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Van Novcuibcr 1$14 tot llaart 191.ô te1<ie ons
lcgcr' (i L, 2 tiilis:ts, iir ir:;irr i..l 1i, B ciilisics,
iri juli j9i7, ;:c,itr i0 <li-r-isies.

De c;criogsqiciiers ]iielclen rveldra 12.000 ar'
l;cicjerrs irezig eti alleen ic I,e i{âvre en onrgeving
hesloegen ze eell oir!:,Êïvi.ii:tc vatl 22 hektaren.

\,'an maline, post en relegraaf n'aien ZôCtl
agcnten ui'Lgcx,ehel, r',-j*r cllens'ren t111 zeer te'

ltas krn atneri.
Deze opsonurrirrgèii gei'cu eenig denlil.reel.:l var

het reusachtig n,erk, \.1,aar\ior)r onze regeeriag na
,,lcu fJzer'=iag stonri .

N" 47.

I{et eischte natrrurlijk tijd en in den eêtsteri
\\rinter ircbben ouze soldaten tlog veel bepr<È-
t'itgen ge1eclen. Iilcedij, dekking, schoeisel, voe-
riing, riat alles liet veel tc rvcnschen over. Toch
hii'lC hct tro'-rçrr de n'acht aan clen IJzer en in
rriciric gcvecht, clat zich u'c1 niet tot een grooten
siag orrtr,r'ikkchle, totxrtle li'et cien o.uden moe;i,

. ile zc,lfr1e hariinekkigheid vair vroeger om België's
lrrats,te lrocl<ie ie verclc<ligen tegen elkê pogring
t';rtr int'rr l.

llat rvas de \\'interkampâgne. De I.ente zo,Lt
rri, :'11 ;ir, i:eÏrgcreir siIijt1 hrengeu.
' 'irretlig voomiteiclrt I Het ontwaken in de
tr3iltllr, rrraar rle' dt;ocl orr,,ier de ruenschen I De
s. .:,riiiir.rg 11cr" gclit,i'r'lctr n'cld cliep gevoelci,

. .,;rv girtg r'lr, irrrrrlc \\-irrtcr-voorbij cn \\'as cc
I , iiit i.tr :il-rtitt,t irt.

iic Iioriitrg en Kouingin verblei'en nog altijtl
irr.i,)c Patrrrc, ia een erenvûr',.1ige viila o{i clen dijk.

i t 1.tr:rr111,1 ,its, dic toert liT .iaar oud tças., tçe'rti
- l;ii llt t h' :r'girrrr'irt irrgtlijltl, nls eenvoudige sol-

rl;trt.
I}: vorstin nijride zich voortdurend aan de.

z:ci:g- ricr gc!\:r),ncl€rl c'n hemoeide zich ook met de
liir:ir'rcrr t'ler t'luchtclingen van -het lJzerlancl.

Hriiten lret gror-rt hospitaal r'an clen Oceaarr,
ricltte ulcn ccn kasteel in rie titririen nabij Âdin-
krrke tot hospitaal ir, clat nanr rien eigerraar, het
hcsi:itaal Catiorrr hect'tc. .oiog anrlere zouden ge;
o1rcncl rior''1'.rr.
'In tlezen \\'irrtct' l:o.lrl Jiet legcr eerr zon<lerlia-

gen aairblik drxrr al ric r.erscheidenheicl in de
urrifornrcn o'f liever rle kleeilcterr, die niet tot een
tr rrifor rn behoordcn.

Onze soldaten tocli lilil,-len rnaar op eigen hand
hrrn lilecJij rroeten aarvullcli cll zoo zag men rni-
liiriircn nrct i;urgcrt:estcir oi irrocketr, kcpi's vair
FranSchcrr, Ërwoile peitcli, trre I iiouten galocj:en
en zelfrj met kl()nlpen.

De cerste Wint-er was i:ar'ci. \\'at ç'e hierna in
€el1 verslag ove"r de Britschc troepell hooren, $'as
hcizelfcle voor olls leger. ja, 11og crÉIer, want dc
Bclgen zaten te uridrlcir vatt hct s.atertrand, in
zerr $cllÉtnrcle loopgravttr, vol tnoclclet.

jin als nen iti rtlst k$'anr, lee'C tuen nog veel
oiritlering, rvant in cle achttrhocrle ook tvas het
deL rlijl< gesteld .

lrlen kantonneerdè in'schuren, op zolders van
ilehavende hoeven, waar de hoven vo altillerre-
\\Êgens en ailerlei matedaal stonden en overal
eerr slijkpoel lag.

NIen telde veel zieken in deze maanden o. a.
typhudlijders. Er werd. rtaar de Lente verlangd,'vooral ook omclat men hoopte dat <1e nieuwe
strijd cie bevrijding brengen zo,u. Wie voorzag
z,oo'n langen oorlog?

D'at de geest onder de mannen goed bleef,
bieek uit de viering van 's Konings verjaardag
op I April 1915, toen clit feest in De Panne rverd
geviercl." 

Eigenaardig is het verslag daarover in t< D'e

BelgÉcire Standaard r het blacl, clat daar door'de

DE GROOTE OORtOq.
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Jelrcre.rr. Getvelr;en (lef o,llde Fransciic kazenieu

!r,alikcrc irtcjullro'urv i3el1rair.e Voor tlc V lirrrriir;itir
iiitgcgevcn wcrd. We lczel

(( )lil )'IilIiA( ).

,, i.)outicitieg s" Àp,ril, rvcr,l zijrlc liajc:.Lcit,
onzc Iioning 40 jaar ouci. Dczc verjaarclag is iu
c1e nio'eilijk (iroeve tijtien ciie we belevcn, l<omen
te staan ais een beteekenisvo,l feit.

.t\ndere jarcn, galmden de klokken, jubeltlen
t1e grootscirc toncn van het < T'e Deunt l in de
kathedralen, lvaren alle openbare gebouwen vau
steciel en ciorpcl bev.lagci cn bervimpe'lcl, kreeg
het leger plechtige uitgangstiaged en tvas irel
sclio'uwing allerlvegeu.

In 't brokjen land dat'vrij blecl, is ile konirrk-
clag heerLijk gcweest, oùr de eigen uiting vaa het
volk zelf. Ilier in De Parrne waar lIunne Hoog'
mogerrdheden hunne verblijfplaats'hebbcn gc-
vestigd, is c1e vereering die gevoeld wol'dt vool
't Koninklijk vorstenhuis, zoo schoorr aan clerr

dag gekomeu in cle heerlijke uitirig van de
volksziei.

llet dorp was bevlagd. IIet volk had gevlagd,
alzoo uitstellend in cle openbaarlijke wappering
van dit glor{erijk zinnebeeid, zijn eerbiecl err
genegenheid, zijn achting en bewondering voor
zijn Vo,rst ; alzoo te kennen gevencl zijn stand-
vastc hoop irr de eindzegepraal.

Op den kerketoren klakte, iustig in clen wind
cen rrieuw vaandel, dat het 3n6lst'- geheel ge-

scheurcl en gehakkelcl -- in giorie verving'
Betererkenisvol voorwaâr I W-ant rijst niet reecls
t1e zege in 't verschiet? En moet het nieuwe
laandel niet eiude et1 ver verkonclen dat he't blij-
tiag was in België?

Aan 't Koninklijk huis was het den morgen
door een toestrooming van Burgerlijke en Mili-
taire Overireden om 't gulclenboek te teekenen'

Op 't strand was het beweging van defileeren-
cle troepen vooX-de11 Vorst.

D'e stijve grootheid van het protoko'l maakte
plaats, in de achterlloene, voo'r de uitspattende
vroolijkheicl van i1e solclaten, clie Koning Albert-
riag op hunne manier vierden.

Op den dijk speelcle de muziek opwekkencle en
Instige cleuntjes, gelegenhei,.lslicderen werrlerr
door soldaten voorge.dragen en gezongeî.

In tegenrvoo'rdigheicl r:an de i<orpsoversteu tier
in rust zijncie tro€peu, liet de volksche vreugde
van onze jongens ztch vrijelijk uit.

l\{astklimmtng, zakloopen, lvater liaiet iu den
mond otl het eerst cie drinkpul te vulleu, ?.r:i1e
Pek en audere guitige spei.en brachten leqte er;,

vrootrijkheicl iu de blijgezinde ralgen.
Op het straud werden voetbalmatch.:u gclevcrci

en in zee zelf, greep een frlrteuweds:'r1.1 tr.lails.
l'o,rten wertlen gemaakt met zakjes ;,,nnd, cen

,taÎel eîr stoe'len daarcp gepiaatst en drie, vier
kameracien hielcien daar stand tegen... den
vloed.

Of er gegicheld wercl \tan pret, alswauueer de
ovcrwinuaars,- cie langst geblcvenen,* tot o?er
tlen kop cioor 't water moesten '"vailc-n, oru wccl'
op vasten grold te geraken !

De uitdceiing vair oe prijzelr, van lekkcrnijcn,
iookgerief cr snuepgoed,iracl in clen avo,nd plaats.
Generaals, oversten, ofticieren en soldateu ver-
broeclerclel in clie urc'n I'an gczclligheicl cu cleel-
clcu irraikailciers vreugd,

Iien kiinketr<1e I3rab.ançonne galmde ûog laat
iir sluiting vau cleze feeststemnir.rg, clie zonder
praal of luister gevierd, in de schoone en vrieir-
dciijke eenvo'udigheid van allen, hel schoonste
bewijs was van cle liefcle vaû een heel volk voo'r
zijn Vorst. r

Tragische dagen waren echter in aantocht, en
o'nr clie te beschrijvea, moêten we thans deu blik
meer Zuidelijk wenden, naar den sektor van Sasi
en Steenstrate, daar aan de Ieperlee en de vaarr
vaû clen llzer naar leperen.

Er lagen Belgische, Fransche en Engelsche
tro,epen. trVe hebben t1e Ëngelscheu in hun ge-
weldigen strijd gezien van Oktober-November
i 914.

I{oe hadclen zij hun Winter cloorgebracht? l\{et
iie wacht te houcien eil aarr hun stcllingen te
lvcrkeu.

Zrehier eenige aanlialingen uit het werkje van
j'ohn Buchanal-À. Cailewae{ over Ieperen :

t I)e loopgrachten waren toch geene vâste stel-
iiirg. p'agelijks, lijk cie gletschers in cie bergen,
traclitten zie vcrcier voorwaârts te kruiperr bij
niir.iilel van ondergraven en m.ijneu.

Vau weers,kanterr rlicpten ze larrgwijsde den
onclergrond uit nailer rlen vijancl, en als 't nree-
s1o'eg tlat er eerl einiie gracht met vervaarlijk ge-
rucht i.rl t1e luclrt vioog, tlarr rva.s er een toesprirr-
gen vâr] voetvoih orr1 een lrr:rricle,rcl-rneters vijan-
clelijke glacirten te o.v€rmeesterell, en als 't wel
gilg, te beho,nclen. In geval van zulk overmee-
sîeren was ratuurlijk 't eerste werk de verbin-
riings-zigzag 's tt-' stopperr oru tegenaallvallen te
i,r:lettett.

Telken nacht kropen er rvachten uit in het
Niemancls-lancl tus-cchen de tv"'ee liniën, en 't ge-
beurcle clat er botsing was met evenzulke vijan-
clelijke rvachten, r.vat natuurlijk clan uitliep op
eerr ba j onetgevecht, binst dat magnesiumbliksern
oiriichtte in rle cirristernis, en c1e kanons ontwaak-
ten van beide legers.

Aan weerskanten waren er heel den dag ver- .

cloken scherpschuttets aan 't werk en wee I den
orrvoorzichtige, rviens hoofd boven den grond
kwam loe'ren.



*?39-

F)ngelschen in een loopgraaf te feperen

De ourie gcbruiken r,rit de veldtochten cler
acittrieirtic (icu$ liwaniclr \\:cr-I' itr voege.

Vttitrbonrnren en grarrateu, boruwerpels c1r
grenadiers in deu letterlijkeu zin uamen weer
huune oude plaats in.

I)e ongeruakken van loopgrachten'oorlog kut-
nerr nooit teenernaal overwonnerr wordeu ; teû
beste geno,men, kunneu ze verminderd worden,
Iu de vroegere dagen, voor 20" November, toen
de regiruentell opgetaËt zateu met hun d<.lo'ilen
een veertien dagen lang in lage slijkgaten, over-
treft de eilenr-le alle beschrijving.

13ij de ebbe van den aanval, toen de Verbon-
rienen tijd kregeu om na te zien, wçrdcu vele ver-
ireteriugen gedaan, meer bataljons regclmatiger'
aigelost en ireel cle doenilg nreeL in or(1e ge-
bracht.

I)c last en cle verveiing bleven, maar de licha-
meiijke ontberingen verminderden, rle loop-
grachten lvercien vastgekani en drooggetrokken
en 't verbinclings-netwerk veel verbeterd.

De Engelsche levensvoorraad. was uitmuntend.
llen had meer ailo,ssing. Achter cie iihie kreeg

men \ryarme baclen. A1s een bataljon vuil, lam,
ongekamd uit cle ioopgraveu kwam, zag het er
in twee dagen weer goed uit.

Uit 't vaclerland stuurcle men ve€1 geschenken.
Verpleegsters, allerlei veleenigingen zorgriel
voor ontspanning en lotsverbetering.

Ve'r-uit cle slechtste kant van de zaak was cte
natte. Een lvaterlekericle Winter en cie tegen-
woorcligheid van eerr millioen man keernden
letterlijk West-Vlaanderen iu een reusachtig
slijkgat.

De eene plaats was natuurlijk beter dan de
anclere.

Het Arras-gewest was tamelijk droog ; zoo ook
de l(le{n Zillebeke-hoogte en de streek roncl
Meessen en Wytschaete; zelfs in 't Ploegsteen-
bosch - een streep vân twee mijlen-lang op eeûe
i^'ijcl - was eene tamelijk drooge en betrekkelijk
goede boschkolonie ingericht, waar de mannen
wat wijheid hadden.

IVIaar langs de Leie en de fepervaaft stonden

cie loopgrachteu .gestadig otder water, ell
clc orrrtrek 'was ééne zee yaJT modder... Su qog
slechtel was 't, tusscheu Drksmuide eu de zee...
-l),uizeudeu kubikmeters hout, iu voetwegeu ge-
leitl, verzwoncleu in 't slijk. ljen valscire stap rn
een ciuisteren uacht, beteekeude onvermijdelijk
eerr ondergang iu cie urodderpoel, waaruit de ge-
redde - zoo hij bijtijds zijne makkers kon. roe-
peu -_ t uiet als visch, maar lijk een ijslauder
die juist een donderslag gekregeu hee{t l op-
.laagde

De T,eie overstroomde'hare boo,r<len eu zettc
<ie Engelsche loopgrachten oucler, voor oilgevcer
zeveutig mcters aan weerskanten.

llaar ouetndig veei slechter dan 't leveusge-
vaar was tle ellerrcle orrr u(er laug tot halverlijr.,e
in ijskoud water te staau ; val ieder huid-
gaatje vo1 slijk te hebben, van cie borstweringen
in slijurerige vioeilen verairdertl te zieu., biust clat
de ger,veren roestten, {e kleecleren rotten, en cle
vocten vervrorell.

De Engelsche soldaat die iru in cie ioopgraveu
stoucl, was vooral de beroepssolclaat.

De sgldaat vari beroep ku,arn in den oorlog a1s
in een zaak yan clagelijksche bedrijvigheid, eri
hij aanzag het voor plicht de meest wanhopigr
zaak te verandereu in iets inlantlsch en vertTou-
rvelijks.Oorlog was voo,r hem geen nieuwe werelcl
eir hij zag niet in waarom hij rru zijrre gewonc
gewaarrvorclingen etr gebruikcn zou moeten ver-
anderen.

Zoo vinclen wij hem onder gelveldig gesciiur
met opiref de verdiensten van zijn welbekend
rr foottrall-te'am l ophemelen, met de kaarten spe-
len binst zi)nen weinigen ledigen tijd, en over de
heele afstootelijke moorderij den dampkring
orrerzetterr van eenen kahnen Engelschen Zater-
dagrramiddag.

De Engelsche soldaat maakte voor niets geen
geweld. Hij kon r,r'el, vijftig mijlen verre van dl
vuurlinie, brieven schrijven met schrikbeelden
in - hoe hij geen kaarsen had kunnen koopen,
bijvoorbeeld, en dus te schrijven had in 't licht
vân de ontplo'ffende houwitsers -; maât ds hij
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De kcrk \'air F:cssen, \,ôor (lt beschic-ting.

vôor goetl iu 't vuur z,at, dal1 schrccf hij tonr eene
Éietlwe pijpl eu onl te zcggell dat ({ alles rvel .qaat
en verhoop vân u het zelfcle l ol zoo iets l

De doode'lijke ongemakken vatl loopgrachten-
{)or1og werclen in zekere mate geiclligcl door aller"
hande kluchten om den vijancl uit te dagen, e1r

door veel krvaperterij , - dikn,ijls in c.lezelfcie
lnrlnte weerlretaalcl, natuuriijk.

Ëen beroerntle Berlijnsche clolvn speelcle op
zekeren clag in cle Drritsche loopgrachtcrr veler-
hancle toeren, oncler 't applaus van bei(ie lianteu,

Ëerr aurlere D,rdtschcr - ecn ,, sniper,, r1€t
rlen totaalst-rnogelijken kietskop - rvertl altijci
gespaaril cioor onze schutters, al verre lijk ccrr
liefhebber van vogcls ecnen zelclzamen bastaarrl
*spaart, en toen clat bataljon in <ie loopgrachten
afgelost we'rd, liet het aann'ijzirlgen na toor cle
opvolgers dat ze the oid t'ellow (dien ouclen kerel)
te riparen hadden en niet cloocl te schieteu.

Voorposten hebben <likwijls tot zeker punt
verbroedercl - zoo, was 't ook in de I{rim, oncler
audere - en het clichte bijliggen van beicle liniën
leidde tot dien alleszins buitengervonen \\'apen-
stilstanrl onr Kerstclag te kunnen vieren.

Best rnogelijk dat clit cloor de aanvoertlets van
i;eirle zijclen iloor cle vingers gezien u'crd, wânt
sornrnige onzer loopgrachten stonclen om zeggens
onder watet, en rle Duitschers harlclerr veel tim-
nieru'crk te clocrr. 't Js verstâânbaar dat er irr het
Iirausc'hc clccl rlcr \\'este rlinie al weinig van
zrrike verbroeclering te zien rvas: zij , haclclcTr veel
'lc-c.,l te wrekerr, rreel te veel en \reel te groot o'rn
zrrlke helecfc.lheid toe te laten.

Iladrlcir t1e Flngelscheu it onz.c lIirlclenlanden
'irt lo,r'[r'.rraclrten gestaati, uret rri/-rr ltuntre r,ogc'tt

eerr verwo'est Oost-Engeland, daai zou ook
geene spraak van gelveest zijn... l

Toch kw-amen van die kerst-verdrageu ook aarr
het Belgisch en F'ransch front voor.

t Van groo,t voordeel ook was 's vijancls tijdc-
iijke noocl aan artillerie, want in ariillericaant'ai-
len trag ons nreeste gevâar l, verr:o1gt Buchanan.

t De veru'clccle vcrkwistiûg vâ1t scirietvoo,rraarl
in cle vroegerc ciagen van iien ooriog iratl nu haar'
gevolg. De kanons geraâkten \,crs,ieteu, en velc
nlortstell herslelci worden. Battcriien \vlrcn gc-
da,ald van zeÊ op vier kânr:ns, en 't gctal dier
batterijcrr zeive rvas vermiildel(1. Ourle 9 cru.
stukken vervingcn de lreiilekeurle 17 trtrn.; irou-
witsers schoten te kort; en veel voorraarl $'as
van mindere lioeclanigheici ; in Jarruari, schatterr
r1e Fransciren <lat cle twee.derdcn van 's vijancls

'bourmen nict ontirlolten, Soflts brak sitrapnell-
ontploffing sclaars de korst eu iu zekere geval-
lcn r'r'aren clc slilapuells mct stukken glas gela-
tlen.

Dit tijclstip van clen \\:ester-oorlog - kleiue
aanvallcn gevolgcl van tegenaanvailen - bleef
tot dicp in llaart voortciuren ell was, algemeen
.gesproken, in 't voorclc'el van cle Verborrdenerr.

Ijcrr l;lik op c1e ber,vegingen vau de linie, van
Nieuwpoort tot aau Zr,vitserland, toont mâar
weiuig veranciering in cle o,mtrekken, lijk ze
staan op de kaart; doch dat ook had stelligen in-
vioecl. 't Is waar, 't is eene geschiedenis van klei-
ne fcitjes - ee11 zanclheuvel gewonnen ten
Oostcn varr Nieurvpoort, eene loopgracht o,f tlvee
ronrl Iepercn, clen hoek rran eene steenbakkerij
bij I,a Bassée,eenige honclerclen meters bij Arras,
cen pachtgoe<i op de Oise, een mijl in Noorcler
Champagne, eene hoogte in cle Argonne, een
hcuveltop op de llaas, een clee.l van €en bo,sch op
ric lloezel, sommige punten in de Vogezen, en
ccn <lorp oi tu'ee in clen Elzas.

liaar a1 deze kleine clingen salrlellgenolnen be-
teekcrrr:ien : het verlies van r-cle Duitsche levens,
rle verkrvisting van bijna onvoldoenclen Duit-
schen schietvoo'rraacl, en vooral het vastnagelen
van boven de tr,vee millioen vijandelijke troepen
irr lrrrrrnc'loopgrachten.

Het front rler Verbon<lenen in Vlaancleren err
\-oorc1-Frankrijk was in 't begin van Maart lgll
rr einig veran<lerd seclert November 1.q14.

Op clen lJzer was c1e vloed in ebbe, want de
Duitsche houwitsers hadden bii Nieuwpoort cle
<lammen verbroken, clie hen ophielden; en rond
flaart ko'nden er troepen door cle weiclen trekkerr
tu"schen de spoorlijn en den stroorn.

Van Diksmuitle tot het punt van den Ieper-
schen uitspro,ng lagen Fransche tro,epen, hoofd-
zakelijk het 9€ korps, bij tusschenpoozen vervan-
gen cloo,r Engelsche kavalerie.

De Zuicler ho,ek-insprong wâs geho,uden door
het nieuu.e Engelsche korps, het vijfde, onder
generaal Sir Herbert Plumer, en dieper zuiden,
tusschen \\rytschaete en Me'essen, lag het tweede
korps, Pulteney's derde korps lag in eijne oude

. stellingen schrijlings over de l,eie, op het front
varr Armentières. Bezuiclen c1it, van Estaires tot
\\'cst van Nern'e-Citapelle was Sir Henry Raw-
linsrm's vierde koips. Het Indisch korps vervolg.
cle de linie tot Givenchy, waar het ee,rste korps
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Icpcrcu. Hospice Bcllc irr <le Iiijselstraat.

7.e \oortzette o.ver cle vaalt el] toeschakeicle tttct
)Iarr<lhuy's 10" leger.

IJinst clat het front hetzelfcle bleef, was het
Ërrgelsche leger in groo,te nlate vermcerclercl.

Het vijfcle korps oncler Sir Herbert Plumcr
\\'âs tot staucl gekomelr 111e't zijn trvee clivi-
sics, cle 2-i" en 28".

I)ezc u,aren hoofclzalieiijk sa.ntengestelcl uit
luâIll]en uit cle tropischc garnizoenen getrokken,
't gcrrc ze schro,melijk cler \,'laamschen \\:ilrter
tlcetl outziett.

In Februari kwam de Kattacleesche clivisic toc
on<ler generaal Alclcrsorl, ell nlct llaart hacl Sjr
Jrrhu French iir tcrritorialeu zooveel clivisies als
lrij batalions hacl in Noventber.

ilec1 cle Engelsche rnacht u'as iuger-icht in twec
legcLs, het eerstc aartgcvocr<l cloor Sir Douglas
I{:rig irret claarin het eerste, het r;iercle eu ltct
Irrrlischc korps op hct florrt t'atr I,a llassée tttt
Iistaircs; crr het tu'ccrle legcr otttler Sir Horacc
Surith-Dorricll, op hct flottt rtatt Iepercu, el be-
vattcrrrlc het tqreecle, hct cler,lc en het vi jfdc
korps.

De totale sonr klorn tot op u'citrig mincler clatt
ctln half nril1ioc1l tltall, itr dc ccrste lveek vatt
JIaart.

Irr ]Iaart uraagclcu tlc ]Jrittcl een aarrval te
Nuuve-Cliape11e.

Do Duitschcrs tleclcrr cctt tcgcttaatival llij Sirlt-
.I,llooi, ten Zuiclen van Iepcreu.

I)'at gehucht - op cleu spoor\\/eg van Iepetett
llaar i\rnlentièrcs * is hct lrurrt van clieu gcvaar
lijkerr insplotrg bezuiclen feperen, \I'aar er z,oo

glrrrvclijk gevochten rvercl irr Oktober.
's Nanritlclags rontl 5 uur begon een rrerwoctl

lrornbar-riernent cn op clat zelfcle oogenblik ont-
pkrfterr t'wec onciennijucle loopgrachten zui<l-
'otrstl"aarts van 't .qclirrcht. Eetr razende infaute-
rie,aanval volgcle, clie tle Eugelschen uit huntre
loopgraveu clreef.Dat leiclcle tot eelt fiankgeschut
rcrchls cn links, en het geheele cleel van de linic'
schoof achteruit.

Dan viel de duisternis in, en, onder die be-
schutting, bereidclen wij den tegenaanval.

's ùIorgens, om 2 uru', viel de 82P trrigatle', met

rlc 8{,}'i: stcurr, del r,ijanrl aan : de eerste verjoeg
lienr uit lilt-Ijlooi err herrvon een decl I'an onzi,
loopgrachten oost\raafts, teru'ijl de laatste het
u'crk voltooiclc ; cn bij 't aanbrekerl valr clen clag,
lradclcn $,'c al dqr groucl herrntonnen, clie rnaar
ccnigs.zins rran belartg rvas.

In riit gcvccht behaalcleri dc Pdnccs,s Patricia's
I{arraclcczen, hct ..1' Riflcs, hct l" Leittsters, ltet
2" Comu'allr cn hct 2n llo-r.al Irisir Fusilicrs clc
c( rc valr tlett tlltg.

Princcss Patricia's rc-qitucnt n'as ltet e{jl'stc v.lll
rlc <-rr,crzcescire trocpett clat irr cene zaak l;cirok-
kcl r,r'erd van allct-hoogst belallg.''

r\.rrrLcrc aatrvallcrr cn tcp,euzranvallctr. l'raritlerr
l'>ij \\.1'tsclracte ctt .\l'trterrtières plaat.s. I)e, fings1-
scheu be s,chote rr hct statiorr vatr Qtlcsuol,'lsttr-
I)t ttIc.

I)cn 15" April licsto<.rktcn clc Brtgelschetr ltett
vcl 60, waafovt:r z.oor'ècl gcschleveu tl'err1.

Iferrvcl 60 is eigentlijli geen he'uvel : 't is uiets
nreer dan een aarclhoop ontstââil lra 't cloorsnij-
<icn rran de spooriijrr Ielrerel-Rijsel.

Zijn voordeel bestaât hierin clat hii eene kanolt'
stelling uitmaakt valt \\:aar'het heele Duitsche
fro,nt in 't gebuurte vau het Hollebeke-Kasteel
l<au bchcers,cht rvorrlert. Hij ligt juist Oost vatr
't eclrncht Zrvarteleett,- waar onze inlancls,cbe bri-
garle haren beslissenderr stormloop \ryaagde itl
dcir nacht r,att 6o November.

Roncl 7 rll1r 's avoircls l'an clen 17" April, cleclctl
dc Britten zeven miiueu sprillgen in tlen heuvel :

clat veru-ekte veel schacle in 's viiands verdetli-
ging ; eene heele linie loopgrachten rnet 150 man
r'loog in <le lucht.

Het 1" Ro1'al \\-cst I{ent en het 2" King's Own
Scottislr Borcletcrs bezetten den top, versterliterl
dc puttel, en brachten mitrailleusen op.

's Anderclaags, de'n ZomcTag, toncl 6.30 tltlr' de-
rlcrr cle Duitschers eenen tegenaanval in kolon-
rrcrr, n-at eerr n'anhollig en clicht gevecht voor
gciolg hacl. De Britsclre mitrailleusen maaiclelt
rlcrr vijancl uecler, maar sommigen bereikten toch
de Engelsche. loopgrachten zoodât e'ar gruwelijk
hanclgemeen ontstond.

Hcrhaaldelijk binst clierr clag u,erclen cle aan'
r,allcrr vernieuu'rl, tloch alleu ook afgeweercl, en
bij 't r,allen van den avoncl hadden de Engel-
schcrr cle boorden van den heurte'l totaal gezuiverd
rrret rle lraiorrct.

Ifct 2" \\rest Ricling err 2u Yorshire Light In-
farrtrl' vervingetr de strijclencle troepen.

Tu clit gcr.echt haclcletr cle Engelschen veel man
r;crloten, maar t1e f)uitschers hadden meer vet-
liezor,q.ant cle lnorclen lagar letterlijk met heele
hooperr rlooder be<lekt.

Binst <1e clrie volgetrcle clagen ïvas er' hoege-
rraanrd geene rust. I{et rvas eene hoogstnooclige
stcllirrq voor dell r'ijancl, rvilcle hij zijnen gtoard
tcr Hollebeke be'howlen en het 19" Sakseru werd
cr teqen opgezwee.pt met behulp van artillerie en
tcrstikl.errcle hourvitsers .

Op t en 2O April <luurde het gewelclig karrot-
gcdorr(icr velort.

En dan volgden weer aânvallel, eerr'sfilJrl
man tegen man.

Luitenant George Roupell (1r Oost-Surrcy)
won het Victoria-kruis, daâr hij utet hardlctki'
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gen mocd, spijts zijn woncle'n het o,verblijfs,el van
zijn volk in gevecht hielcl tot er hrilp opdaagilc.

Oncler-luitenant Geoffrey \Voolle,y van het 9o

I"ondons kreeg dien nacht iretzelfde kruis; hij
was voo( langen tijcl cle eenige officier op den
heuvel.

Der 21" duurcle cle worsteiing voort. De vijancl
cirong op cle helling, rnaar lr,ercl terugge$'orpen.
Heel tlien artoiicl regeude het graugten. Op een
oppervtrâkte van zoolvat 250 meter lang op 180
breed kwamen er bij tonnen ijzer en vuur gevlo-
gen en voor vier dagen en half treleefden rle
Britten een ware helle. (1)

Op Donclerdag, den 22",kuram er op eens kalm-
te, een gevaarlijke kalmte als op 28 Oktober, dje
ooit den gewcilcligsten sto,rm voorspelcl hac1.

De avond van Donclerclag, clen 22" .n'as kahn
en aângenaam, nrct eenen lichterr tochtn'intl,
orrerwaaiencl uit het Noo,rd-Oosten.

Rond 6.30 uur lichtten oni-e artillerie-vcrkelr-
ners <le aantroerclers in, nopens eerr rtreemcl-
soo,rtige groene mist=rvo l<, <1ie schecn te ro,llen
orrer cle Fransche loolrgracht:n.

I{et het invallen rtan clen April-rracht, en lljnst
rlat <1e groote houv'itsers immer rroorttegenden
op Ieperen, grcpcll er vreoncle toorre,elcn ltlaats
ttrsscheu cle vaart en derr stccltrreg naar Pilkenr.

I)oor de cluisternis vluchtte een stroom rrarr
Fransche so,ldaten, verblind, hoestenrl, en razend
van schrik. Onbeken<le zluarte <lrrile!rij \\'âs op
hen gevallen e11 ze wârelt ger'lrrcht uit mecr dan
metrschelijke \:rees. Ze hadclcn horrclcrdcn hun-
neI makkers achtergelaten, r-erstilit en rloocl ,

rnet schuim oD hunne linrrer, en afscLuu'clijke,
blauwe aangezichten. De vlucht ilreef ovcr cJc

vaaft, en de steenweg natT Vlanettinghe v'as
orzerrompeld van uiteenrlrijvencle infanîetie err
tvesstotmefi<1 ËanonEerii zonéer karrons. Nliet clc
rninste schanrJe urs6p;i .)9 r1e brekenrle troenen.
Zulke i.noordaanslae \vâs mccr dan rtleesch en
Lr'!o",.1 konclr:r', r,"rdror'.n

l1,eir f p'e ./ all.\'er:. en Tttrl..rx rtlttchttel techt
Zuidwaarts naar rlen f.argcmarc'l<-Steerr11'ççr p1
liwametr in de' vroerte rluisternis on rle I{arrarlce-
relie stenntroenen aan. Onzec'p'eliilr vcrlorrrlerd
lrekeken,1e I(an a d eezerr ili e verrvil cl erc1e. sorrr lrere
eatrc"ezicfif'en. die r;crsrna.chtc horsten, crr clic
clooCbeverfde lippen.

Dan ook roken zii <lie eieerraarrliee onbc.kendc
sto,ffen, èr.r gevoelden zij. liik nrikkelen err ste-
kerr in .1e keel. rnet csre cloorleliike rraleine.

'f Oo..'erblil.:keliik ocrro!s \\.âs cene bretrk. irr
.le linie, rran vicr vollc miilerr. Vrat van de Fran-
rcher overblecf , rtas ltliiverr hanqen oD c1e \:aârt,
van Boesinghe to't Steenstrate, waar een f)uit-
selre aanval ze z.ocht o\rcr te clriiven ; err van r'laar
tot aan cle linkerliancl <ler Kaua.le.esche B" brigacle
la,ren er vicr r.nijlcn orrbcrlekt larrd. Door c1.ie ga-
pina, zoclitcn cle Duitschers door te borcn, voor-
afgegaan rtan rie rool<n'olkies. r'erstiki<ercl gas,
eir gesteuntl cloor cen gcrveidig artillcrie-vrrur.

De Kanac'lcezen hacl<lcn ook gelerlen,doch min-
rler clan rle Frarrschen.

Met zijne flank in de lucht wâs er voor gene-
raal Tumer geene uitko,mst, tenzij clie flank te
bedekken. Pogingen \ 7e'rden gedaan om de Tur-
l<os te stremnlen, en kapitein Guy Drummo,nd
van de Royal Highlanclers, een stevig en ge-
meex'zâam officier, viel helclhaftig in deze taak.

Onde'r dcn drang van den aânval van vier di-
visies, zn'enkte cle 3" brigacle inrnraarts van een
punt juist bezuiclen Poelcapelle, tot dat hare
linkerflank rustte op het bosch West van Sint-
Jrrlieris.Er rÂ'as nog een gaping, maâr ook die kor-r
meu bijtij<ls stoppen.

Het 1" en 4' Ontario, ging cle Duitsche ste{-
ling in cle gaping te keere. Kolonel Birchall van
het 4" wercl gedoocl in clien opruk, en zijn cloo'd
deed hèt bataljon to,t leeuq'enmoed opvlammen.

Ze namen de eerste D'uitsche schuilgrachten
in, en hielden ze ts.'ee clagen lang tot er hulp op-
liu-am.

Een rvilcler gevecht is zelilen gezien geweest
c1arr cle moorclerij in clien April-nacht. I)e Engel-
sc'hc steirntroepen, rrit r'le starl rvc.qgcschoten,
mkten rroor\raarts op clcn klank van tt geschut,
nrct clc rlralgelijke, ziekelijlre reuk '"'an het stik-
gas, voorttrc lenri orre'r hen.

D'e u,cgen \{âren belemrneril tloor de nachte-
liike r,oorra"arl-kcinvoo'ie'n die onze troepetr in <1en

titspro'pg moesten bereiken. I,angs geheel oas
front rvas lrct l<ationqes'e1cl hevig, hinst clat t1e

Tianaclecsche linl<erflanl<, mccstal hoeksqewiize
tali-nit tal<-in loopelcl, cle procïe <1ecc1 om loop-
grrr:htcq tc r'lc1r'err or.rdcr hesc'hr-rfting vau tegc,n-
earrvallcn.

In sonrmige gevallen von<1en ze Frans,che
tr,ee<le linie-grachten om tc l"rezctten, maâr
.rneesta! rroestcl ze t-1cl1crr r.'aar ze tt moge;liil<
1,61111qrr.

l)c' r-ct:'lrtcr f)Ititsc]re 1lnn1< 1',rs otr ycfscltei<'letre
'nr.rrrten oter rJe lnart. en ze berrl<te harrl op <le

Fra.n s.tl-. e orrc rh lii f sc'ls on clen Oosteroer-cr.
Ef 1r"" o'cfi] IIrâ11ct.Je, -r'ant aan sta.ftr:etl< 1'as

er niet te r''!enl<en.
f6f l-r 3 r r pnrr'1f ioe.. rnr''ln qe'ze-.1 . rlc 3" T.l ntr r -

cl cesche Llri c'ar] e h1ri.' ni,,t Or"enlel 4 j r'4 r'lnor orr -

zec'lijk Veel troencll s1 l;er.p:.'rp... q1-. 7ip1r iotter-
c'loo,1 oncle,r r'le stikg'o1lrc:' r:Rr l-.et 9FS. rJc,c"1 -^
allcs. rl'a? mcns,chen cloen l;rrnrrrtr om rlcr-. r'loc.'l
te stremmen

Officierqr sle ttrden zich ge'u'onrl t'oort, orn
hrrn troepcn aan te \11ren.

\fajoor lfurs;q'orthv hielrl zijrr volk hijeen tot
hij cloo4 nccrviel. IJulptrocoen snelder aalr,sôtns
in bontc' menring, nraâr â1len vastbeslo,ten clen
riian<l tegen te houclen. l

T.,aten ure thans eens nâgaau, ltoe ottze Bclgen
in r'lcn sttijrl $'s1çten gemenqcl.

TTet Rel.iscl'r lcc'et nam toen in }rooftlzaak r1e-

zcJlclc stc'!lirrqerr als na tlerr Oktnlrcrs'llq itr.
Linl<s rtoor het brusgehcxrfcl r'an Nieun'poori

aÂ'âïen Fransclren zooals rvij gezien hebben. Dan
begon hct Belgisch front. Dit \/olgrle' de spoorlijn
\.,an À:ieuwpoort tot l)iksmr.ric1e, tot ten Westen
van Stuivckcnskerke,valr\4'aaf het zich naar paal
i6 aan den lJzer richtte, oln dâarna clezen stroom
en vetcler het kanaal van Ieperen te volgen tot
ong'eveer 40Û meter ten Noorclen van Steenstrate.

Hier sloot het zich bij de F'ransche troepen aan"

(1 ) No.q altij<l naaf het rzerslag var John Bu-
chalan-Cal1ewar.:rt. Er is clus stèeds sprake van
de Britsche troepen.
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D'eze l::ezetlen het brugge,hoofcl van Steenstrate
en het Noordelijk deel van Iepers vooruitsprin'
genrl punt, langs i,angemarck en Sint-Juliens.
Het overige van het pnnt beho,orde aan de En-
gelschen.

On 22 April 1915 lagel o,p het front van Noorrl
to.t Zrtid, cle 40, 3u, 5" en 2u legerrlivisie, de, 2i ka-
valeric'dir,is,ie, en eindelijk cle 6" legerafdce,ling.

Tnsschen Veurne en cle knst bevoncl zich c1e

1" legerclivisie in reserve eve'nals clc 1" ruiterij-
nfdecling.

D,e algemeene.stafovcrste rva5 nog stee,<ls .qene-
raal \Àtielemaus.

Ben onzer artillerie-regimcnten rùs ter be-
scbikking van Foch geste'ld en bataljons arbeï-
ders hielpen de Engelsche en Fransche troepen
in hun etappengebied aaà cle wegen, enz.

Van 5 tot I April hadclen cle Duitschers aan-
rtallen gedaan op een Relgische loopgraaf van de
Drie Grachten, na c1e po,sitie geclrrrende zcs 1r11r
gebombarcieercl te hebben.

Anc'lere afzon<lerliike .qevechtel detlen zich
TLror, rnâar ontrviklieftlen zich niet tot groote ge-
vechtcn. Vooral de nachten n'àien.ro,erig. Ons
gcschut, ofsclroo'n nog vtii zn,ak, liet zich flink
hoo.ren ; clc l)uitschers altt'corclden get'elclig en
onder meer met Belgische proicktielen, van 120
mnr. als buit be,haalcl te Antwemen en getretkt'li. P., orrzc pvrotcchrrische school.

't \\ras rlus onze 6" tlii'isie, n-ell<è zich te Steen-
strirte bij rle Fransclier.aansloot. Zij lag cr seiiert
1o llaari llJ15, cn stonrl oudct rlc hevclerr r-ari
seneraal Dc Ceuninck. (1)

f,uitenant-kolone,l barotr Greincll u'as ziirr staf.
otrerste.

De infanterie bestond uit clrie regimenten : de
{renacliers, ondc.r kolonel T.otz; hct 1" resiment
karabiniers, orrtier koloncl Lahire et het 2" reqi-
nrent karaliniers, onder kolonel Co 15.ns.

Van cie artillerie wâren tlve'e .qroeoen ter be-
schikking van rnaarschalk French bii feperen ge.
stcld en cl.e clivis,ie zelve harl nu alle'en clie varr
nra joor Denis en van kotltmanclant llytter-
lroelcr, maar lireeq rveldra versterking van bere-
.lcr artillerie o.nr'lcr cle bevelen rran majoor l.fo-
rairre rrn €en proet) rrarr Irct l" rrtilletie-r.cqimeflt,
earrgertoerr.l cloot rrraioo.r' Co,mijn. Ook zonrl men
later ecrr rleel varr 'hct p'esclrrt dcr 1" leserrlivisie.
rrell<c irr iesel\:(" lag, tr.l. de 6". 8" en 9'batterij
orrdci' ordcrs varr kotnrrarrr'!a.r;t \Icrhclrç]ç11. !ç1.-
dcr beschikie illcrr o\rer rlc lroun itsers varr 1-lg en
'! 5o rnnr., komrrrarrdant Oirirriirr crr maioot Fa-
arâllx.

T)e rnrrr.lrc nrtillclic rlcl-{i",livisic n.r'rt1 ,1onr
kolorrcl Arnorr'ld arrrqcvoer,-'1. dic oo lret oopcri-
h1il< varr rletr er.nval mct rrerlof g,as, nranr- tlarle-'liilr rnnr het fro'rt.terrrgkeetcle, tocn hii hericht
\,'arr r.lctt aAnlTgi ontrzt't-tg.'

\ntrrurliil< lrcs^hi1.tc rle 6€ iiyisic nok over cen
l--afaf ion c'enie. en de anrlere hnlndiensten.

TTet karaal r'ar.r den IIz.er laar Teneren'heeft
ccrr qerrrir'l'le.1r1e 1-rl,"ad,a varr 12 tot 15 rletcr: on
rlcn \ITestefiilicli ocr-et 1ac'en ori;,c f16çnçn. Qn
c'crinç'en afstartr'!, parallcl met c'!e' \'âa.rt, \-loeit .le

(1 ) Den 4o Ausustrrs "l g1 7
Broqueville a1s minister van

volqrle hij haron r1e

oorlog op,

Ieperlee., feitelijk een beek, ?l stâât ze als rivier
ge'bo'ekt: Nog meer Westelijk en eveneens gelijk-
lo'operftl rret beide geîoemde waterloopen, kab-
belt c1e Kemmelbeek to't waar de vijand tijdens
tlen eersten slag bij feperen doo'rgedrongen was.

Beide oevers van het kanaal en de feperlee wa-
rcn belijncl dàor boornen, we'lke echter reeds vee'l
rran de beschieting geleden haclclen, rpeer .echter
langs het karraal clan'langs het riviertje. De boo-
merr clienden tot beschutting om de bewegingen
rler troepen voo'r de tegenpartij .te verbergen.

Te Steenstrate kruiste c1e groote weg Diksmui-
cle-feperen de feperlee en de vaart; cleze baan
heeft bii Lizerne een kromming.

len Westen der linie lagen twee wegen, van
l{oorc{.schote naar T*izetr'e en van Reninghe
naar Zuidschote. En nog verder beschikte men
voor het \ verkeer over de brc,ede baan Veurne.
Tepererr, dic de dorpen Oostvlcterelt err'Woestel
kmist. Vanclaar leiclen zijwegen naar het front :

Oostvleteren, Reninghe en Noordscho'te; eerr
anclere naar Pypegale ell een derde van'Woesten
over Ztridschote naar T.izerne.

Steenstrate, Lir,erne en Zuids,cho e wâren
reecls zeer'gehavencl cloor ltet gcschut, maar toch
z:rg lnen er nog ruinen, hagen, boornen, dielntr
rzoo'r nlaskeçrin.g u'erclen gebruikt.

Ten W'esten cler Kemmelbeek hacl men, hoeven
en de clorpen Noo,rdschote, Reninehe, Oost,
r,leteren. cle gehuchten Kortekeet, Molenhoek,
Pypegale, Noor"clhoek en Boschho,ek zoodat merr
r'len sektor als rrgg wel gedekt.bescho,uwde. Men
kon er zich bewegen zonder door den vijand da-
delijk bemErkt te worclen.

Ifet kano'n had zijn vefi1ie1ings,$/e,rk uog niet
voltrokken. Ët rvaren hoev'en, huizen, r'i'el wat
heschadigd, sorns ook in 't geheel niet.

De menschen vu'oonden er nog,vastbes,loten het
zerolang moeelijk uit te houden.

l{en bewerkte nu met de Lente landeriien, in
cle vaste hooi er ook te kunnen oogsten. Ja, men
arbei<lde tot ourler r1e granaten. \ru en clan rverci
een l:urger geclood, verminkt, gewo,nt1. Ifet was
\rooT de ancleren .geet rer'len om te vluchten. I)e
bevolkin g too,ncl e wonclerbare h ardnekki eh eid.

Ouze tro,epen hadderr ve rd erli.qin gswerkel aap i
gelee;<l. I)e voornaamste linie was c1e Westelii-
ke çever rran het fepersch kanaal. Daarachter
'lae-e1r gelijkloooencle linias en mqr hacl ool< ruo-
lers. Loe.ven, eeheele gehuchten cloor rtrikke,l-
r'lrâa.rl en barrlkaden tot weerstand ineericht.

A1 rlie -;verl<en rvareu echter noE zeer nrirnitief .

De kanaaldiik verkeercle it zec.r s,lechten staat
el1 1f16rçq r'le sporen rJer harrlncl<kiqc eevcchteir
varr 1lJ14. Gansche se'deelten waren o,nrlcr het
h6r11fl1.1g-1çut irrscstort.llerr trachtte ilc hresserr
tc s+olrllen rrct zalikeu zanrl. : err r'le trotsLtu:erirr-
qetr l:,cston<len uit allcrlci rnateriaal. stcor, plarr-
l<en, boomstammen, lancl.borrrvp:erief , alles .r;i'at

î-laât' r.rasf \1/as en men narlerbii sleurcrr kon,
r'licrr,le.

Ën onder rlie rrrachten laqcrr cle liiken varr hen,
clie hie'r in Ol<tobcr-November 'l fl.l .{ sneulelclur
r,n toen. in <1e nooit cin.liqcnr'le rvorstelirrg r,arr
r'len -.trijd, geen bdhoorlijke beglafenis ko.ntlerr
kriisen.'Etr overal water. en slijk ! Het spoelde in de
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I)c I{ctrrurclbct'g.

ir-rolrglavcit, \'al (le br,rrstlrrittgr:rt, latgs <lc \r'c'
geir. De 1)a(leu gelckcn belietr cl) {'lc {iiror\r'oelr-le
velclerr akkcrs. In dcrr \\-irrtcr" lraclcieit hiel tlt
r, iovettx r gcr,o':hteit . Zrx) n,tr:ttt<lc ïl1c1l cle çcr'
oordeclrlcrt, galeibocr,eu cn attricr slccht bcfaaiuti
volkjc, dat ruen oncler ben'akitrg naar het frorrt
rrcrercle. Zekc:r, er warell cr bi.i . r'lic utt htln ttrisrllt-
clen n'ilclcrr bocten in cleu strijd vor-rr hurr larrrl
en tr:t alle offers bereicl 'lvâLel. llaar velctr lra<.1-

deu irr niets hun karakter vcranclerd.
llcu <-rntnam hun c1e wapells als ze in l:Llst k\'â-

nle1l, c1r sornrnigeil eirrdig<lcrr hutt le't'efl Ulr <le

terech tstellingsplaats.
De rr joyeux r:, ha.Ccleir lrij Steerstrate z.it iit.c

\,crliezelr geleden, claar n,aar nt1 de Belgert lrtltt
oude stellingen be'zetten.

Onze soldaten hadclen door al cleze gebrekkige
linies slechts oflvo cloenrle ottrletko'nren tegetr
het bombardement'.

't \\Ias nooclig a11es te verbeterert en claaltoe
ha<l cle overheid cle bevelen uitgevaarcligcl ett dc
maatregelen getroffen toeu de Duitsche aatival-
len losbraker.

De artillerie r,vas al niet beter gestelcl. De sLel-
lingen van het geschut warell verre van vol'
maakt en cle manschapoen logeercletr o1r boercle-
rijen, waaf ze geen Tust kendexl, w-ant c1e vijande'
lijke aviateurs bespiedclcn hen, lichtten hutt
geschut irr en dit dwong de oruen aanhouclencl
te verhuizen.

D'e telefonisten stonclen voor eell zware taak.
De verbindinseal werden gerlurig verbroken en
men moe'st tien, viiftien, twintiq maal o'ncler het
vu rr r hetzelf ,l e h erstellin qswerk u itvoEren .

De sektor <rer 6" divisie was in drie oncle'r'sek-
toren verrleeld :

Van D'r're Grachten to,t 800 fitëter vâl1 rleu post
tler Nacelle lag het ,1ê reerirtent karab'iniers'

Dun tot aan het beroett'1e'huis van den veer-
ïn.atr, zaq metr het 2" karabinjers. Ot) hetr volqrlen
de grenarliers tot 400 nteter ten Noorrlen vatr
Stemstrate.

Van elk rep'iment wqs eefl batalion in eetste
linie, een t'"r,'eecle op piket, en irvee in 't kanton-
nemenl.

Van clen 22o moesten twee batalions in eelste
linie en in piket gaan' zoo voo'r elken onder-sek-

IIcl 1'11111 r'arr lrct l.;rrs'iccl r'rrir I{ctrttttt'1.

t,-,r. Dit 1-rr:t-e1 lrlrrl t,cu beRitr lirrr uitr',rclirtg lri i

l:rt,,lftl-irt.
Ilr iit'lr lilor rltli.jlçel riltrlel- sektor lagett : ba-

lrrl.i,rrr .l crr I r,rrtr hct .i-" karahiriiers in tle l,rol,r-
g'ravrn en r..r1i ptikct ; ii err 4 il rust.

In cie n nrirlc1er.r ,,t,,1.t sq1itr,rL : l;alal j61, ? err I

liur lret 2" Larril;jrricrs iir rle lr.r..yl.q1ti1'611' r'n r.r1 ' Di-
litt ; ;J ert I i', l,tr{. 1 iu ttist, riiulr f;11111j1;11 li irnri
()f(lrJt'ti:r:tr (l( \()()t.strt trlc;rt--t1 tc t1L:rl).

In ticir Zui,.leliiktrr oiillil ,ssl.;i,i1': iret 2'' l,atal
jcrt grenadiets itt tle 1(.iuirgLaven, lrct ;1" l,alaliott
op piket, en in rtlst bataljons 1 en ,tr.

Zot' u'as dus rlc toestanil, ioen de vi.!ntr,l zii rr

aanval be,gotr npr cletr avonrl r:att !it' eil g1'oott:
verrraclttingen harl r,an ziiir trietn n'apen, ltet
lrelscire stikgâs, u e11<s grl,rLtjk een ..cltok vart
verr,rntir-aaldigitrg oler alie hesc'lraaÏrle latrclcrr
bracht.

l)e lluiteeher liarl
lro,ttden.

zijn t.oeiag. zeer' ,gelte.inr gc

I,aten r,e nu uagaân,
()1ls fro11t geber,rrcle. I)e
tle Franschen gericht.

I)e 1' I'orrpagnie r,atr ht:t :l' bataljutt Eleuatlicrs
storrd ag.n ouzerr rriterstel r'echte f r'1euge1. ^l'tts.

sclten haat'en de Fran*:hen n'as een tttslchel
t'uinrte r,an 200 meter, \\'aat eeil tiental lrltizett
vair het gehucht Steeustrate stonrien. (l)

Bi.i clie gebou\reu \r:âs eelr kleino bttltrnerij ;

u,aarin r:'ij een luisterpost bczaten, bcstaaucle uit
I nla,n erl een kot'1:oraal. Dez-e post ha<l tr;t taak,
's nachtg zeer <.rplcttencl tc zijn. t-)ver tlag kr:nrlett
tle rnarisctrappen r Llstelt.

L)rnstreeks .t uur ilO za.g tlea-e post rlet't ;çzt:"tt alrrl
vgr cie l)uitsche, littie komen. Oole in rlc 1r-to1,rgra.

ven nrerkte ruerr ttic rvolk op.
(,)erreraal tlc Cc'ttttirrck, kttrrtniartrlattt cler fi'

tlivisie, was tijdelijk van zijn lrtxrfdkr.;artiei' veÉ"

wa.t cr ç'p cf i.cu. at,ollil aait
cefstG :ritIt\fal vvas tagetr

(1) Steerrstrate is cen traartr clie lterinrtert aarl
<le steenen straat of cletr Romeiitscltett heiriveg,
rlie hier van c1e vroegste tijden 1ag.
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icliçl1 c;1. llct Iruis llicl.rtr-r'ck irr 1!11 1.

u ij ltirl, totir lrii lrij lrct tclrrgliccrcrr, olrstrecks
l(i r' r' i]{) ccrr irevig, aalillou(lell(l bornllar'<lcnrcnl
ruit riiil-(-)ostelijlie richtirrg 1roortle. (1)

Datlcliik rlacht liii, dat t1c vijancl eelr aallval
r-t;or-lrcre ir'lt1c'. Hjj had lrct goetl vooLzicn, tt n'ttt
g(:lJ lI 11rlr 1utcI trre lrlrlc ilajo()r' I)c1ic't]lpcrraar- 1rcttr,
rllrt tlc Frattsche trocllcll tct'ttgtlol<ker {)ndcL LCll
l;esclrictirrg rrret stikgas.

I)c lrcriclrtcn \\'.lrclt zccr trtsti.g'. Irlt- stoucl lccl
oir hct s1rcl , cn cr he ctschtc irr 't e ct'st \recl ler-
\\.ir il.iI1S .

Icrlcr bc.greclr, 11li.t er gcr'r'iclrtigc gehcrtt-tr:rris
:(.ll ill âirnt(,t'ltt ttatctt.

I)c tn,ce lrurtiicrr lagen tcgcnover clhaar, gc-
s,-:lleirltrr rloot-tlt srrrallo vallt (1ic tlaerr lllr zc,r,
,it-.r,rtuet-i g rr-'li trstcl-i1c tttsst:herr lriur 1' oevcLs. ]l alrr
<lic Dar-tiicrr \\'arcn (la1I trrclt rt,'ctr'l 'rn l,ij lrct
er:tste stin r'lliarttlcr-aatr tc gri.i1)cll irr ectr rtoc-
stcll, grll\\ cliilicrr doollen(lalls.

\\'rrrrrict'? I)at rl,as stcrtls rle gtrrote vrila.q gc-
\\'c Lst .

I)':rt vlocg tttcrt clkattrlcr clkcrr tllrg. I)e rrrrzc-
Lcr.lrcitl u'ekte spatrrrirrg

't \\."as ool< ccrr aartgt-ijlrcrrtlc gcrl:rchtc clkctr
rl()rller't als; rlc zoll ()\'c!'\'laartrlercn liclrttc rlat
rlcze rl:rg r1e 'laul.ste r'arr ltct le veu l;on ziil, crr
rl23r aall rlc,;r'et'zijdc gclrjel)ig rlc, <lor.ri1 locrtlc.
l,lr darr irr ctrr sciz,oen \^'aârilt ilc rrltttttr orrtrv:rak-
1e en '1. lcvcrr 'l.rotte cll uitsl)1'o()t in hccstcrs r:rr

itaqett clt zt:lfr: o1t r1c: geltavcttclr: ,ge\t'oll('lc lto(rtttctt
rro11, tlie' tlirar iarrgs 't harriral r,r'el 't gcu,eld vrrrr
lret gcs.t:ltut lnd<lcu tc clrorstaarr.
. Jitr trtt rvlrs r'le stonrlc <laar !

,, [)c lrrcrlrgtuvcrr rler l]uitsclrtrs staal irr
lrr.a.rrtl ',, ricD cetr rler trratttrctr.

Icrrlcr' kcel< ol). l,rit r.le L)'uitsclrc linie.s nalnrtlt
t'r,ir l.olk ru {lc Nùrr{i-OLrstcrrrviutl joe,g tlic\\-r,st,

(l) \Vij Lcrvcrkcll dit hrxrfclsttrk o. a. laâr :

rr I c Combat rie Steerrs,trate r van lionrmatrdarrt
$illv Breton.

Icltrrcu. llct hui-q ilicbuvcli, nu rlc irc.cciricting.

\\:artts. Eerr groerrachtige rlarulr zrvccfrle or,er
hct l:urd. En tcgclijkertijcl lrarstte het ges,clrut
lrcvigcl los.

l)c gausclrc onrgeviirg 1ag tc siclciclcrr.
rr L)e I)uitsr:llcls (1oe1t eclr aanval ! r kl<-rrrk het"
,''t 0lfcrrsicf. rr

Zou hel daar n'crliclijk ziil ? llt.ali nu (le roo(lc
Lcnte aatr ?

rr \\-at eerr starrk I )) ric.p \1.ccr eelt (icr lllzulllcll,
tlic akciig begorr tc iroesten.

Icrlcr- r,oclrle ceu l)rilikeling irr clc liccl.
r, I)e Ft-urrscherr r'luclrten I l
irZic, lrocvccl cr va11cn. \\Iat geltctrr:t cr toch /rr
l)e uitr-oepcn l;lorrlicrr cloorccn. NIen beefr'le

vrrr sparrniug.
Sorrunigc, soltlatctr rler bestookte linic lin'auren

rnirr r.lc llcl.qisc-lre, l)ost gesnel(1.
,, Zt r t rqiltig(ll (r1_s r,, riclr ('r ((,1t.
* I)iciil:rnrp is ectr rtikgasr, t,6 eetr arr<lcr.
,, \'cel karucla,.lcrr 'liggen gill(ler tc vcrbnrach-

tc'il. r

rr O, ces coclrotrs, ccs cocllot)s l rr 'l<r.ctctt 
rle

Iir:rrrscltt tr.

l}c luistcrlrost uit de lrrouu'crij krceg ltcvcl rrr
tic loolrr:taaf tc 'ltoriren.

I)-c licurrrurrr<lrrlrt 1ic1r latrgs ziitr lllallllcll ct.l
t.tt :

rr Jorrg.ctrs, 't is lrtt itct rxrgclblik orrr lrarr tlc
I)rrit:rclrcrs tc toolrct't, riat r,r.c cl' (x)k ziir.t , en <iat
tlr. llc'1qcrr rrict u,iikcrr ! Il< r'e'kerr o1) u ! \\;e \/c1.
r'lctligerr ()1ts tot tcr- tlool.ir

'1 \\"irs celr olttzaglijk rlo,mctt.
,, .'\ ls 't I,ctitc rçotr'lt. l
(), rnr-rr lrld lrct zoo rlikniils gczt'grl crr lrer-

lr;rirl,l, slit'clicrrrl ovcr 11s11 crr)rlog.
. .\ls't l-clite u'er'<I, luocst ccrr llicu\\:c strijrl lor
lrrt'hen..., tlLcerlct tlirrr rlc \roriqe ! 

-

Nu begor de r"-orsteliug ! \\-eer z.(rli(len le!J(ls
t'lku rtrlcr :ran gt i jpett.

r, I)aar 'tiir, zt ! r klo,uli het.
Jlerr l<cck omziclrtig boven rle borstwer.irrg.
()irrcls ktvanrell de Dtlitschers. Vijf liepen r'oor-

op naâr <1e bru.q.
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De gre radiers schoten. Twee van' die voor-

wacht stol tten neer... Een verhief zich, deed nog
eenige sta,1 pen, wankelde en stortte opnieuw ten
gronde.

Maar cla rrachter naderclen in dichte rijen de
anderen. Z.: overmeesterclen de Fransche loop-
gfaven,

O, 't viel. hun gernakkelijk ! 't Gas hacl zijn
helsche uitrerking gehad. HondErclen arme jon-
gens lagen tloocl in de omgewoelde aarde, ,t ge-
laat zwart tritgeslagen, bloederig schuim uit de
ve,rnie'lde lo,rrgen geperst, op c1e lippen, de han-
clerr krampachtig om de keel geslagen... Anderen
leefden nog, wrongen'zich in hun afgrijse,lijken
cloodsstrijd...

En over lijken en stenrenden stormclen cle
Duitschers hrdlend en zingend voort.

D,e Belgen schoten onophouclelijk. De geweer-
loopen gloeiden... Doch cle vijand clrong steeds
verder.

D'e kommarrdant liet barrikaclEn oprichten om
cle nu ontblocte rechterflank te versterken, want
in cle linie kwam een bres. Het Fransche front
tusschen clen Belgischen et Britschen sekto.r'
rveek immcrs. ..

I{ajoor Drliempeneer van het 2u bataljon
g?enadiers natn krachtige maatregelen, en al wist
men llog niet juist, wat er claar aan de brug van
Stccnstrate g, beurde, toch dachi niemanrl aan
rvijken.

Kolonel Lotz, cTie <1oor maioor Deketnpeneer
op de hoogtr gebracht werd, gelastte het 3"
bataljon gren rdiers, onder maioor de Callatay
rlat van piket rvas, de tweede verdedigingslinie
te bezetten er; op alle getreurtenissell voorbereid
te zijn. Gen,-'raal De Ceuninck van tle zescle
<livisie vroeg c1e stellingen tot. dlken prijs te be-
hourlen.

To,en cle <lrristernis inviel, liet kolonel I,otz het
3" bataljon n lar de eerste linie overgâan om elat
van Dekemp,neer te versterken.

.Het 4" bai:rljon, oncler majoor Borretnans, nam
<1an tle tweerle linie in en het 1€; maioo,r Do,nies,
bleef voo.rlo,opig ter beschikking van het hoof<l-
l<wartier.

I)e komn'andant van clerr Frans,chen sektor:
vroeE sfeun aan t1e Belqische artillerie .

Ook rrerd )r waar de karabiniers lagen, wetrleri
rlo,eltreffencle maattegelen genomefl

Tntnsschr n waren de D'uitschers to't aan <len
I(-/estelijkerr oever van't kanaal bii Steenstrate
ge'raakt.

En om lralf acht utaaqden <1e l)uitschErs een
aanval on c1e rechterflank der Releen. Ëenslrlaps
rvielp s"r.l Belsisch zoeklicht ziin stralen uit:..
Het verblhrde.tirl licht zette 't puin rran e'enige
huizcl in helle klaarte. I)aar r,r,as rle I'ijand, tot
op 30 à 4{) meders afstand.

D'e gr,nacliers vuurden onverrlroten, c1e mi-
traillerrrs tiktakten onophouc'!dliik en de rijen
aanstroo,ncncle I)uitschers r,verrlen serreid als
kolenan n \roor c1e zeis rran den maaier.

Roo'rle en sroeile vuurpijlen zetten den hemel
iu c"loerl . 't \lrâs een ontzagliik schouwspel.

Gans, 
'h 

het land va.n feperlee en Kemmelhoek
lag daar in een verblindenden glans.

Eensklaps bulderde 't D,uitsche geschut, en
granaten barstten rond cle Belgische linie.

rr Stikgas )) riep een gretraclier.
De soldaten dompelden zakclo'eken in de feper-

lee en bondefl ze voof neus en mo'ncl.
Sommigen vielen neer, snakkerd naar adem.

Gewonden kermden en ook van den ovelkant
stee,g gekerm en geschrei op.

't W'erd een ontzettende nacht. Maar de
Dnritschers konden de Be,lgische linie niei
bereiken.

D,e ko'mmandant van den Franschen sektor,
ge neraal Quiqtiandon, had aân generaal De
Ceuninck verzocht door de Belgen een te'geri-
aanval te laten doen. Deze moest advies vragen
aan het groot hoofclkwartier en kreeg toelating
een bataljon ter beschikking van de Franschen
te stellen. Het 4" grenacliers van majoor Bo'rrr-
inans werd dlaartoe aangetluid.'Welk een gehuil cler vuurmonden, gansch clcn
nacht tloor....

De vijand beschoot dc loopgraven, de \l'egeî,
de oevers van 't kanaal, c1e feperlee en de I{etn-
nrelbeek....

Overal loerde cle c1oo,cl, <1oo,r <le bloeiendc
boomgaarclen. en c1e hagen waar de meicloonr
.qeurde... langs de oEvers der murmelercle beek,
en tusschen cle bo,ttende stmiken.

Op stroo in huizekens lagen gerr-onrlen. Een
scherîe geur van blo,ed en z\\'eet en merlicijrr
hing ontler c1e lage zolclering....

Een doktel verbond kreunen<le lijdets, en cen
aalmo'ezenier hoorde biecht.

Over dezen aanval getnigde de grenacliet f)c
fraevs :

rr l{et <lrie makliers \vas ik âangcl\iezelr voor
derr rlienst van lrct zoei<licht. .\lles r.r'as eclccrl
om een bestorming te v'eerstaan. llerr vroeg
niets beters dan zooveel mogelijk Drritschcrs
neer te schieten.

\lreldra hoorde men gerucht \ran een na<lednE
il cle cloo,r c1e artillerie rrernielcle woninsefl. Elet
zoeklicht $/erd in werkiflg gestelcl en zijn stra-
len belichtÈen eensklaps <le vijanclelijke troeoen.
l'eilke tot op 30 tot 4O meter valr ons genaderrl
\vâTen. Onze mannen schoten zonder verpozing.
De mitrailleurs vuurdefl aanhoudend. I}e e'ene
bantl ko,gels na den andere rolde af. En men
trof dnel, want uit de vijanrlelijke benden ste-
gcn l<reten en klachten op.

De aanvallers Ëeerden zich om, cn cloot or.rs

vrrnr achtervolgcl, liepen ze weg.
Rootle en groele vuurpijlen flitsten cloor de

lucht. 't VIas een sein om hulrr te vraqen âafl
c'le artillerie, 'ivant eenige oosenblikken latet
reoende het granate,n o,p o.nze loopgraven.

Ilet bonrbartlement nam geslarlio in hevieheiJ
toe, tenviil so'tdiin\rt1ti-r achter cle eerstc linie
ccn harril:ar1e tormell moest.

D,e vi.iand bestookte ons met stiksas : rlat v:a-s
birrderlilk, maar men hiel<l toch stan<1. l{et zak'
doerl<en en stukken linnen in het t'ater rler
fenerlee te <lompelen en ze als proDDen vooî rlert
moncl en den netrs te houden, maakten r've een
sooft rrân masker.

On<ler bescherming van hnn geschul, beproef-
tlen de Duitschers voetbruggen over hel kanaal
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te leggen. Maar wij hielden wacht. Geen enlcele
brug kon beide oevers ve/binden en alle aan-
vallen liepen dood.

De vijand bereikte niets anders, dan zijn aan-
tal cloorlen en gew-onden geweldig te vemeer-
cleren.. Zoo vefliq die vreeselijke nacht. l

Wij hebben verteld, dat er in de frontzone nog
veel burgers woonden. Een hunner schreef ons
het vo,lgende over cle rr vergiftigde bommen r :

rr \Àrii waren rustig aan ons werk, reeds ge-
woon aan het oorlogsleveî, aan den o'mgang met
de soltlaten, en zelfs aan cle beschieting van den
vijan<l, to,en erensklaps de kalmte in een helle
veranderde-

De vijancl deed een aanval, maar niet op de
gswone wijze. We zagen al met eens Fransche
soldaten naar ons vluchten. Ze schenen uitzin-
nig van angst. 't W'as een panie{< clie ons allen
van schrik cleecl 6even. We hoorden, dat de
vijand met vergiftige bomilen schoo;t, en wdldra
roken wc het.

Welk een benauwde lucht ! En zo rder naar
iets te'zien, liepen we weg, zooals we claar ston-
c1err, de een op bloote voeten, <le andere op kloe-
fen, cle meesten in werkkleetlij.

En nu? Ha, ik mag zeggen, rlat c1e Belgische
grenstlo4ren e,n veel gemeenten van Fransch-
\rlaanderen, weer het tooneel van melscheî\rr'e'e
zijn.

T)rrizelclen Vlamingen ziin hier aangekomen.
I)e r'luchtelingen ontruimden c1e clorpen langs
r1e fepcrlee en omgevins. Er 'i'erblijven geen
burgers meer te Boesinghe, \rlamertinghe, Rrie-
len, Elverclinge, \tr/oesten, enz.

Oo;k leperen en Popering"hc liepen 1eeg. Nooit
zal met. naar rn'aarheic'l al het ontze,ttcncle rran
dgr laffcn aanrral met de stilibornmen kunnet
lresclrriivcn.

Het volk nocmde ze een beschieting met ver-
eiftiecl poeder.

Trrsschcn feperen en Roes nghe' vielen so cla-
ten en brrrgers a1s sieenen ten gronde. ldog lir-
ger in c1e ho,soitalen mannen, \/rot1\[:en en kin
rlercn zieli. vân cle uitvterkinq rler sas,set. Te'
Rocsr'nq1re lac'en inrvoners zes uut plat oD clen
huik in cen 'l<amer, haas,t haone:rrl naar lucht.
Bcwrtsteloozerr rr'crclen r.an het vdlcl of n'ciden
ge<lraeer. TToerrce:l burgcrs rloocl achtergcbleven
ziin, l<an mcn nog niet opgevcn, want et moetcn
r.ec'l lijl<cn ondet het ouin liqgen.

Heî vo'lk sprcckt niet meer zoozeer van tle
bommen. hoe ser{'eldig (le bcschietinq ook $'as,
rnaar het raakt niet uitgerrreat ô\7cr deze ontzct-
fç1r11c' efi'l;glanalcn.

êtus,clijke tooncel.en vielen langs de Teperlee
r"oor.Rii c'le r1'il.le vlrrchi u'er.len liocien cn nânr.-
clel ir vtei,lc of stal achterselaien. p,r173n11en

vJrrchtc:linsen hebben ctç.çhts <1c lilcclctcn floc./.
ciie ze loen aan het lijf hadden. \\'at \,/laanrleror
lijclt, is niet weer te geve'n en zonder overdrij-
rring mogen we zefTgen, clat cle clcrpen langs de
grens en in Fransch-Vlaandcren vervuld zi.in
van geklaag en geween. ))

De eerste stroom vluchtelingen was te Popc-
ringhe aangekornen en wekte ook claar een pâ-
niek. En zoo sloeg de angst verder 
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als de golfslag van eer-woelige zee.

Onder Bo,esinghe, bij het kanaal werden een
zestigtal lurgers zelfs door den vijand verrast.
Ze hadden geen tijd meer te vluchten, maar
z,aten in den kelcler, toen de vijanden huilencl
en tierend binnen sprongen. Enkele dier bewo-
ners rilerden door het bornbardement gedoo'd.

De Duitschers voerden de groep naar achter,
cerst nâar Staden en clan naar Isegem.

fn de steden als Ro,eselare, Kortrijk en Ise-
gem heerschte on<ler de bevolking veel ontroe-
ring. Dcze hacl al de maatrege'len gezien, die het
offEnsief voo,rbereiddqr, voo'ral de aankomst rran
veel troepen. En nu boften de D'uitschers, dat
ze over den IJzer walen, en hun aanval goed
geslaagd n'as.

X{en zag Flansche gevangenen aanko'rnen. Te
Roeselare marcheerden ze in een langen stoet
cloor c1e straten. De bufge'rs mochten ze niet
naderen. Een riep : t< Vive la France ! rr werd
âangehouclen en weggevo,erd en cle stacl kreeg
er zelfs een boete voor.

Den clag na den aanval reeds liep ook langs
cle Netlerlandsch-Be'lgische grens het nieuws :

rt De Duitschers zijn over den IJzer r. En tege-
lijk zoncl Berlijn brallencle zegeberichtelr rond.

Ilerbergen als het rr Pappotie tr, howen a1s

Van l{eule, gehuchten als 's Graventafel,'Velrl=
hoek, enz. werden in t1e \À/olffberichten tot dor-
i)en gepromoveercl, cloor de Dmitsche troepen
stortnenclerhând veroverd.

In Duitschland gaf men âan de jeugrl vakan-
tie, heesch men de vlaggen, liet men <le klokken
1ui<1er. Men vierde de overwinning reeds voo't
zi'i behaald was.

T.aten ll'ij naar het fro'nt terugkeeren om te
zien, hoe cle strijcl daar verrler rrerlien.

Een half 1lur nâ rnidclcrnacht (22 op 23 April),
ha<1 gencraal \ITielernarrs, stafoverste, toen te
Ifoutem, b j \/eurne, \vaâr het Groo,t-hoofd-
kwartier zeie'l<le, zich in betrekliing gestelcl met
qeneraal De Ceuninck.

Hii bevestircle dat cle bondgenooten om 19 u.
?,0 een icgenaanval zotr<ler doen. Onze arElleric
rnoest tlien zoo krachtig moselijli ste'.rnen, ver-
r,ler zorrden er fe,seTves achter <le 6" rlirrisie en \7ef-
ste,d<inEstroeoen naâr hct be',1reigc1e frontdeel
geionden wortlen.

I)en gansehen nacht schoten ,onze battedjen
op Steenstrade, u'aar men <1e. huizen hoorde in-
sÎortel, met het gerinkel vafl pannen, het .qe-
ratel v'an s,teenen en stukliet puin werderi met
gewelrl tot in r1e Belgische loopgraven geslin-
getrl.

I{et 4o regiment zo.u op volle sterkte aanko-
men cn dat stel.cle generaal De Ceuninck gerust.
IIij haastte zich uit zijn twee regimenten kara'
hinicrs ee1l groep te vormen, bestaande uit twee
bataljons 3 2 en 4/1 o'ncler rna'ioor Constant, be-
iast om achter c1or uitersten rechtervleugel c1e

reserve te zijn voor c1e Franschen. Deze gro,ep
verzamelcle bij Pypegale, halverwege l{oo'rcl-
hoek en Zrridschote.

Om 2 u. 30 stapten ze claarheen, cloor een
beschoter; zone.

Tegen clen morgen deed de vijancl nieuwe po-
gingen om bruggen over de vaart te slaan, maar
werd nogmaals door onze artillerie verhinderd"
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llet bataljori Richalcl ,li2 r,r,er11 r,arr P1-peg:r1c

ttaar cle Bernarcl-Plae tsbrug gezonclen tct bc-
schikking van kolonel Lotz, orn 

.zoo 
nooclig aarn

eerr tegenaanval mee te urerken en cie Duitschers,
riic' over rle feperlee geraaktcn, tc111g te \verpcn.

Om 2 u. 15 marchccrde hct ltataljon Riciralcl
rtatr Pypcgale naar clen aangccluiclen post. l)c
tocht n'as zeer mo'eiiijk. De nranueu gleilcn uit
in het slijk, r'ielen in granaattrcchtcls, klocgcrr,
cn btomclen. Roncl lietr.floten dc liogc1s,
zonder dat men altijd 'nagaan kon, uit u'elkc
richting ze ku'amcn. flcu hoorcle zc tcgcrr rrin-
t'ctr botscn of nrct 't gcluicl vzur rcgeticlruppcls irr
ecr.t plas op rlen lloclcm tercclit komcn. JIalLr zc
troffeu ook trrcl cen alldcr clocl , ecn arrnen lierLa-
bitric'r', welke ulct cerr gil lrcerstorttc, of zonrlcr
lilcct tlooJ vicl.

]lii clcu rrolcn r,an I,iternc is hct bataljou
\,'oorloopig op zijn plaats.

I)oor deze. troepenbervegirrg slaagclc lnell er
in, cle verbiucling met de Fratrschen te herstcl-
leu, wat nu hoo,fclzaak rvas. De staf vernam l11et
ce'rr zucl"rt van vcrlichting clit nieu.lvs. 't \\raren
ittist cle bressen, welkc meî zoo te vreezel had,
tlie gaugeri, waarcloor vijanclclijke benden gle-
cler:, om dan met machinegeu.eren cle tegenpai-
tij in r1e llank en zelfs in den rug te bestoken,
gelijk het in Oktober bij 1'crvate en' Schoor-
bakl<c gcscTriedde.

FIct front \\:as dus'weer hcrsteld en zulks be-
tcckcncle eelt cerste stlkses.

I3ij clc ochtendklaarte zag de vijaucl ciic be-
wcging.Onzichtiger nrocst rnclr u11 \roortglijden.

I)e gervonclen bleven liggen. t\an vcrzorging
wâs voorôerst niet te cienken, Orrverwacht sioeg
rlc cloocl.

Zoo r,erteltle kapitcin Peffer van de 1o lionr-
l-lag1l1e :

rt'\,'erscheicle,lte mallrlell u,otden rrlak bij mij
rrcefgeveld:

Mijn sergealrt-forlrrier, clie hct 3u pelotorr erau-
voerde, kwam mij zegge1l, clat cle geheele koru-
pagnic in linie stonc.l. Nauwelijks had hij clie
woorclen ge,uit, o.f ik hoor cell clof geluic1, rnijrr
f<.rurrier gaat zitterr err houdt cle hancl aan cle
l-rorst. Geen klacht, gecn woord. Ilaar ziju ge-
laat is cloodelijli b1ec1i gelvorclen. Ik leg clen on-
gelukkige neer, maak zijn kleeren 1os', ik be'
rrrerk een groote bloeclvlek aarn cle rechterzijcle.
Na ccu flcschjc ioclunr-tinktrmr gcle<ligcl te heb-
bcu, our'cle wonclc te olltsmctten, bedek ik dczc
nret ecrr pleister el claar l'ret kourl is, beclek ik
ricn gctroffenc met eerr cleken.

Ik clntk clen clappere cle hantl tot een laatstc
r,aarlvel, want ik moet er liet aan tu,ijfeleu, i.lat
z.iirr oogenblikken getelcl ziju.

llit gebeurcie bij ecn haag, l'aar cle nranuetr
tloor eerr .qat springen moesten. Ik doe hct tru
rrck... Bijna viel ik over viet "lijkcn, lnaâr o11-

gcxleerd bereik ik cle loopgraaf.
llijrr arme kompagnie heeft rcerls zwarc ver-

liezen geletlen : I doo<len cn 15 gewotrclet.
Eenige meters van rnij, zie ik tu'ee nijrrer

-nlilnllen, clie koortsachtig een gât graven om e'r
zich. iu te verschuilen. Ik roep hrur toe bij mij
te kourrtt.

Op 't zelfde oogenblik verblinclt een hel licht

rrrijtr oogcn. Iierr vrces,elijl<c orrtploflirrg r.ir;et
tictr lrotlctu tlar,ercrr en rlc lncht schokken. .\ls
rlc look opgctlolilien is, zie il< rvaar cle trvce
ln.1r111c11 gestaan hebben, niets anders clan ccrr
r-ecl rvijcler gat en in 't roncle bloedige ovci-
I'liifsels.

Allen wcrkcu haastig on1 ollzc clekking te vcr-
irctcrcrr. Lillis zijn u'e in verbitrcling nrct clc ii"
kornpagnic cn rcchts mct ccrrige Frarrschc troc-
1--err, rlic htrrr ver"bazing nict vcrbloenrcn ovcI tic
s:ioutrrrcc:1i.qhcid crr c.lert durf , \\'aarnlcc rvii ott-
rlcL 't uoordrlar.lig vuur voôttgcrukt zijn. l

Ovcral u'ceLstorr,,lcn onze troepcn kraclttig.
2-ii bchielrlcn al hun terrcirr.

I)c vijanrl l;esciroot tlczcn sel<tot op dc hcvig-
sl,c rvijzc.t'Iii richtte zijir rruur op c1c loopgt'a'u'ctr,
<.lc u'cgcir, a1lc l>elangrijlic prtutcn van het tcr-
lcin. Àcirtcr- tlc trocpen \\'as c[ gorcliitrvuttr, tlat
c.cn cchtc barrikaile r,ornrclc. Iiapitcin Pcffcr gc-
tuigdc hiert'atr :

r< Het gcschut van 210 duruclc cle'n ganschcn
clag r,oort. I)e grarratetr kutarnen bronrmenel aari,
pcll of per 8 crr orrtplofterr met vrecselijk gc
nckl rouilom ons. tsij.elkcn slag, rvaggelcle cn
vcllvijrlclc zich oltze loopglaaf, al n'ertl ze llict
rcclrtstrcclis gctrof fu'r.

Sorns verbranclile cle vlam tlcr ontploffiug de
uogell.

I)c Fransche loopgraaf neçclls de ouze n'cttl
.qchccl omgekcer<l. Het tcrreirr achter ous gelcek
ccll schrlinlspaan.

Ili hacl vreeselijke hoofrlpiju. \\-c t'ateu vau
tolr tot tecn met slijk bcdcht. Niets tc driuketr
of tc etcn. -\len melclt o1rs, ciat n,c gctlttrcttclc tlett
nacht bevoorraarl zouclen n'or..clett.

Gelukkig hacltlen cle nrauttetr iir aftlaclttirtg
rookmateriaal. Ik clacht rnet rucclclijclell aan oltze
.qelo,ttcle1t, clie rvij nu in rrollctr ciag, <.rtrcler clit
\:recselijk vuur niet konden \IClzorgell. I{oc zott
i1i lrcn terug r,inclen? l

Hct bataljon Ilorreutatts u,aclrtte no.q altijtl aarr
r1c IJerrtarcl-Plactsbrug op c1c lrcvclctt voor <le

cleelrrame aan clcrt Franschcn aattr,a1.
Om 4 u. liO u'as bij dc bondgcttootctt trog ttiet

clc miuste lreiveging,te Lrespettren. I)c trocpctr
\\'arcn niet gcleccl cn rnen noest tletr aatrvai ttit-
s,tc11crr.

l)c Frattselrcll \\'qtrerl gelrecl itt rtittt,rt'tlc; ziJ
inrnrcls hadr.lcn clcu lcchtstt'ce'liscltctr ittrtloctl rtatt
hct hclsche gas otrclergaan.

Reecls veitr in dctt atto'lt<1 t'atr dctr 22" lrcreitltlc
orrzc artiilelic clien aattr,al r'oor.

Ont ? ttur irr cletr o'chtettd r,vachtte hct lrataliott
Ilonenans uog, altijcl, afgernat-, tritgelrtrt, lijrlcrrd
lrotrge r err dot'st.

Gcneraal l)c Ccttuitrck lict lrct .qescltut vcr'
rnirrtlcrcn. Aan koloirel I.otz g:rf hii ft>rrrrecl Irt-
vel het terrein tttsschcn het katraal ctt I,izcLtttt
tc llehorrtleir crr zclfs als de I.'rârrscltctr I,izct tte
t;utruitucleu traar <lit pttttt urn rlccl ortz.cr trocltett
te zendcn.

Onr 8 u, liO nrclcldc llclr \râr1 hct (lloot lioofd-
l<rvartie'r <lat Franrcherr eu Bngcls,chen wert Ztri-
rlclijker ecu aauval zotrclcn cloen <ip Pilkenr, tot
stenn van cle,zen welken irr o,nzen sektor cle Fran-
sche geleraal Caclet op Steenstrate zou richten.

Onze artillerie moest uit al haar kracht <leze
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Het verclronken land.

oper,atier's steullell. lSatterijen tt:ltl t1e L" tht'tsrer

krvanren clie tier 6" verstetkeu.
Onze troe'pen tttochten echter niet elclers llui-

tcn hru-r sektor lru1p verleeuelt, rvaltt hun frolt
u'as reeils te uitgestrekt, otr het uog te rterletl-
gcrr. \\-cl krceg onze staf order hct eigetr terreirt
kost n'at kost te bchonclen.

Dacielijk itcstleken onzc hettoriitctt ,lc viiltttcle-
liilie lirric van Stecttstt-:rte tot Pilkem.

Ilet 4" liuie knam ook hulp verlcenett, otttltt'
bevel van kontrlatr'lant Gauthier:.

{lencraal I)e Ceuuinck gelastte ltet op te stcl
lcn onder ciekking van ltct beboschtc 1anr1 en a1-

leerL cle mitrailleurs cladeliili tct heschikkitrg t,arr
kolonel I,otz te stelien.

Om lO r.rur: liet generaal Cadet eindelijk we-
ten, dat hij zijn aânvâ1 zou be'ginnen, met t\4,'ee

bataljons Zovaven, eesteuncl cloor c1e l3elgische
troe'pen, \,velke echter nu niet meer clie van Bor-
reûrans zot1c1erl zijn, maar c1e groep van majoor
C'onstant, clie rve hebben zien vormen.

I{ajoor Constant stelde ze als volgt op : het
;)/2 karabiniers rnet clrie kompagnies bij Pype-
gale, en de viercle in reserve in een boschje; het
,t/1 karabiniers, twee ko npagnies, in de loopgra-
ver op 800 rneter ten Westen van Zuicls,chote en
cle twee andere in de boschjes.

,Van lveerszijden gaf de artillerie geen \rirn1r.
Rij ons vielen er stik- en bris'antgranaten.

Men wachtte nog steecls op cien aanval cler
Flanschen.'t \trretrl middag, zonder dat het bevel
kwam.

De Duitschers, die het bij *Steerstrate ook
zwaat onder het helsche vt1t1r te verântl^/oorden
haclclen, bleven er toch aan hun posities ge,hecht.

Het bataljori ]lorrematrs ha<l order daclelijli
clat gehucht te bes,tornen, als het een terugtrek-
kencie beu,eging bij den vijaucl bemerkte,

Generaal D,e Ce,uninck zoncl een afgwaariligcie
raar zijn Franschen kollega Cadet, oryù naar-ele
rerlen van dat voortclurende uitstellen ie verne-
rnel. I)eze antwoordcie, dat alle noodige troepelt
rrog rrict aarrgckonten warell.

Onr 3 uur weer bericht ; in enkele minuten za1
rnen beginuen. D'e batterijen versterkten het
vllr1r, maar nauwelijks was clit geschied, of er
1<rvanr tegenbevei. Dus 11og maar geduld o,e{cnen.

Om I7 urrr telefoneercle generaal Cadet, clat cle
bestorn.ring nu zeker o'm 18 uur plaats zou heb-
ben en verzocht, clat alle stukken zouden geveu
tvat ze konclen. ]Tet lawaai tvas onbesehrijfelijk.

IJn orn zes uur begon c1e aanval.

r+**
De Zxluaven verschijnen. Onze batterijeu spu"

wen granaten naar alle aangewezen pri.nten eu
zelfs nog zuiclelijker in de richting Pilkem om
er cle Fransch-lÎngelsche operatie te steunen.

Mel hoo'rt geweerknallen, kogels fluiten-over
het land. D,e Zouaven moeten uit Lizerne ver-
trekken, om naar Steenstrate te stormen, Ze
wordefl bes,tookt door de D,uitsche stukken, ma-
chinegeweren en geweervuur der infanterie clie
t'chendig opgesteld is.

Een bataljon Zouaven rukt vooruit, maar nau-
welijks zijn ze eenige schreden verder, of doo,tlen
en gewonden vallEn bij hoopen neer en de ande-
ren wefpen zich ten gronde, sluipen in de Belgi-
sche L:opgravsn van het batalion Riehard (1'
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Ie'pcrerr. I)c iiiiselschepr,.rort in I|l1tj

ktimpngnie van het J72 karabiniers) of graverr
zich gejaagd wat in.

Iien helschc sto,rm loeit onr hen heen, boverr
hen, do,et den bodenr daveren, velt boomen, splijt
clen grond open. En in drie uur vo,rderen ze geerl
:itap meer.

Generaal De Ceuninck vemeemt om 21 uur,
clat de Z,ortavect zich niet uit Lizerne naâr vorelr
hebben kunnen brengen.

De vijancl bornbardeert den ganschen nacht.
-NIen ondervindt het, dat hij voor dit offensiet
een reusachtigen voorraad munitie ontvangen
heeft; en de treinen rijden dagen en nachten
naar Vlaanderean, om nieuwe ûrassas te brengen.

Onze troqlen hebben het zwaar te verduren;
onopho,udelijk valt eere stortvloed van gasgrana-
ten eû shrapnells neer.

I)e borstweringen storten in, men moet onder
aarde bedo,lven makkers verlossen, dan de wer-
keu herstellen.

Gewonden kreunen, béspat met het bloed nog
van anderen. Dokters, ziekendragers en aalmoe-
zeniers toonen denzeifden hoogen riroed, als cle
soldateu en officieren, rukketr onder graûaten en
kogels door, zoeken de siachtoffers op, verbinden
ze in hulpposten, staan stervenden bij.

Ondan-ks de he'l, die hier woedt, brengt men
toch levensmiddelen, zoo vurig verlangd, om den
schreeuwendel honger te stillen. Ilaar c1e mannen
lijden rrooral tlorst en men moet het weinige wa-
ter vercieelen, zoodat de enkele clruppels niet in
staat zijn de van rook en gaswalmen schroeiencle
keel te blusschen.

En toch houclen c1e mannen.vo,l, weetstaan ze
heldhaftig die duivelsche beschieting, vastbeslo,-
ten [Jeen duimgrond af te staan.

Alleel de kompagnies van het 312 karabiniers
worden uit hun al te veel blootgestelde loopgra-
verr genomen en in naburige hoeven gebracht.

H.et 417 karabiniers mag hetzelfcle doen, maar
weigert.

Zoo breekt c1e 24" April aan.

. XXIX.

ûe Engelschen bij Siut=Juliens. - ûe F'ran"
schen verliezen Lizerne. De strijd our
Lizerne, en Steenstrate,

Ook c1c }iugelschen, elie we aau huu stelliugcu
zagen \'r.'orstelcn daar even over Pilkem bij Sirrt-
J unens en langemarck, iraciclen dien nacht vatr
't bomDarcleuent te lijderi.

ttm li u. 30 cien 24" 's ntorgctrs, klanr vot_11.

hcn <ie groote gasaanval.
ilet ticlschc wapen werd rm ltij Sint,Julicus-

Zortnebcke gebrutkt, en ,,iro,grriaals hoopte <lc
vijand er een doorslaand sukses lncc tc rrelii,rcu.

John -Buchanan-Callewacri l;cscirnlven ons in
irun boekje over Teperen, hoe het werkte: t llet
gas werci uit cvhntiers gcponpt crr oprijzcrrcl iu
$ olli -- ol) hâar naxrurunrtr)ulrt, zevcil voct hoog
_--. irarl het in twee minuten den afstancl tusscireu
beide linies afgelegd.

Het 1ie'p dikst op den grond en vervulde iedere
kloo'f of ieclere spleet iu de loopgrachten. Ons
volk (1) wist immers nog niets over de samenstel-
iing van clat gas oi van hulp ertegen, maar de
natuurlijke zucht naar zelfbehoud gaf wijzerr
raad. Een natte neusdoek ro,nd den monôgebon-
den gaf toch wat hulp, eu het btreek best ter
plaatse recht te blijven staan..

Er was doodsgevaar in 't wegloopen, want in
dat geval volgde men de gas-wo,lk, etl 't oefenen
va11 rapp:e bewegingen dwotrg tot diepe ademha-
iiug, wat aanstonds het vergilt in de iongeu
dreef. 't Gevolg was de luchtpijpen met vocht
te vullen ell scherpe ontsteking - wat de F'rat-
schen <l bronchite aiguë l noemen - te veroor-
zaken.

Die er van getroffen werd, leecl vreeselijk,
suakkencl en vc'chtetrci om adcnr te halen, rnet
blaurv gczr,vollen aangezicht, waaruit de oogel
afgrijseiijk puilden. IIet belette bovendien het
gezicht, en veroorzaakte tijdelijke blinciheid.

Ze1ls op meer clan ciuizencl meters van de
plaats'r'vaar 't uitk"vam, werdefl soldaten gewel-
dig ziek of onderhevig aan duizelingen. Nadien
trok iret van zelfs weg,en alleen nog de verschoe-
percle rnoeskruiclen en weiclen gaven bewijs
varr zijnen cloortocht.

Ja, tegenover het nu sierker gewo,rden Britsche
leger -'t r,vas niet meer a1s in Oktober - stelcleu
de Duitschers thans een gewelciige wapenrus'
ting, een meerde'rheid van zerer groo,te kanonnen,
clie zware o,ntploffende houwitsers konden afvu-
ren,een onberekenbaar tal mitrailleurs,en boven-
al het cluivelsch gebruik van vergiftigd gas. Nu,
wij haclden zulk geene uitrusting tegenover cle
hunne te stellen, en de Engelschen werden alzoo
belet met hen handgemeen te worden.

Het Duitsche voetvolk deed zelden eenen on'
bedekten aanval, en v/aar de vijand het wagen
<lurfde, werd hij vernietigd.Overal wâar \^/e man
voor man konden samen geraken, werd hij vet-
pletterd.

Op zekeren dag sprong een heel bataljo'n, tot

{1) Er is hier en verder natuurlijk spra.ak van
de Britsche troepef,.
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weânzln lrie ver.bi.ttetel ,Liitven r4.r r1,. lrirtstwetirig
Va,n cle loopgraclrten ern (iaâgcie', met Sehelrl$'oo{
cien, d.e11 vtlaucl ult iua.t1 vo.)r 1|.â11 c{i tet Konlen.

rvlaar oo'k il.i1 zonden de 4nge1$ùten nlet I,T1j

ken. I)e l)urtsctrcrs spo;tten met het huurlege.r
zoalang tot zrj het tegeûorver zich vonclen. l

iin ljucflanalt scilfiJit rercler naar aanleiding
lrrrr tten slag :

( liet gevccrtten itcn'ezert cien t'onrra.11g o{]zer
rnalilLetr ais Strl]ileT : ollze trocpcll warclL mct
illeer tlerfiel(L [)ez1elrl, en tooflder]. zlcn niir(lncji-
k1g€f .

' r'\,rj, we icerde.rr hier tiat \\e 1trl cell geiijiiaar-
cirg lcger narrien, waarln het ûroeliijk v1e,t kelrs
ie cloen en te zeggen welk cteel het beste was.

l)e 'I'errito,rialen, o,ns voetvo'lk err. de ruiterij
onverschillig ol ze sinds i\ovémber in strijd wa"
ren o't nieuwelings weinige dagen rroort'trcn in
't gevecirt gelaakt, ze hielden stand, a).iemaat, in
r1c rucest <-rntzeuuwencLe soort van oorlog, met
den uroe<l eu cle regeltucht va11 oucl-geciiencle s,o,l-
tiaien.

De mijnwerkers van Zuid-Waies en Noord-
Eugcland, de boeren en de arubachtslieden van
de Schotsche I"aaglanden,de schaapherders en de
stalkrrechten van de f{ooglanden, de schrijvers
en de winkeliers van lronden en de provincie-
stedcn waren even duurzaam in rie hoecranigheicl
hunner strij<lsterkte
' Ze werclen aangeleici ** en dikwijls schitterenci
aarrgeleicl - door mannen, die weinige dagel
voordien kooplieden waren, of advokaten od
bouwrueesters.

D'e scirrijve,r clezer b{aclzijden had het voor-
recht het meeste'dee1 der bataljorrs, die in 't ge-
veclrt gezeten haclden, te zien uit de,vuurlinie
komen en de indruk zal voor immer onvergete-
lijk blijven.

Een uitgeputte s,oiclaat was een jaar voorcliel
cen fijn uitgeklopte schrijver otri de beurs, clie
e.lken morgen naar zijn bureel reecl in de som-
bere unifonn zijner bediening. Hij zag er nu
uit lijk een jager van groot wild in }lidden-Afri-
ka. Een anclere, ernstige driimeester, een nog
niet aangesteld o,fficier, was verleclen jaar een
hanclclaar, rlie tulpen kweekte.

Eu r.laaro,m slaagde dien 24" April cie aanval
niet, clien c1e D,uitschers op den Ieperschen voor-
sprc,ng o'ntketenclen" 't Is waar, de tegenstander
nam -lint-Juliens.

De uitgeputte 3" briga.cle, clie nu voor- de twee-
cle maal cloo'r stikgas-geteisterd werd, kon het
niet uithouden, en haar linkereinde viel achter-
uit bezuide'n Sint-Juliens ; gapingen ontstonden
in c1e linie en Currie's 2" bçjgacle moest eveneers
wijken.

De 3" brigade herstelde zich echter weer en
irerwon veel van den verloren groncl, terwijl
koloneL f,ipsett's 8" bataljon bij ,s Gravenkapèt
geen duim verloor spijts de hevige verstikking.

Rond den middag kwam een groote D'uitsche
aanvâl het dorp van Sint-Juliens, en de iinie Oost
daarvan, bestorrmen.

De 3" brigade moest onge'veer 600 neters in-
krimpen rip eene nieuwe linie bezuiclen ,t dorp
en juisi benoorden 't gehucht de Fo,rtuin. Dè
overb ijfs,els __ eell klein honderdtai - van 't 18"

en 11" liataljrjitr b1ûvefl clictit liij rlen rtijaud sr"hter
Ll rlt: Sint Julienslinie, en voehtcrr rlaar iu. dert
rrr,lcut n111r notrleioos ge'r.'e'cnt trit, rtat z.coveei lttt
ster \r.)of ciLtwlg tn lrt1il. gcDooftcgroll(l vef-
n'tcf l.

ljqila evcu rocirlrvaar<lig was irct stanclhou.lcl
van koloneù trpsett's û. Dal;auo1t l)il 's ,LlravctLta-
1r:1. Spijts ziln linker-etnde in ot: .Ltlcnt nlug,
rocrcle 't nlet err 'l hiclcl op net gevaarltlkste
o,ogcnblrli de draais,pil varr het !,ugelsctre tront"
\\'are dre stclling gcspro,ngen, c1c vrjancl zou irr
Ééil riul âcnter ctc !8'' cllvislc en oc heele L)o,stcr-
lrrrrt' gcboord hcbbcn.

^\{en veltclt tro,e cclr mitraiilcur-r:rfficicr vau
't 1''' - J-ultcilant -Bellerv - met eerl stllk rlro.)g
ltlood op het pulrt eencr bajo,net boveir de borit-
wenlrgr ztjne nutra,tllc,usc atvuurcle toL zc irr
stnkken geschoten wercl en dan koelbloeclig cl.n
strrjct voortzette met opgeraapte geweren.

Intusschen rukteû .cle Hngelsche batal;o,rs
vooruit, die in allerhaast samengetrokken ware,l.

D'e '13" brigade van de 5" divisie trok tusscht n
de vaart en den Pilkemsteenweg.

Intusschen ook trachtte men Sint-Julierrs ws r
tc verioveren, 'S Zond:ags morgens vroeg, ronil
4 u. i3O, deecl generaai Huli's 10" brigade mt r
twee bataljons uit de Yorks èn D'urhanrs eene r
aanval op het dorp. Ze boorden cloor het rechre r
midden van de Ka.nadeesche ove,rblijfsels tct
juist op den hoek d"er huizen, waar ze beuktett
tegen vele Duitsche mitrailleurs.

In clien aanval onderging c1e 10" brigade schro
melijke verliezen, en de York en Durham batal
jr.urs, clie in eene verkeerde richting oprukten,
verloren 13 officieren en 213 man.

Op cliel. dag 
"vas 

't gevecht zoo dooreen ge
siingerd, clat generaal Huli onder zijn bwel niel
mincler dan vijftien bataijons had en de totale
artillerie van cle Kanadeesche divisie.

l{eel Oo,stwaarts bij 's Graventa.fel werd het 8o
bataljon Durhams hevig beschoteri nret verstik-
kcncle houwitsers - minder doodelijk dan het
gas, rnaar voor 't oogenblik zelf onbruikbaarma-
kend ._ en ten 2 uur namiddag joegen de Duit-
schers op hen los. Ze hie,lder onberoeriijk stand
tot 7 uur, en dan werd de storm te gewe'ldig en
ze vielen achteruit met veel verlies.

Nog verder op, aan Bro,odseinde, op het.uiter-
stc Oosterpunt van o'ns front, maakten de Duit-
schers eene zelfde pogr.ng met verstikkmat ge-
schut en hevig kanongedonder tegen de 28"
ilivisie. Toch slaagde de 85" brigade er in det
gro,nd te houclen en ze'lfs nog al gevangenen te
maken. lr

Tegen den avond van den 25" was de toestan<I
cius daar weinig veranderd..

Laten we nu zien wat er b j Steenstrate ge-
bcnrde op deze beide dagen.

We hebben de Belgen en Franschen daar ver-
laten na de verschrikkelijke beschieting in den
nacht van 23 op 24 April. In clen vroegen mo,r-
gen had een ernstig voo'rval plaats.

D,e vijand handhaalde zijn allergewe,ldigst
bombardernent op I,izerne, dat, zooals we zagen,
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tiriol de l.'ranschcn bezct wts. I)e liogels sloegcu
ook irr rlc loopgraven.

(.)rrrctrachtige of luenlvc vlarrnncrr lrcr,r,ogcrr
zich irr tle lucht cn legtlcn bij tvijlen ccn Ïan-
tastisch schijnse,l over rlc garsche strcck. Iirr
tlaartusschen siingcrdcl rlc roo<.le r,lamrnor clcr
granaten.

Maar cic manllctr hiclrlen stand. De zcn11\\,cll
lratlclen veel te vcrdrrren, nraar mclr hatl hurr rrcr-
sterking l>elooftl. Treffcrr<1 \t'aren <lc r,oorlrc,elclcrr
varr volharrling.

Een karabinier, rlie cloo'ciclijk gctrolfelr rvertl,
en veel bloc<l uit ecn vreeselijke wonrlc vcrloot,
n'ikle niet weggcvoercl \\''or(1en clt sneektc :

tu faat mij hier stetven,.. 't is toch voor liet
vatlerlaucl ! llen zal ze krijgen, cle D'uitschcrs. ,,

Orn 1 u. liO in cien morgen, r,vertl de 1'liontpa
.grrie van het 412liarabinicrs ee'nsklaps door gc-
\\'cer\'rlur bestookt; dit krvam uit rlen $restelijlierr
z(x)m val1 fize'rne, dat men cloor rle liranschcrr
llczet wist. De kommarrclant zoncl eel1 patroelic
naar het gehucirt ; de ntarrneu wcrclen l-reschotett
en konclerr niet verder.

l)e kommandant stelcie zich clan in betrekliing
rrret rlen Franschen officier in cle volgende loo,p-
graaf err vroeg inlichtingen ; deze antwoo'rdcle,
rlat hij a1le verbinding met zijn bataljon iracl ver-
loren.

Een anclete patroelje, die naar de Fransche
loopgrarren ten Noord-Oosten van I,izerne ge-
zonden wercl, botste ook al op eell vijancleiijke
afdeeling.

De solclaat Co,sijns, clie de mallnen aarivoerde,
<.looclcle twee D'uitschers en bracht €en. gevangetle
ûlee, een grooten kercl rnet eerr helm, die' zolt-
derlilg afstak bij clen kleinen karabinier, wc'lke
hern nauwel.ijks tot clen schouder reikte.

Eensklaps steeg een roo,de vuurbal op, eehter
de rechterzijde van de 1" kornpagnie. Dat was

ccrr I)uitsclr signati. Nrr lrchrlc,ùle rucn rrict rrrt.c,r
te tu'ijfclcrr : dc te'gcnstturclcr \\,ts irr I,izerrr...

Iialriteirr I)cIfcr zorrtl ccu 1ratrorlje llulil' nlr.i,)r,r
liichrrr:d c1r nrlâr clc 2.'' k<mrltagrric, ortr z.er vnrr lrt,t
gcberirclc jrr tc licirten, lrlaur zij lrcrcil<tc lrrru'
brs,tcrnmirrg niet.

\\'clcha vcnlanl nrcrr, clat tlc F'r:ursclrc lculit.
lialcrr inclcrtlaacl tei-uggctrokl<cn lvar(,r), ccn tletl
zaktc naar orz-c stcliirrgcn af c,rr vcrklaartlc rlut
rlc l)rritschcrs zich lirn hnrr ltx4rgravc,rr In(,cstcr'
ltatlrlctr gcnaalit

I)c bondgctrootcrr n'aLcn lrii I,izcnrc \.cr-l lst
,gcu'or<icrr. Otrdcr lrct lre vigc l;txrrlrirtr'lcnrcrrt t rr
zorrrlc'r rloeltrel-fetrtic 1;cschcrrrrin.g tcgcr lrt i

stili.qrrs, hatlilctr zij z.ic\'t rraast lrurr (l(x)t'c:c1rgc
\\'ol'l)cll .g-raclttcn irr vcilighcitl aestcltl, tcrurrirrstt
tllrirt l'ut l;cs:clrtrtting gczocht.

llcgrtrrstigrl rloor rlcrt nlclrt, scl ,ruill rtrrl<crril
varr tlcontzcrrrrrvi:rgdcr Iiransclien crr rrict te,rrrg-
ricirrzcn<1 r'oor t'le sclrarrde"liil<e 1ist, zich irr tir.
Lrrrifor-nr van Fransche tcrritorialcn tc lrullrn,
harlrlerr cle l)uitschcls. r'erlan'ing knnncn stic'lr-
tc{1 cr) de lrositie"s rorrrl Lizerrre }rinneri dringerr.

l)e i" kornpagnie v:ur het 4,1'2 karaltirricls we,ll
nt1 in de ïlarrk bes,clroten. Liensklaps sprougcl el'
Iluitschers aan cle uiterste rech.terzi.icle r,an lrurr
loopgraaf cn nâ[1e11 cr drie ge\/ange.nen mee.

I)e o,nze'n -- ze waren nog rnaar: met weilligcn
rrarr rle kompagnie overgeilleven --.- rrroesterr ntr
tcrugtrekken,teneincle triet o,msingelcl te u'rirclerr
el gingen naai de Rernaetrl-Plaetsbrug.

l)e 2" ko'nrliagnie geraakte eveneens iu een be
<lenlielijke pos'itie. f)e kornnranc1ant ontving gûen
erkel bericht over cleu nir'rrrr'flr to.c:rtaud, lllaat
hoolrlc ge\rycervl1llr cn bernerkte een wan.orclc-
lijlie bewegitrg in de clmgÉlviilg, claar de ând€.,r'e
komp,agnie vluchtle. Hij ook zond een patro'elje
naar tizenre e{r een arrdere rraar de Fransche
ioopgraven ten Noorden van het gerhueht.
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