correspondent te Havre meldt:
Kolonel Tombeur, benoemd tot commissaris-generaal van oostelijk
Kongo zal binnenkort zijn post aanvaarden. Miss Mary White, die hij
te Londen gehuwd heeft, zal hem vergezellen. Juffrouw White was
verpleegster te Calais. De koning der Belgen had haar het kruis van
de Orde van Leopold II toegekend.
Naar wij vernemen, is dr. C. de Jong te Leiden aangezocht voor een
professoraat aan de Vlaamse Hogeschool te Gent, maar heeft hij
gemeend daarvoor uit principe thans te moeten bedanken.

