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Aanval cler Senegaleezen op de draaclversperringen en loopgraven der Duitschers.

fiunt Vafl den vortrgenomerr I)nits,cirerr stoot niet
1os.

Toen c1e Duits,chers aanrukten er derr heuvel
,..an Giverchy ivilden bestijgen, ontvingen de
Lancashire batal jons hen rnet riritrailleurs en
fajonetten.

Zi j u'erden het eerst aanger;a11en o'mstreeks
acht uur in cleri mo'Tge'n, toen de Portugeezeri
reecls bijna drie uren gestreden haciclel, en ieclere
aanl'al u.ercl weers,ta,an. De Duits,che waarnemers
zâgcn, <lat hun mannen niet konclen ops,chieten,
.ri er wcldEn nieuwe aanvalsgolven uit La Bassée
geperst.Zij moesten en zouclen Givenchl- hebben I

De puinhoopen werden gebeukt tc.,tdat het leek
tlat zij evqn plat rvaren als c1e velden er achter,
an na iedere be'schieting verscheen een nieuvi'e
,licht .opeengedrongen troep in felclgrau. Maar
de jongens van Lancashire sneden haar in flar-
dige .reepen, met behulp va,n telkens nieuwe voor'-
raden handgranatsn.

Op een gegeven oogenblik <lachten de aanr,ai
lers misschien, dat zij nu hun werk rve,1 vo'ltooid
zouden hebben, maar de vermoeide d.ivisie raâpte
al haat krachten samen, drong opnieuw voor-
waarts en nam hen bijna allen gevangen,r,

Zno glng het aan den vleuge'I, maar in het cen-
trum vân het aanvalsfront was toeh een tlreigen-
de bre's geslagerr, die nn haasitig met versterkin'
ge1r weld opgestopt.

In e'lk geval was de toestand etnstig.
Ja, de vijand had een grcot sukses behaald, het

was meer dan de D,uits'che legerleicling zelf ge-
hoopt had.

N'97.

Deze aanval hacl zij als een afleiding bedoeld,
om trvijfe,l te brengen bij de tegenpartij, maar nu
besioot zij van het s'ukses gebruik te maken om
verstrekkende doeieinden te betrachten.

Ên zoct ontstoncl de bloedige slag aan de Leie.
De slag aan de Leie; die naam maakte voo,raJ

iij) ons, Vlamingen, indruk. 't Was als het verle-
clen, dat heden werd. Hoe dikwijls to,ch in de
geschieclenis, u'as c1d Leie als een barrière ge-
\/eest, firâârorn cle legers u'o,rstelden. n'Iaar in
onzen tijd. kreeg clie nâam van Leie een heel an-
deren kiank, too,ve'rde hij o'ns be,<lrijviglreicl voor
den geest, en ook kunst.

De Leie .-- in 't Fransch Lys -- is wel eeu
sma1le, maar toch vrij lange rivier, die in Noorrl.
Frankrijk o'ntspringt, dgor'West- en Oost-Vlaan-
deten r'lo,eit en bij Gent in de Schelcle valt. Ze
kronkelt zaowel in Frankrijk a1s in België doo,r
een vruchtbare landbouwstreek. Flaar grootste
vermaardheid heeft ze tusschen Waasten ert
I)ehtze, waat de fetsche en Engelsche vlashande-
laars van Kortrijk haar rr the goldeu river l no€rn-
den, o,m de uitstekende ges,chiktheicl to't l.ret roo-
ten van vlas.

Die vlasdorpen - Wevelgem, Harelb'.L6-, Bis-
segem, Desselgem, Gullegem, Meener, \Iervik,
Bev-eren en no'g zOO'Veel Anrlere, - waren nt1
geluineerd. Sommige p,laatsen wâren één puin-
hoop, ar-rdere bestonden nog v/.el, maar moesten
hun kos,tbaar machine-materia,al - r'iat materiaal
van de beste vlasbewerking ter werel.l - aan den
Duits'chen pluntle,raar afstaan. V1a-rschuren,
zwingelfabrieken enz., waren kazetnen, mrriritic-

DE GROOTE OORLOG.
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Gcneraal Franchet d'Espérey.

,1e1xrts, pio,nierspa,rken; weefgeto,uwe,n .ilterrlen
wuggcvoercl .

En een Belgisch korre,spo,nclent schreef in een
it c:cle'rlandsch blacl :

tr I)de ga.rrsche wo'nnigc en warrclcnde l,eie-
s,treek zag tk plots voo,r me, toen ik enke'le rlager
geleilen e\zen o,nze Leiemannen bij Nijmegen be-
zo'cht. 't Zijn geinterneercle s,b,l(laten in barakken
nabij den We,urtschen we.g onciergebracht of met
rrit Vlaanderen o,vergekorx.en vroll\À, cn kincleren
in huizekens levencle, clie nu .claar itr Gelcler'lancl
het vlas beverken. Ze arbeiclen aan cle \Vaal, aan
'de kronke,lende rivier, die hun toch hun I,eie
herinnert, en als <le blik even op de lieuvels van
Berg en Dal rust, moet hij teveirs cle ho.ogtelt van
I{ortrijk, I,auwe en l{arke ontwalcn,'het gol-
vencl land aan c1c' Belgisch-Frans,chc grens. De
Leiekerels, )oo.als Cesar Gezellc ze eens beschre,ef ,
trebben c1e oucle niiverhcicl van thuis hier in derr
r-reemcle oveïgeplânt, en ze'nrjlrcn leer hrrn vlas
en tvtoeten en z\[o,egc,ll er in. en ze hoo'tcn a1s

vroeger het kabbelen van het nrater, nraar 't hatte
is to,ch in 't eigur \rlaarrrlercn, rvaat c1e groncl
clrertrnt olcler 't gcrve,lcl vat-r djt Lcnte.o,ffclsief.

IIij werkt rr Arrrllcic r (aan 11c l-,eic) , 't \4,as eeil
ciqctr rr,o,or'<1 gervorden nrr-rt e'igerr beteekenis: i,ii
rçerkt iu 't vlas,.

D,c I,eie rr Jor<'iarrc rrarr rrrijn lrart ! rr ticl; f)rrirl';
Gczclle uit, en rttcri lïo,n hii aan delr oer-cl i'a:r
't rir,iertie wandclen, irehiistclencl 't misclrerr
r,l-.rr 't ranke riet, h'cs]rie,:1cncl hct krorrlieicnrl rr'a-
l.crt1it-rg met tt zrn'art kaho.tslicrr aan, rniir-nclerrtl,
r1ro,otnenrl, dichtend of lczenrl rr in cl'onilen l.rre-
vie,r l.

{{.To,trlane van zijnharll' .Zoo,\r'as 't ool< rnet Petcr
llerro,it, cliEn Vlaamscherr liunstrcns. TToe gaalltc
ontvlrrchtte hij de triomfen ell ook derr nijd tler

groote stacl o'm aan zijn Leie te clwalen, rn'aar zijl
vad.et slrrismeester \vasi, om cr û1et 't e,elvoudrgc
volli om te gaarr cr e,r bezielirlg'voor ziju groo,tsclr
werli te vinclen. llccr,cc'l schiltlers ar-bci<lclen er I

Ëuunauuel Viél'il, ll.ode-st lJul-s,, L-lans c-'.a" Iirr
rls C1.ric,1 Buyss,e vertc,lt, hoc ilikrvijls ziel r,vg
, c t-ivier dan r.riet in 't l>e'r'ailig latrrischap !

\\raasten, Konrc'n, tr\'crvik, llccncrr .irr puin...
Ërr daar in Frall<rijk, ook Arlrlerrtières. llac-St.-
llaut, Es,taires, ]Icrville, Aire ecn ruine I

Iiir ute lazeti nog lro'e-in r1c, aigcloolrcrt rvcclt
tlc lijkcn o'pgestalre'lcl lagcn langs t.lc he ggen,
c11 lle'n t1e cloo'Ccn te'rzijcle u,ic,r1;, o,m voor leverr-
t1en, ooik to,t s,tc(ven gedo,cttrrl, cierr lr,.eg vrij tc
rr ral<en . .

Jo,rclane van mijn hart I

Bn nu als c,err clo,'rrlsvallci, ccn hcllcrivie'r !

Zoa'a7s l)nitschlanil zijrr jolqc'linqschap var.r 19l ,,1

aatr den IJzer vcnrietiecrr lic,t, sJaclrt liet nu zijrr
jongelings,chap v'â11 1918 aan <'le l,cic ! l. Ën inclerclaa<l, zoo ging het, zoo 7.o'r7 het gaarr
tct na c]e e'erste snks,cssen i

I)e l)uits,che lereerlçn'çli1r* wilr'lc r'lrrs von Qrras't's
sttkses uitbaten, het to,t c,en groote orrervrirrning
uitbreiclen. En haastig n'ertler nieuwe bev'elen
ge..qeven, o,m ook teir Noorclen cler Leie c1e linie
iu beweging te brengerr. D'e'n avo,ncl van clerr gn

u'as cle toe's,tan<l incler<laad etnstig.
De vijancl hacl Armentières o,mtrokken. Dit ge-

laat werd nu hEt o,nclenverp van cie persbescho,u-
ru'inqen.

Zoo schreef mEn terecht :

rr Het is o'ncler c1e .qegeven o,rnstancligheden,
:r1)cciaal voo'r 11e Enge'lschen, r'an onschatb,ate
.:'aarrle. clat het fro,nt benoorclen Arras to,t aan
zee olrgerept en de zoogerraamcle IJzer-linie - het
meest Noorcle{'ijke de'el daarvan - wijwel o'n-
reembaar is,. Dat de Beleen hier een deel van lret
flo'nt van de Enqelschen hebbe,n kunnen o'veme
riren, eeeft, terecht, een hoo'gen dunk van c1e

rriilitaire waarrle rran het Be'lgische leger en het
..'ertrouwen clat de gealliee,rcle legerleicling in
clit lecer steiit. Van het onse'stoord hezit clEr ka-
na a1h av'Ens Duinkerke, Calais., Ro,uln.gne, I)ieppe,
f-e Tïârrre e[r Ronraan, toch hangt voo( de Engel-
s,ehen in het hiizonrler en voor tle geallieerden
in het al('eme,en rriters;t veeil af. Getaken tleze
havens gcdee,ltdliik in han<len rler T)uitschers, of
rclukt het.dezcn zelfs de ve'rbindingen van <1ie

harre'ns met.het binnenlanrl te hemo,e'ilijken of te
vetstôfen, <1an rvorr'lt de gemeenschap en voo'rzie-
tring lran het leqer irr \/laanrlereî \'o,otâl zeer
nrociliik en ziin nolitie !raclrcliik. Ooil< u'orr'lt dait
rcclrtsitrc,eilis in cle kaart gcsoec'lrl var de Drrits,chc
:1rril<booten, o,m cl at cle nr o,ei'l iikl-. erl ert der hcrteili -

oing \'ârr transno,rte.r daarte,ocn ir '!:et Kanaal
lrc,t c'lke miil \\/cste+lii1r toc'rremen. l

Orrqe!rrkllip.lr'jk rr'ct-,1,r-,1ç o6'lliçç';-,lerr hiet
r','ccr sd!rc'el rzc'ruost. T)rri'lcliilr hlcr;lç 1it rtit clc
rflo,ssine rler Poltrr' e'e ze,1r ôin hct 'hacheliilr oô,se!r-
lr1ik.

Floezeet rle T)uits,chc arrr.ral ïras voo'rhereiil ,

1-1iil{t llit lret vo genrl Drrits,ch hedcht \\râarin o,vet
,.le roll van het bes,chrrt u'o'rr.'lt !:e's,nroften.

ôor<- in r'lit bericht lçx11 1xc1r lc,zctr hoe r'le Duit-
ç^1rr:rs rle gezinrlheicl te'gen Enger'arrrl poogrlcn o,p
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Clemenceau in gezelschap van Sir Dougias Haig
en Julian Byng aan het Westeiijk fro'nt.

te hitsern en cla,artoe zelfs de groo,ts,te leugens ge-
bruikten :

rr Bij het begin en gedurelde den slag van Ar-
mc,ntières verclreef een reus,achtige massa Duitsci:
spoor$,eggeschut <le vijanrie,lijke stâven uit hun
rrerblijfplaatsen ct1 narn terzelfcle,rtijcl cle Engel-
sche reserves in lnrn kampementen oncler eeu
lernietigent1 vu-ur. I)e spoorlvegverbinciingen in
clen rug cler vijartrleliike linics rverden cloor een
ciicht afsluitingsvrrrrr afgesmeclen.

IIet zn'are spo'orweggeschut vo'lgtle geiiurencle
clen slag <le vechttroepen sektie-gewijs pei spoo,r.

Ofscht.,o't-l in rletr looo vatr den clag ecn zware
rr-ris,t cle a,ktje cler lrtille'ricrrliegcr:s stcrk belem-
ttrcr'de, kon c1e lvaarrrerning vair rle gcschrrts,uit-
r,,r'erking doo,r c.ie vo,o'ruitgcsclio,ven artillericof f i-
cie,rerr, clie r.an r,laklrij dc uitr','erking rzan c1k
schot korrclen vâststcllen, vooltre.ffelijli worrleti
l-cri uitvoer gebracht. Speciaal het nieurve svstceur
\ioo'l] ovc,rbrengin.q ruan cle wa,arncmingsresulta-
te'n, op u'elk s,vstccm men zich in iret bijzoiider
h ac'[ geoc'f end, .bieci< lrolkonr en go,e<l te'u'crken.

fn clen stag aan dc Leie was (le vijancl weer vo,l-
ko,mcn veffast cloor het irrgrijpcrr r,an c1e Duitsche
trrtiileric. I{et r,uur \\'as \-a1t vcrnietigcncle lievig-
lrcicl. Ofschoon dc zvra,arste hatterij zicir reeds
verschciclen welien te rroreu had mo,eten inschie-

ten, en clat inscl-rieten s,inds'dien niet ha.cl kunnen
wo?ilen he'r'haa111, teneiritlc iret ge,hcirn niet tc
vro,csd l)eikencl te ntaken, u'crr1 cie viianclelijke ar'-
tiileric luet groote juisthc'itl o,uclcr vuttt Selrolllcu
crr I;iina vo,lkonicn huiteu gcr.'echt gcstc'lcl.'

llij crrl;e1e f)uitschc <livisics lrarl r.le aarrvallcutic
artillelie gecn cnl<e1 karro,nschot te rloorstaan.
Ook de yijandc'lijkc infantelie- cn nrachincgc-
u'e,et rcsterr rl arcn totaal o'r,crtlekt crr o'n1i1zrar .qc-
schotcu. L|it tlezc orirstarrclighcilen z-ijrr de geringc
Iluitsr:lie verliczcn te vor1ilaten. Ortcr hleeile rrali-
kcn 1ag tot aa11 cle <.lc,rile vijauttre'1ijkc stcllinq- !rc,crr
erkelc lJ,uitsche tloo 'ie.

Zoo'veel te ztvaarcler urarcrr ook ll ecr in de,zcrr
slag dc rrijantlelijke lrerliczcrr. Rijzolr.lcr groot
waten (lc ve,rliezcn dei Po,r'trrgcezetr, lvicrr rie En-
gclsci.r e lcgerlei rl in g o qzettc,li i k clie rrakken \ïa1 cu
to,e;bede,e1c1, waar zii hun stcllingen crrke,l boveir.
l.rond,s liolrien aatrlerqeu clt \\'a.ar het graven varr
cl e.liki rr gs,s,tellingtrn oritlo gcl i j li rva s,. I) eze op g,;c -

bo,nt''<lc s,tellingerr u'ercleî rlool ire,t Drritsche ar'-
tilleriel,uur in i.lcn \\:â.ren zin cles \\,oofcls o'nrgcr-
gooirl. rr

Err a"u de cipcrr ri:rtie rrrc'lrl,..lc Be,tliirr nog :

u Onz.e ;:egev1'stq1l1]g ttocltetr tlclll':clr on door
cle brecrle vlâkte varr de I,eic trrs,schen Arme'ntiè-
res en lferrrille. l

Het was den vijand natrrurlijk o'nr Armcntiè-
res te rloen.

\\/ij noemclen hct'Annentiers en 't was .eerr

bos,ch rran hoo,ge, rookspurvende s,chouwen. Ar-
mentière's geleck één fabr"iel< err c1e rijkc fabrikan-
ten ko'chten kas,tee,len en villa's in cle prachtige
omgevin{ van feperrerr. Een rrie,rde van de bevol-
lring rvas Vlaamsch ; de arbeiclers utoonden niet
alleen in c1e sta.cl, maar ook in 't a.anpalende
Houplines.

Voor millioener wâs er te Armentières ver-
niélt1, alleen aan machinerrierën en weerfqeto,uwen.
Op de Leie was het hier druk ; <1e groo,te rt bac-
rlne:ts), lange, plo,mp'e vaartuigen, brachten er
cle gro,ncls,toffen aan. D'e Bizet was de Reilgiscire
loorsitad van Arme'ntière's,. I)och r;an Mecnen tot
\Ietvillc kro,nkelde t1e rivier rLtr langs ruïnen...
Riina aan cle brorr cler Leie ligt Thero,uane, âan
clerr rro,c't van clen hcttvel. Or.r cle hoo,gic zag men
he,t pnin vân e'e1r kathetliaal, \\'âar eens e'e1l

rnaclrti,q bisschon heers,chte, en c1e akkergro,n<1
1 -r.rtte steenbroiklic'n cn gtuis eenc,r vernie!rje
s,taC. In 1553 liet I(arel V Thero,uane ve'ril'oesten.
ITet rrerledeir rlrâs \veet he'derr geri'ordcn... En bij
't ourle puin v,arr The,ro,ualre lag.aau rlc l,eie rjat
van l{c,r'r;i1le,')istaire's, I,avc'ntie. f,cstrcm, Bac-
Sairrt llarrr, A lrncrtjères, Tlorrjr.iincs, Boushcc-
qttc, Conrirrcs,, \r.-en'ik, JIci,rrcn, Ilnllrrirr.

A.rrrc'ntièrcs rvcrcl gewc'ldip bcschoten, maar
hct rrrrrrrcle l'rer,jg tcru.q en zo11 tiappcl vercledie(l
,,1'6 y,'lçn.

I)'en -'lO" Anlil u'as r.o,ri Qrrast citrs o.ver rle f,eie
tnsschcn Ëstaircs en Arrrrcntièrc.s,. T)c Britterr
zo,nderr haas,tiq vcr"s,terkingor cn dczc nrerclcu
sârllclt met FTo,rtre's, le,gef c'11 met cie staanrlc
trc,epe,lt hevig aarr vertallor.

I}c nieurrye T)'r.ritsclre hevc'lcrr \-.-ârel t(t Si-rt r.orr
\r:niur, opp,edrel'clhebber rtnu hct 4" lcp.c,r, gcsaâri
cn dit grccp 1ir(ct' \roorrlelijk bij ITolldbc,ke, hc,f.
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De Frâuscire artillclie in aktie r:rct het 75 rrrtrr. .qeschut.

:2" Ilrjtsche lrrg'cr, tlat varr Plrrrucr aan. FIet s'erii
cr c'rn vct\\'oc lc strijd orrr hct tcrrcin I'an 1914 ett
l1i1î, u'ratr';rrr <le liortqtc tc Jleesscrr ltrt r-ooL-
rulnrns,te 1iulr1 $'as. \\-j j lrcliirnetetl .ollsr ,le rli jrr-
ortl-.loffirrg van "lli l !, tc,crrr gcheel lre t Icperschc
lr-ont arls clor'rr rrcrr aalrl.lrcrr,itrg bcu'ogctr \ /e fcl, cn
hct daaro,p vol.gc:r,-1 Blitsclr c;flcrrs.ir:1', dat t1c gc-
:rlli,-cr.1r:n tot Passchc rrdalc btacht.

Ilclr. l()" .\t';ril tastlt. rlt:. r'ijatrrl dus orrstuinrig
lret lcget vatr Plntner :larr cn rrrr c.trigt' tilct'i \rras
liij rleestcl rrarr \\I1".'tschatc c'rr Jic,esscrr. D,e En.
lr'clschen rvctrlerr op Plr:r.,lstee,rt teru.qgrJr-cr\rcr.
Zoo onts,toirrlerr, .qeliik lrtn ze9t, tu,ee zakkerr,
ceir tei -\:r,orc]cir ci] r'en tcri Zriillcrr r,an -\t-urcrr-
ti,'r-:::. Ilt 51'' llt'its,chc riivisic vcrloof rlcrr l l"
llelvillc.'l'hansr \l-asj .'\nuelrtièrcs vcroo.r'rleeltl.
iL-rt ofliciccl lldtsch lcgc'rbcriclrt van l2 April

's nro,r-qcrrs - herci.lrle olrs', ot 't ongutrstig irc
ricirt r-crr. IIc,t lrridrl'e :

ri Itr rlc:n rfgcloopcn tlzrclrt vonr:lcit ernsti.q-c gc-
\'('chten plaat.s irr dc il;lrjiheiLl r,arr f'[cn'i1]e eir
Nerrf-Bcrqrrirr. De vjjarrrl ot-fcttri'c \,oortdurendcti
r\\'2rrer dr"rr'l< o,p o'1rzr-'i1r rlczr'l tlct-pcri striirlenrlc
troeilen uit, zo,odat hii 1'1-11qlc11,,gcll llraakte c1l
gedurenrlc dcn nacht cr irr slaagrlc l'Iervil1e tc
\'êfo1'q'1çr't.

Voo'rtdrtrcrriic lr.rrva11crr, n'c;lkc gistcrerr <1oot-

tlen rtijarrcl irr rlc rrall ilrcirl r,an Ploegsteerlt lver.
<len gec-laerrr, r1oo4zââlitclr. ()r.ls 1ra zwârcn strij(i
onze: tro,elterr trtri,r rrietl\1'e stc'11inqerr irr rle streeli
varr Nc'irçc-Iirlise tcrrrg te trelikerr.

Op het ortcrige cle'e,l r'an hct Noo'rdeliik slag-
frorrt blee,f 11e toestanr.! , ovet het Eehee;l geno(ne1l,
nnrrcranrlerl. Een gerlecltc \/â11 onze posities,
rlaarin c1e rrijarrrl zich ten Noorclen vân Festu-
bert ha<1 va,stgcrzet, \4-erd (loor e'err tcgerraanval

lreru,onnctr. fn <lcrr se'l;tor trrss'c-hen <le Loisne crr
rle frxtve-rivicr eir terr N. hietvau, zijn vijalrlc-
lijke aanvallerr afgcsla,gcn. Àau het ge,heele front
tcn N. varr hct liarraal r,atr l,a llassée tot aalr
I'Io'11eI;ekc, ll'o,e llcle <1c strijd. l

Be,rlijn u'as clien t1a.g rrog scl,cr iu zijn
tijcling er1 llre,lcl(1e :

rr Hct legcr vall .a,ercrâil1 Quast.

111 et1\\'S

De slag bij lnrrcutièrcs is scilcrt L) tlezer in
r,oller gang. Tus,sclrcrr ,lrnlentièrcs cn Festubcrt
u'erden Bngels,che crr Po'r'trrgcesche sûellirgen cqr
clcn Zui<lelijken oever r,arr de Le'ie cn clErr Ooste-
liiket oever rlcr- Lan'c vcrorret'il . Na cle bestor-
rning rra,r'r lrct lrxch van Oreuier cn Neuve-Clra-
1'el1c u,crtl celr groote"1rlakte met verstc,rkirrgc'lr
ct irr gerronrcrr. Dirrsrlagavond rvcrd dc overgallg
orre'r tlc I,cie lrij llac-Saint-]Iarlr gefo,rceerd.

()eneraal lfôfe,r lci<lrlc hier clc qrcraties.
Gisterot rvercl de aattval ()\ref eetl trog breetler

frort rroo,rtqc'zct. Ho'llcbcl<c c.rr de Zuidcli.ik claar-
lrij aarrsluitcrtlc ft1gçllechc: linie werderr gerro-
nrern. De hoogtc rran llee,ss,crr rverrl stormctldcl-
irru,1 .gcnonrerr crr hclrorrrlcrr.

IIier hatlcleu cle troepcr.r van .qciterâal Sixt .r'on

.\r'rrinr dit resrrltaat bereikt.
Zuiclelijk varr \\-aastcn drongen srij in het

Ir1 o c gs,tee rtlto.sch do,or e n he,r'cikten clen straatweg
P1o,egs,teeft--A rn cr r tières,.

T.uicielijl< r'arr Estait-cs hcibben u'ii striicienclc
,.ie Lar,e elr dc stre'c1< tcrr N.O. r.an Rethrurc bc-
reikt.

Het aantal ge'\:nlrc.cnclr stce's to,t over c1c

10.00t, ondc'r w'ic eerr Po'rtLlgec,sch gcneraàl.
A.an hct s,laqfrolrt tcr n-eerszijclen van cle

So,rrnrc cll tc,1.l Ztidcn rran rle Oise bleef de ge-
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Af .gcl a cicn pri kke,1d raad' in Noord-Frankrij k.

vecirts,lrerlrijf,i.gh,ci<i hepr rkt tot lileincr infante'ric
olieraties. D

Berlijrr \\'aiu-rclllr\\:(ic zclfs tugcrr vrx.}t irarig
olitirrIsntc, als vt.rlgt :

ru Het is nog voorrbarig rrarr ceii doorblaak clcr
vijancleiijkc stellingeu te spteken. De mogelijk-
heicl naclert echter wc'er. Juist met lret oog o,p dell
tegenstancl r'an cle1r vijanct achtff tlc Leie wint cie

op l0 April âarr rvee,rskantqr valr \\iaasterr, tiu:
tien kilormctcr tclr Noorden r,an Armeutières
lrlaats gehad ircbbencle inval in -cle Eugelsche stel-
lLngcn aarr beterckcnis. \\:ortlt clczc vercler vo<irt-
grzct, clan rvorrlt c1e I'cic-scktor irr clcrr trig
beclreigcl, ja, irelfs geheel omsingelcl..

De aanval bij \À)aasten moet echter oo. naar
dc andere zijle to't cien Engelschen Iepereu-sek-
tor zijn strategische,lverkiug uitoefcnen. Ook de z-t

:tc{ling loopt gevaar.
In groo,te lratc werkt clc beJreigilg valr o,tlze

ovenvinnirrg tel Noo,rclen va,n het La Ilassée-ka-
naal o,p het fro,nt bij Amiens. ri

n'laar het Duitsche bericlrt voegcle er bcscho.rr-
rvirrgerr bij, als deze:

t D,c l),uitsche irrfanterie, vergezelcl vait vrlllr-
golvc'n valr rle artillerie, brak elken. tegensta,nrl
cn clrong cl1r\ r€grstaanbaar to,t aan den breeclerr
nro,erâsÉigen sektor van de Leie vooruit. Hier werd
hc't eerst halt gehouden. D;e brug:gen w'arerr opge-
I>laz,ett, tle wegen warelr o,nbegaâflbaa,r gewo,rclerr.

I)e o,nteib,a,re gta,rraatkuilen schenen het voo,ruit-
lrtr"ngen van het geschut onmogelijk te rnaken.
De po'nJo,ntreinen liepen g'evaâr door clcrr moeras-
sigen bo,clcm vas'tgezo,gen tc worileu. Toch gingen
zij voorwaarts. Duizcnclell pioniers, arbci<lers eu
irrfanteristen herstelclerr cle rl'egen, om het op-
rukkèn cler gevechtstro,epen te ve'rzekererr. He,t
ongeloo'felijke gebeurde.

Reeds bij het invallen van cle schetnering stoncl
de artillerie ep de po,ntontrein aa;n clen Zuiclelij-

ken oever vau-de I,eic gc'rec,ci cn liog <ienze.ll.ticti
na,ctrt slaagrre de l)uitsclle iltiautcrlc cr lil, o,1l-
clarrks den vij ancrelij kerr teger stan( i, ( I c.rr r\oo,r(lc,
hjkerl o,ever. cler rirrl.er te berrcikcn.

Het hccicrr bcreikte is reerls eerr <lvcrlirurutg
valr groo'te beteeke[is. \\,ecler-om. ls celr (tqpc
cicuk in de vijanclelijke stclhrrgen .qenlâalit. racr
spoo,rweglillooppunt Haee'broek ligt rru burrrcrr
lict b:ererk onzer ver'alragcn<ie kano,tlllt:lt. \\ crrer-
otl1 ziet mcn op ecrn aUcler geilccltc va.ll hcL
\\-cstelijk fro'nt cten stellilgo,orio.g ctoo,r cten l;cwe-
-: ,lgS{)or iog ve rvatrgert. r,

.tln clie inleicling liep clan uit oi hoJ Be$clrc,ticl ,
cr op bcrckcnrl otcr galtscll tlc '"r'ercl.r iiLrirtrit tu
maken:

ru Armeutières is gevallel. I)oor <lc lloeperr varr
cie generaals vo'1 Ebernarclt crr rrolr Stettel r a,ri
hc,t -f{oiorclen cn van het Zuiden ofilvat, en algu-
sneden van clen terLlgtocht, heeft r:e t.r,ltgels,crl(
bezetting _- 50 officieren e'lr ruinr tlt)(iij rnalr 

-rra ciapperen tegenstarrcl clc r,r'apens ticergelcgtt.
Vijf-en-veer.tig kauonnerr, ta,lrijke macirinege-
\r-erelr, groo,te hoeveeiirerlen munitie, ceu klce-
dermagazijn e,l1 andere rijke buit viel in o,nzc
hancl.en.

Ten Noord-\\'estr,rr van -\rmcrrtières irelrberr
il'ij terrein gewo:nnelt. Ten \\testen rran cle s,tatr
hebben de troepen va.rr cie generaals von Stetteil
en vo'n Carlowitz, na het afslaan. van ste,rke
tegenaanvalle4 op Steenwerck, o,ntl erno,men mc t
in cler haast bijeengeraapte strijdkrachtelt, c1l 11â

e'en verb'itterde,n strijci om de viertle vijandelijkc
stelling, clen vijan<i in rle richting van Bailleul
en lle.rville terugger,rrorpen. À{crville is genonren.

Op den Zuicleiiike'n o,eve,r var de I.eie irebben
cie,troepen vâlr generraal von:r Bernharcli'clen over.
.gang o,ver de ta.we ge'forceercl. Zij bereikten aan-
vallenderwijze rle hoo,gte ten Zriiclen van À,ler'
liile.
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Genc'raal Sir Ian Hamiltorr, ko,mmanclant

De heele buit uit den slag van Armentières
l.;cr'h'aagt, voor zoovcr tot nog toe getclcl: 20.UUU
,:,i- ";uigt-,1r€rl (u'aarbij ecn Iiugclsch crr ccr Po,r"
tilgecsch generaal) en ruilu 201) karro'nlletr.

lle vennees,tering van het rnoerassige trccliter-
vcltl irr eu voor olzc uitgalrgss,telling vun dclr
rir-.3.rnclcrr r\prii stel<1e cle hoogste eis,cherr aan rie
tr'oc1)cll vau alle t4,ape1re11 varr <le voo,rste linie.
'l'c,t hct wc1sla.ge1l hebbcti pioiricrs, batteriji,rou-
\i!crs cil de vc'rclcr achterlr,vaalts staairrle dilisies
cclr groo,t aancleel gehzrcl. )

r\rmentières \,vas dus gevalletl. I)e Britten s,pra-
kctr trarr een o,rrtruiming. Berlijn crliencle tic
tiappcre ve,rc'lecliging t1oo,r hct bcriclrt :

rr I)q inet betonrverken \iers,tel'ktc sta,t'l Armert-
tières heeft zich o,p clen 11" dezer, nicttegclrstaall-
11 c orusiugeling, buitengewooni cl appcr. verclecligd.

Ilcrst toen van uit het We,sten een flalkaanval
op iie s,tacl weril geclaan, gaf zich iret overblijvcrr-
'.1c clce1 tiel clappere be"zetting, tlie tiiclens de iu-
sJuitirig groote ve'rliezen irarl gelecien, over. I)c
s,tacl en hare o,nmiclc1el1ijke omgevirrg ligt rtol
liilicn. Oricler de ,15 buitgema.akte kanonnerr be-
r,irrrit zich ook een stuk van :ll c.l[., op sl)ooi--
u cgtrrils gemo,rrtec'rd. rr

l)e vcrslagenheicl lr'as wccr groot ontler cle
iirrtcrrte-natie's,. Pas 1'rad. men ect.rigc verlicirtirrg
gcvoc1rl ovcr cle rnis,lukkiirg van het offensief bij
Atniens, o,f rtee1 verkeerde mcrr irr arrgstige span-
riirrg. lJit Parijs kwaru ecrr crr.rstig, waar.lig
bericht :

van de Britsche troqlen aan c1e Darclanellen'

<tDe sla.g cluurt voott cn (ie zwaars'te dageû

tan clen sdijcl op ilet ^-{oorticiijk t'ro'nt zijrl-gel1a-

ricrcl. Het grootc tt ciicrt, tlat bcslissencl ka'ti

ii .;;, rvorcl"t tltt t'ettrottir'cll afgelr',acht' llerr
.t..i-.i"rfi.t Engclsche, zoo\\rel a1s het Fransche

leser iiltakt is. Ù1lti"tir'v z'tri irct i)uitsciie leget 
'

itri re"ds 125 ,lililics itt tien strijcl iieeft gewor-

tr.rr, ,-t.r" legcls u1'r z-ijri rT 'eg vitrtierl', Ile Duit-
;"kt; i"u.t.i ,-leu ilag'uret lrct cenig tloel onr c1c

icgers vau e'1hant1er te sclieiclen s11 liet grootste

,i.,c1 ,l"r.t legers te vcttlietigcu' Ditmaal is hurr

sttategisch c1àelimnt trict topografisch of geogra-

iit.lt.'2ii rviileri e311 sr;r 'e iige l''cs'lissing van cleti

;;.i"g .r, ltop.tt tloot rlctl slag vau '\rnrcntièrcs
lrierin te zuileu slagcrr-

if.r, t 
"n 

hieraatr toevocgcll' dat gctrel-aal ll'och

*untt.g.tËtt he'eft gctrofferr om clen opruarsch te

stiritctr. l'î;;it 
! Op hcu warcit hoopvol.rle.blikkeu ge-

""*tigâ. 
Èi] rt"a zich borg vôor '\luieus 

gestekl'

."-.fïi.'"t"was niet gevaller' IIij lrati. 1lt1 wl1
uiaatrcgelen gc1lo111cll orn dcll uputat'sch te stut'

i.,r .n Fo"ft zei zoo icts niet ovetmoeclig'."l<""*r*lqué's als titzc, t'clke wij. hicr mee-

tlct'len, bewijzen, riat ic viiatt I '.'ol< tloot ntoor-

;i;';ti';i h.t moraal hrnptt' tr: r'crttietigen'"'i'i",,til't'is .ii'.1r. 1i..'r't' r' r Officieel llct aatt-

t,.i' .ra"iiiàri"r, uttt t\cn luchtaatrval hei.leunacht

lrerltaagt 24 persotren, otrcler u'ie 9 mannen en 15

;;;;;il. Et-werclen Û2 
'reusche. 

gewo'nc1'-rr
";Ë;j;, 

rs." Aprii (Reuter') officieel' om 12 uur
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I,riisterpo,st in clen omtrek van Parijs clienencl o'm aanko,mende lucl:tvaartuigen te signaleere.n.

hedenmiclclag beclroeg het aantal s,lachtoffcrs 2ti
riooden en 72 ger,vonden. rr

ru I,onclen, 13 April. (Reuter.) Of{icieel. Vier
luchtscirepen hebben in den a,fgeloopetr nacht een
luchtaanval getlaan. Twee er van drongen eenigc
mi.jlen 't land in. Van de andere twee bcreikte één
rriclden-Engelan<1 ; iret a.ncie're bijna de l{ooid-
Wes,tkust. De aanvallers vlogen op groote hoogtc
en toonden geen neiging oûl te pogen de vercie-
cligcle gebieden binnel te clringen. De rneeste
bo,mmen wetden in het open land geworpell en
a{gezien van de vernieliug van vier huizen'op een
plaats, is de schacle', \\iaarvan tot clusver rnelding
'is gemaakt, onaanzienlijk. l

rr lo,nden, 13 Apri1. (Reuter.) Officieel. Bij den
lirchtaanval in tletr afgeloopen nacht zijt twee
il1annef1, t\ryee vrouwen en een kind geclood err

acht rnanneî, ze1 vroulven en een kincl ge-

wond. l
I,uchta,anvallen in Frankrijk en Engelanci c1us.

ïoorden van feperen. Het zo,u clus ook welclra
iu den strijd korncrr. Dit kon niet uitblijven. Iir
q,ertl in die ja,rern weinig o,vet ons leger gespro'
licrt; het hieid to,ch zoo tro'uw de wacht aan rlen
IJzcr. Maar na den val van Arnrentières, toerr
ieder op een woorcl van opbe'uring wachtte, ves-
tiqclè ruinis,ter tsalfour cle aanclacirt cler werelcl op
ons landeke. In cle pers ve'rscheen clit artike{ :

ir l,onclen, 18 Aprii. (Rer:ter.) Balfour heeft
gi.stcren het woo'rd gevoercl aan een maaltijcl,
aangeboden aân afgevâârdigclen van c1e Belgische
rcgeering en leden van c1e kommissie voo,r clen
hanciei tusschen Engeland en tselgië. Hij zeicle
o.m.:

t Wij hebben hier te maken met iets dat clieper
gaat en verder reikt, cian een eenvouclig handels-
of nijverheids,belang van twee it1 ylisnd_schap
icvetde nabuurstaten, clie rekening hebben te
ho,uden met hun weclerzijdsche belangen en hun
weclerzijdsche macht. Wij lrebben o.a.. te maken
rne't het wegnemen van een groot internationaai
onrecht.

Er is geen man, vrouw of kind in Groot-Brit-

Het waren tragische dagen.
Het Belgisch leger had een sektor valt de

gelschen ovèr:genomen, dien van Brielen,
En-
ten
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tarruic cl in cle ovcïzeeàche gebieden in Amc,ril<a,
rlie niet bekend is met ,t onràcht, a"l .i" gufào, i"
ele eerste rlagerr van clen oo,rlog t âUt ." o"a-.'rgu"",
rlie niet weterl va11 cie schai-rclalig" fr.liànii&i"ei
aan Belgi5 toegediend tloor Duit*schlarrrl. n"n .tr.,
.qtove schenlin.q van cle ir.rternatio,rrale go,erie
ttouvr', die ecn onuitwischbare vlck ,aI zi'in à,1,
de geschic-lcnis van Duitschlan<1 , r.iolàng ie'mand
het nog ile moeite u'aa,rc1 aeht triuitsch.,-geschie-

dcnis te schrijrten. Ër is ge,en man, vrouw of kinct
--r waar ook ter rvere'ld - of zij wetEn dat. Maar
het is niet algcnreen bekencl - en het behoo,rcle
tcch veel meer bekeircl te \Àiezen, âan het is, _
rvat cle be'handeling is, door het Duitsche invals-
leger met voorbeclachten rade to,ege.clietrtl aan
B91gië, err we,ll<e giurvelen er cloor d-at leger nog
ziin gep{eegd rra die eers,te .qruwelen.Ile zaken zijn o,nvergetelijk , ver;chrikkelijk,

l::- I
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on ik ben er niet zeket van of het stelset van lang-
zâme ûrârtc'1ing, waaraan Berlgië zo,rgvuldiglijk
rvorclt onderworpsn, wanlreer gij het goecl o'ver-
rlenkt, riog niet verschrikkelijker is - al iJ hct
tlan mitrcler clramatisrch in zijn verschrikking -<lan clie ee'rste grutvelelr, clie het bloetl van de be-
schaafcle rverelcl cleclerr sto,llen. \\'a,rrt wat hebbet
rle f)'nitschers zich tot taak gesteld? In de eerste
l"rlaats hebben tij zicb tot iaak gestekl, tiel iran-

c1el, tle nijverheid en rle bekwaamheicl tot hanclel
crr nijverheicl van een bevrienclen nabuur, diell
zij bij i'ercirag verplicht warql oru te beschermen,
te vernietigen.

Opzettelijk hebben zij - en clat is uit hun
eigeu rvoorcleu gebleken - er zich in verheugd,
te overrvegen, rlat indisn de'wede morgen aân
<len clag werrcl âfgekom.clig<1, het nog o,p zijn minst
vele nraalrrlen zo,u duren v66r het Belgische ver-
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lrrlit, het Belgische kapitaal, c1e Belgische nijver-
hcicl, err de tselgiscire on_dernemingsgeest op-
nicuw lastig zouden kurrnen worcien- voor c1e

I ) rri Lscl re metlecliugers.
Dat is het eers,te cling, clat zij ltebben ge,claan.

Il,cu, tweede tling, dat zij iu koelen bloeciJen met
voorbe,clachten racle geclaan he,bbcn, is tselgië
lecg te plunclererr wat betreft a1les op het gebiecl
varr gro'nclstôffen voo,r cle fa,bricken, en vau cie
installaties en:machines voo,r c1e produktie, waar-
varr clc ge'liee,1e nijverheiri afiralgt.

fiet doo,lirqkken yâtr (le I-iunrrerr o.f auciere
n' i ltlcrr o,ve:r lanclbourvtcrreiitcn is ircel no,otilottig
crr wreecl, maar tens,lottc kurrt gii het land lal een
streek niet vernielen, r-hl,wijls is een korte, so,ms
zclÏs een v'erbluffenil korte.tijcl votcioende oru itet
aklirs ve,rwoeste, lanr1 zijrr vroegeren'lanrLbo,uw-
r,oorspoed terug' te geven. -trlaar wanneet ge te
rralicn he,bt met dc inge,r,vikkelcie outillage van
ecn nijveiirci.i van een lernrl rnet zjjn mijiren el
inclustrieën; inclien gij clit het geheelê vaste
kapitaal ontneemt, waârvan cie voo,rtzetting r,a.rr
rle riijvcrheid alhangt, clan is, voo,rwaar, hel to,e-
gebra.chte nadeel veel clieper, en is het ve.e,l moei-
lijker om dat te herste'llen, dan enke,l cle schacie
tocgebracht door cleu doo,rtocht van eqn invaliencl
lcger.

D e schade, hebb,ern de Duitschers opzetteliji;
toeoebracht aan de takken van- nijverheid vatr
deze natie, welke niet behoo,rt tot de gro,otste van
Europa, cloch die be,hoo,rde to,t cle aan de spits
gaande naties op het gebied van mijnbo,uw en
andere takketr van nijverheid:

Het cynisme, waarmee cleze operatie is ten uit.
voe,r gebracht; kan niet wo,rtlen o,vertro,ffen.

lli geloof wàariijk niet, clat cynisrne ooit verclel.
is uitges,tlekt. Wij hebben er vooral van de Duit-
schcrs heel wat'over gehoord rlat rnacht reclit zou
zijrr; en dat alle redelijkheid te verwaarloozen
is, vergeileken bij den wi1 orn te bevelen en tc:
o,verrheerschen: Zoolang dit uraar mooie zinnerr
zijn in een werk over wijsbegeerte, glimlacht gij
cn duldt grj het; maar:wanneer het de vormen aan-
neemt clie ik u zoo juist beschrerlen heb, dan -rrcen ik - k_an'er gecri wa,lging grooter zijn clan
die, n'clke cloo,r'deryeiijke operaties wordt opge-
wckt.

Dat is wat België heeft geleclen en op dit oogen'
blik nog lijdt. Het is de taak van de geallieercleu
orn hun best te doe.n; dit groo,te o'nrecht weg tc
nslnen, 't welk de D'uitschers opzettelijk gebracirt
hebben o'ver het vo,lk, dar. zij zich verbo,nden had-
tlen te beschermen. l

Sprekende ovet: het werk van het herstel in
België na den oo,r1o,g, ze{de Balfo,ur: <Ik ben er
zeker van clat men van cle zijcle van de geallieer-
clen van goeclen wille is.

Het moge zijn dat Frankrijk zijn eigen spe-
ciale moe'ilijkheden van gelijken aarcl ter behan-
c1e,ling moge hebben, maar ik ben er zeker van,
cla,t Bnge,land en cle Vereenigcle Staten hun best
zullen eloen om ciie groote taak te volbrengen.
Het feit dat wij in het Belgische vo'lk de best
clenkbare geallieerclen hebbe.n, doet mij denken,
clat die taak met suks€s zal worden volbracht.

Er is niets prachtigcrs clau de vaste vo,lhardiug
vau hct tsetgischc voltr, van rle Vlemingcu zoo.
rvel als van de \\ aleu.

IIct was, tcnslo,tte, ccu l)uitsche uitviudrng,
tiat deze twee dcrclcn vau hc! J3clgische voli<
cùkaars tegeustanclers ziju. Ue" stautlva,stighcid
varr clc I3elgeu iu irct lilcicn - weike taal ztj uto'
ge1l s,prekeu eû uit r'vclk ras zij zijn vooftgespro-

i-,clvaard blijvcn a.ls ttc rrrcriiuâartiiSstc en vcrire1-
icndsie cpisocie 111 c'cu rij.l, ciie rijk was aatt
Lroo'tc cpisodeu. ,

En er r,vas rericn voor, cie aaucla,cht op lSeigic
tc ','es,tigen. Ons }cgcr lrari het zelf gèdaan <ioo,r

ri:r,ric1l valvanArtuetrtières, het weer mogelijk te
ruake'n eem zege,bc,rtcirt ctc wereld iu te zencicu.

13ij -Nlerkem iiariclcn zij ttcu lJuitsclrcr ecrr k.la1r

Hcgcvcu, zgo'a|s r,vrj rru ccrst wrllc11 vefltalctt.

XI,III.

DE, SLAG AAN DE LEIE.

Bij het Bel5lisch leger. - De sektor van Brieien.

- De tleilige Vvacht. - i\{aatrege,le,n voor de
ontruiming van het IJzer,gebie'd. * Ii,e beschie-
ting yan Yeurne. - I)e, guillotien te Veurne.

- Do keizer te Armentiè De bedreiging
van Poperingo. - De slag bii Merken.

llet Belgisch leger.volgde met spanning al de
gebeurtenissen. 2looals wij reeds zeiden, had,
het een deel der Engelsche linie overgenomen.
Pas nu u'ordt veel duidelijk, wat in die dagen
aclrt,er d,e scherrnen gebeurde. Zoo had men ons
Icger zijn ssle,nsmis willen ontnemeu. tr'rankrijk

'' stelde eenvo'udig voor het bij zijn troepen in te
lij vcn. Engeland verdedigde o'nze onafhankelijk-
heic1, maar had ook €en vo,o{waârde: de Belgen
uroesten een nieuwen sektot overnemen, diea
var Briel€n (f). Bn dit eeschiedde inderdaad e"
aldus werd onze liuie nog verlengd.

Brielen was reeds in 1916 ontruimd, rnaar v€r-
viel nog meer in puin en de bewoners zouden
slechts een kleine ruïne van hun kerkje en overi-
gens een bloote vlakte terugvinden. Het kasteel
der < Drie Toreus )), restaurant en kantonne-
ment nu, kwam er echter met weinig schade af.
'l'e Elverdinge had men het uitgehouden tot
April 1915. Bij den tweeden slag van Ieperen,
toen de granaten zoo d;icht neersloegen, verdo-
ken de hardne\kigsten zich nog in de kloeke
hommelpersen, inaar de Britten verdr€ven ook
hen.

Elverdinge verdr /een; c1,e schoone kerk en
toren verandrerden in een brok geraamter en het
kasteel onderging in al die jaren hetzelfde lot.

" De huizen werden weggeveegd.
Ook Wo,esten 1ag in dat vak.
Dit do,rp was zeer iang bewoo,nd geblevelr, al

lag het ondrer het geschut van derr vijandi ; acht

(1) Verklaringeïr van generaal Drubbel, voo'r
clen krijgsraad.
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Raymond Po,incaré, president cier Frans,che republiek.

cir tr,vintig burgers licteu er zelfs het leven. I)e
lierk viel in puin en de hooge, fo,rsche to,reu,
dicri men, van Ieperen of Veurne. komend, zoo
trccrlijk aan 't einde van de'boomenrijen oprij-
zcLr zag, bego'u oo,k weg te kruime'len, al konden
zijn kloeke flanken veel verdragen. De klokken
bons<tren neer. Iluizen sto(tten in. Iu 1g17 ver-
clreven dc Franschen de bevolking. lbch woon-
ctren er nu in 1918 nog enkel,e geziunen op c1e*plaats eu vele te lande. Bjj het doo,lschoten be-
dehuis werden de so'ldatengraven takijker. De
laatste burgers trokken nu in 1918 heen.

In dit nieuw vak hadctren de Britten weinig
gewerkt, en onze solciaten moesten onmidd,ellijk
ailerlei verdedigingswerken aanleggen. Voor de
tloepcn braken zware dagcn aan. Rust noemde
men officieel den tijd na de aflossing uit de
lo,opgraven, maar die rust bestoud irt zwaren,
afmattend,en arbeid. Die eerste maand€n van
Li)18 waren waarlijk tragisch, maar toch hieiden
de Belgen tr,ouw de wacht,

ru Heilige Wacht r noemde men het, en
Fccrgçcl beschrijft het treffencl in t De l,eger-
bode r o.m. als volgt:

rr l,uitenant, waar gaat ons peloton heen ? l
< Naar de beste plaats, jongen r, lacht het

antw,oo,rd voo'rop. rt Aan de Cavalier lr.
Een wijle stilzwijgendheid.
t lIewel, Staf, staat het je ni,et erg aân, dan? ll

schcrtst de pelotonoverste.
rr Neen, luitenant, heelemaal niet. Daar is het

vccl te warm D.

I)e luitenant schijnt weinig nieuwsgierig te
\,vezen, c1e oorzaak dier zonderlinge warmte- in
Novemb,ertijd te kennen, en de andere, de hoorn-
blazer van 't peloton, acht verd€ren uitlqg ever.

bodig. Het eerste aûtwoord heeft hem voldoen-
<ie ingèlicht.

We stappen al maar fiiuk doo,r in de nauwe
loopgang; het peloto'n, dat ontzaglijk schijnt,
'ze'o r:ltan na man, zich inrmer onregelnratig uit-
rckt en inkrimpt in machtige stuiptrekkingen,
crr vo,o'r uitscho'nme,lt met zi g- za g; gende werve,iing
om de breede bochten der dwarshoopen. Tus-
schen de aardwaudên b'eenen we dapper dipr de
dikke duisternis, houden onzen gelidsmaat, op
een paar stappen. voor oirs, goed in 't æ'g. Zijn
hecle fijf rondt zich af tot een zwaren klomp,
waaruit kop noch beenen noch ransel te onder-
sclreiden zijn.;'t is ee:r massa, dik, met ùauw
merkbare vo(men, di.e heen en weer dommelt,
so'1ns o,nduidelijk breed,er en breeder schijnt te
wo,rden, zich bijna totaal versnelt met d'e som-
bere massie{heid der borst- o'f rugweritg, en dan
een stonde later plots weer opduikt, wat verdbr
a1s een nevel-onduidelijke, ruwe blok, vlak voor
,.1r7ell neus.

Zco dicht mo,gelijk, getro,uw, volgen we clie
gestalte, lijk een schemer-dansende, vage zwart'
heid. Sedert we den < boyau rr zijn ingeslagen,
is aile gesprek geschorst; de roerende monden
zijn stilgevallen, de aandacht alleen nog geves-
tigd op dlen te vo,lgen weg. Slechts af en toe
wo'c1t er nauw hoo,rbaar, van man tot man over'
gebromdl : r< Pas op den draad >, ofwel < Passerel
gcbrokenl. 't Is alles,. We he'llen 't geweer wât'
naar beneden, geven den draad over aan den
man achter o,ns, o'f àen naar 't gapend gât van
rrerdwenen planken uit de smalle voetbrug,
s,tappen er overheen, o,f schokken e'r sorns in;
gaan dan maar weer verder,

Op db eerste gêvechtslinie volgen we een eind
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Ilesto.r'rnirrg \rân ccn Frarrsch rlorp.
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cle D'ecauville, \vaar orrze trcrleu kletterencl lawij-
ten op tlc ijzercn clr,varsstavcn, en clraaien dan
links af ; ric tlveecle sektie slaat rcchts af, onr in
cl,e pikz'rvartc, geheinizinnigc klovc eeuer h,oogc
loopgracht te schuilen cn te r.ercln'ijnen.

We zijn cr. Overal kruiseu \\,c piotten vall
't 1rcloton, clat rvc.aflossen, hcelenraal opgetuigcl,
ongeduldig op ons \,vachtend.

r, Attentio,n I - Pas op ! r Onrnogelijk <1,oor
cle loopgracht te geraken, heelemaal r'ersperrl als
ze dacl'elijk is cloor dc tilee kruisende ploegen.
Onmogelijk? Toch niet. Toe, rvat harrl d?ukken
cle eenen tegen cle autl,er.en, borrst aan borst, dat
de hehnen ,o'nderling bo,tsen; wat wringen, sleu-
rerr, trekken, duw.en aan breeden ransel, die
steeg schravelt langs vettige zakjes van den
wand. Gewelen en knapzakken haperen aan
elkander, dan weer aan vinnlge prikkeldraad of
aan uitstekende piketten. We snakken den hee-
1En boel tros met ruw-nijdlige rukken en, sterk
hijgend naar adem snakkendl, voortspertelend,
voet na voet, geweld,ig lastig. De ribbekast€n
vetrduren harde clrukkingen cn elleboogstoo,tel,
cle teetren s'metterencle pletteringen. 't Wriemelt,
geroezemoezig kreunend in de samengeper:site,
woelige bende, als in een ontzaglijken, razenden
bijenktrf.

Een voor een, tlb piotten er zich ten slotte
toch doo,rv,rroetel,en, lastig en het dan ras aftrap-
pen, ten allen kant, om in de dichtste nabijheid
een, dekking op te sipeuren. Nieman<l bekornmert
zich nog o'rn kameraden; eerst voor zich, vtant
allen weten opperbest tlat de schuilplaatsjes hier
crg sahaarsch zijn. D{t frontcibel is immers zoo

atgrijselijli sloclrt crr g.e,r,'aarlijli I Hicr eu ilaar,
miclcleu in deu warlrocl, ligt een tlekkiug plat
geslageu, 't ond,erste bovcn gekautcld als een
tûonster nret <.rpcngcreten buik. Ja, irecl lie{ staan
we er voor om clrie dagen wacht te kloppen !

I),och maak je rrraar- geen nutteloo,s kwaad bloccl;
ieder ruan zal weL ergens een hoek oI spleet vi:a-
([er] otn zicir neer te r,leien. Eeu p'aar clekktngeri

- ce11 ijzereu plaat, wat zahjes er c11r als cla.t',
gebroken planken :rls vloer - zijn lveldra prop-
pensvol.

< Mâar, rncnsch lief, hoe zal je zæ kunnen
slapen op die planken, zonder een sperkeltje.
stroo? ) - 

( Arm, arm sr:hachtje, je doet oars

n'a.rempel lachen. Hôe kall je tlqpkeil aau sla-
pen hier? 'Wees rnaar overgelukkig een plaatsjc
te h.ebtren on je rolnmel te bergen en wat uit
te rusten, beschut tegen den reg€n. Allez, toe,
scharrel. je rnaar binnen, we kunnen ons wel
u'at meer dringen ,. Aarzelend dubben een
poazei dian, bedeesd en uit vrees heelernaal be-
spot te vi/orden, een beetje mistroostig en téleur-
gesteld, kruipt hij naar binnen, 't hol in, op
hanclqr sn voeten zijn kapotsvlerken in 't slijk
sleirend als een clu'eil en propt zich moeilijk
tusschen die and,er'en in.

Ëen einde kaars aan dlen zwartgebrandsl balk
geplakt, s,chernert haar flauw ro'ss'ig licht in
tt huilu dhrnkere hok, spokencl: op dle wantlbn
grauwe wanfiguren. Droevig op en neer€,u'aait
het kleine vlamto'r'entje en 't smelten<l roet
langs cle kaars afdrupt, \'vaârâan het verstijft en

hangen blijft lijk bollige ijskegeltjes.
Ëen korste brood opgeknabbeld,' een teuge
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koucl,e koffie b,innengeslo,bberd en ze wringen
zich terug naar buiten, grijpen het geweer en
sjakkeren voio,rt naar hun Bost. 't Is een onzekere
do,rrpeling in ci,e ijzige dro,nkerte dier gracht-
hoite; een rampzaiige stommeling, een btincte-
lings to,b;ben, cen uit- en afslibberèn ge"stacl,ig op
cle slappe veere cler pappige, tTTooze oncler hirn
vo,eten. T'ot. ze de kleine ladlcler bereiken en naar
boven klauteren.

I"ijk een rugge van r cuzeschilclparl', dc rr Ca-
valier l oprondcle ziin nrassicve aarclkl,o,mp boven
cle, cerste lij.n rrit ; hoogcr c'ljan c1'o,rn1igg"ti.,l. ,,"r-
sterliingswerkcn : d1c Bclgischt clie hij brscher-
[1e11 en stenncrr rno,est, clc Duit_cche clic hii te
b'etcugelen cn tc bc<.lr-eigcn ir:rdr. Rondb'm wâren
ziin u.anden afgcstdl,cu, ecrr tlielre rechte geule
er' in ge€Jl:aveu cliie haar zurartc gaping ,.,cgdbn
ker-de langs cl,c voomitstr-cpcn(le hocht vnn d,en"fJr'et; achtenr':rar-t: ziclr r tltalitu, rucLts, onr rien
and,er-en kant r.arr ricn stro,orndraai te r,-oigen,
links, om zich af tc stontlcu tu-qs,c1-rctr half rrerl
nie'lde rveringcrr, irr hct o{'cr-stror,ll(.lc lancl. D,e
drie loopgravcn z.oo vomrdcn ccn titansvork tus-
schen wier tanc'lcn cle rr Carralicr- r zich ha<l, opge- _.

horopt, als urccrstancl'suritltlenpunt. \,rol rlott,,
aarclzakjes aalr flarden, gebrotrren balken en
spoorrwegrig.qels vo1 . prikkeldraacX, stukken ge-
n'apentl betorr, irci halve en heele piketten, zi.in
afgeknotte puinbult opcllook, lomir en scheéf
hangendl. Hij leek een \r/aggelenrle 1<1ip, 6fgs-
meten en heclernaal iritgetriiterdt, dlie plots
rc'cl"s,to,rten r-a7 en zich versolitrteren. Hij leek l. .

\trIant sterk (( r\-âs )) hii, stcrker dan een qe\\'oï-
telde rots, daar, in zjin fletsiq aartlrehart'er eetl
wille klopte: cle onu'rikbar-e l.illc van niet-ster-
ven tler piottcn. ,,

Teer zeker lrrrl ons lcgcr rneer n'anrc'leering
rrerdli.encli clroor zijn tro.uure nacht aan den TJzer.
IIet lerr,en dâar was ntoeiiiik. l{en had, \r/eer een
JrrrEen \Viutcr. c.loo,r.qebra.cht irr r,le loongfavctr_
Maar ook de, Zo'm,er n as harcl in clit landr zoinclref
cllekking, met al r1c clroogloop,endc plaatsen c1ran,
tfie stinkendle nrocren rrrrerrljer-r.

Er ziin heel u.at heschrit'r'ifle.cn ,over drat ler,en ;

nlen vindrt zc in a1lc solclatenclagboeken. lfoc
r,VaS cle \\/intCr o11,1i6çcfJ f.'111 f1;11r11ltie lrit hct
', I)aqlroek J.efcl,r r,' :

rr lf€n f)rsg611rh,cr-. 
- 

\trIoensclag, o,m 3 urc van
rlien nro,rgen, bii ecn klaren vriccnaclrt, zette het
jJt rran hct 5" zicl-r o,D rrr(;s, r-ansel o.p den luq, oln
hct val< van Ramskatrellc orrr-".- fc ncfiren.

I)t' r"veg lo,opt nict nlcer over Ranrskaoellc: hij
qaât ten Zvirlicn ne\rc1ls '!rct dorn hcen. T)e koucl,e
maakt,o,ns vlug te hcr:r c1.t $'e stannen flir,!< cl'oor
to't dlaar waâr: de planJ<enn,eg 'l 5 besint.

En c1,aar heh il< ke-nnis pemaal<t met eene nieu-
rve foltering ..:an dren ni.ot. bclarlren rrct ransel
ell .Ee\veer: hct g:riln op nlankerru-ceerr be(JcJrt
mct ijzel .

Arrne soilcljaten, uitgliiclend on elkc slecht
\/astgemaaktc plank en z\vaâr op cle knieën stor-
tend, als een r-einiqie rnooruitzicht, r.an nnegc clle

o\lefsten hun clezen lastigcn \\reg had krrnnen
-cparen. Î)at dloet rne sakkeren !

Ron'1 (l uu1" girie1r"1iili]ionrcr;. r.,,-e â1i1 .1s 1, fl 3j1 ,,

e1l, 114 het gc'hartc.riar en de slc'chte luim, dic'bjj

eene âflo$s,ing behooren, na van ciekkiag naar
dekking gezo,ltcien te zijn, r'iuclen we plaats in een
steenen <lekking.

Een nacht op drie, otn cle beurt, do,en we een
ri vaste r.e'rkenning r, rlie clen 'u-oorpost tegen een
rurogelijken aanval nit de ho,eve Te'rs'tille beschut.

Vau 6 u. 's ar.toncls to,t 7 u. 's mo'rgens voof e,e1l

lic,st b1iiver1, b j 5 of (i gra<lcll oercler 0; a1le uren
rlechts a.fgelost r,vo.rrlcrr om lrog harcler te b'evrie-
zen in deri po,st, nraarin allcen eet bekken mef
g1o,e'ierlrle koierr n'at \^rafiutc tracht te geven; op
15O rn. r;arr zich, clank aan Ce he{derheicl van een

:r choo'r r cn vf ie$l acht, cle I io,f f en hoo,ren fo,nds,tâp -

llcrr op, hun plankenwcgcn, palen ins'la,air, klap-
pcrl crn ho,es,tern ; otrbcrvccglijk loeren op dc ge-
bcurlijke liomst rratr vi janLlcljikc verkcnnet"s;
ste,crls r,rraakzaam l,,1iivcn ert nicts zien gebeurcrr...
't i:i tanrelijk ver\rclend cn het geeft clet incir-uk
rlat merr nuttr,loos cen na.cht verspilcl hccft. l

Of hoo,r ho'c Flc"cr:go,ecl c1e :rflosel'lg op zijrr
\\"est-\/laanisch r;crtelt, c1e taal varr het gcnarte'l-
dc 1a,nc1 :

<t Se'ilert tlen rrarnirlrlag haclrlcn ze a1 geeri
ko'rstje brôo,c1 rlc'cr geknabbel<l of gecrr gpoog
nrater rnecï gerlrotrkerr cn hnn iomge magen
rr 1ir:aaiilen rr ge'welclig van irouger en clo'rsû. I,ijk
hert altijc.t gc',beurc1e, \\'âs (le ireuken o,lrlro,gelijk
te vindcn als men ze het mees,t van i1oen ha,cl.
Zoo n'aren ze clan 's avouds voo,rtgetfokkerl, na
r1e aflosus ng, in de rro1le cluistenris,se van rleu
nacht, die al langc o1l t1e ee'rcle te slapen 1ag.
l'Iaal ze clro,egerl in hun he,rte e€1r hee'l
iuaga,zijrr uraarin c,re11 massâ lnocd en opg€-
i'uinrclhei<l 1ag opgestape'ici, harcl en vele. 't \trias
uo,o,clig ook o'm he,elhuicis uit clie verdo€mdc
rr bol.attx l te s;partclen. Fritz, .-net ziirt leelijke
licftclr, hacl ze dien laatsteu c'lag ook zoo miseralle I

iuet al1e.l1ei pro,iekticlen bcschoten elr irreen gei$ne-
tcn cn ze wel tn,irrtig 1ie'er om eî \\'eere gewoe'lcl.
Iloch c1e pio'tten \relsrchoten claat al niet vele in,
eeru'eril a1s ze wa.lcn aan al cle triestige miserie.q
tlia r.e zcct, vaak bclcefrlerr. Be,herrclig rvaren ze cr
r'lau ool< cloorgcu,tceteld. Ai o,rrer c1e strrkkcn
l;orstnerinEen, clie nog rcchte sto,ndcn, \\'aïen zc
gekrolætr o1; handen e11 vocten, al tasterrclc in clen
c1 o'nkct:c, kl artr'r,icrclerr 1a.rr gs c1 e mi s vonrrcl e boch-
ten, chvats doo,r octzaglijke trechters err kuilet,
groo't en diepc, met rvtikke'letdc' r.aartligheicl,
clooî nood a.arrgc'leercl. Dat n'as zoo'11 s,tomme-
lings vechten tegeu cle dikke <luisteruiss'e waar
ze gceil Eat itl zasen eii clic ze haiperert deed aal-l
telefoonlijnerr, o'f ze rrernesteltle en hun kleeren
en irancle'n srchertre,n deed iir hoopen 1o,ss,er-r siterli-
l<erdraad.

lerr slotte gerochten ze er uit, rnet trree beenor
aan hun lijf en een leegen kop o1'r hun schouder"s.
Op de kolonrmcrn'eger1 \ râs het al rrict veel betel.
Dc laatste reEelts hadden ciie vctte eercleto,t slap-
pe, cliepe -lnoozc gesmoitett, err cle zrn'are artillErie-
kano,ns er clicpe, brecde stoevell in gero1cl. Nu
\4/âs'tt oipnieuu, een echt neerdeilâbe,ur om rlaar
tJoor te geraken. Geerr stei<e zagcl') ze voor hun
oogen: iloch ze klatu,r,tlen nraar rroo'rt, links,
rechts, vooruit, en ze 1lloetet'clen en pleutercler-r
crr ptrctsten dat de sliil<boiller orp hun ijzeren
hoerl flapten. Ze b:laasderr van 't gewelcl ; 't schor-
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crc 1"rlis,chencl uit hurr kele; en om langs om meer
voel<len ze dat hct slijk al rne'er en meer met
.groo,te klo,mpcn aan hun lijf plakken bleef, lijk
\ogels aan eefl lijmstok; er1 clat ciie heele slijm-
bo,el clie ze meesjc'rden \vel trve'e keers zwaarder
woog dan zij ze1f.

Na zoo twere clikke uren o,ngeho,o'rd beule-wroe-
tclen, kwamen ze op't encle to'ch oF een kassei-
weg, waar ze vasten tred o'p haclclen. Eerst pakten
7,c wat Tuste, wel vercliencl, Nlaar a1s ze daarna
rnreer rechte op hun pikkels kro'pen, was het hun
alsof ze glad geradbraakt warerr. Zoo mo,e!Och
Ifeerc toch, zoo pijnlijk moe ! Die tt boyaux rr en
tlie r< chemins c1e co;lo,nnes > ha,clc1en hen den laat-
sten, clnchtigen knak gegeven.

Stal<estijf van 't liggen op de planken o,f clen
ireto,n, rvaarop ze met verloren mo,eite getracht
hadcleri een beetje te s,1apen, binst hun laatsite
dagen, en t'Enden ktacht gewerkt en geutaakt,
als o,trde zagen met gebroken tanden die door
eikenhout hebben gebeterr, klo,pte hun op de sla-
llen eEn o,ntecftvingbare beho,efte aan slaap. Uit
lrtrrr kop zoop de vaak alle getlachten op, zoog
hem zoo leeg als een trommel en al wat er in
overhloef was eefi onafgebroken almachtig rui-
scl'ren r.lie c1e mannen tluize'lig maakte. I{un hoof<l
leck c'er.r groote ijle zaal rtol urokerende harners op
aanhe,elclerr.

\lice,r voo,rtge'sukkelcl.'t }lees,t r' an alles leden zc
r1oo,r den kwellenclen do,rst. Ffun kele was ko'rke-
t1r'oo,g cn hun tonge steerrrnig van 't snakken naar
ascm ; de borst kompleet to,cgesclrro'efcl, oncler
't afhangend g,ewicht varr raitse'l, knapzak en gâs-
rnasker. I,astig hokte de lrrcht met snokken bin-
uen, schtavelcle tegetr 't gehernelte.

En 't eerste dom wercl rloorlrruist ; cnkcle

hoopen steelren langs cle s,trate ineenge:zakt. Ze
letten er zelfs niet o'p; torschten hun miscrie al
trtaat verclc'r nret tic 1ro<,r1l to'ch al gairw- ecrr bcetie
latcris vco,r clicr.r alrnacirti.gen clors,t tc vinclcl.
]Iaar aan 't volgcurlc clorp en was hct a1 rrict
br..ter; s,cilert langc \\'arc11 alle burgc,rs c'r vall
orrcicr- getro<kcrr. Àllcen u,alcn actrttc.r gc;blevc,n
.1c11 llaâr'telicu lruizcn rijc laoriclclig zich tegen
clkanc1e,r scho'u<lcrilc'ri err zich onc1crliugc s,taarrdc
lriclcicn, lijk anirc suklielaars op s'1appe bccncrr,
r,o'1 tr ie s'tige nc'cr s,laclrtigircici, ilet ol.lcrrgcrctetr
lulllrc'l1 of clalicn :rarr flar ilcrt, afgcltrokkclcl cu
-.: tuli.qes'lagen rlco r al,-1c cianigc l;o,iîbarrl enr cnte n.

llaar ongcrroclir'; \roor 't ilc,cliju,ckkcrrrl
sclrottwspe , eenziunig liop1lig, slechts razcncT-
dcr11<cncl aan hurr rritnre rgele.rrclerr clorst, slcurrlc,n
clc piotten vercler, gcltrten, hun rroodlot. 't Gcirrk
vicl hun to'cir tc lrcurt aan 't <1e,tcle gchrrcht.
't \\ras niet te vrccg I A.chtcl rie kcrkc sitontlcti
c,ir1ic1e velclkeulicus, dcr ar-tilleric nrct roor'lcrr kro1r
te gio,cierr. A11err I'ic'lcn zc c1r rie ciarnpeirrle ketcls
als uitgehonge'ri1e laven op een rif, r1i'aairlcl dc
kranc herir fo,ffe open, of s,ncten 't <leksel van
cleri l;'iclo,n o'ver clr s,chcpten ilc stro,clerrdc. koffie
in hun game'l To,err, gulzig, clronl<en ze, lieten
't lauwe sial met groote grrlperr in hun kele glok-
glo'kken en zqpen in één tedge hun velcifles,ch
lceg; vulden ze d'an ureer orn vercler te gaan ; cle
artilleurs moesten maar hun plan trekken ! 't En
l<on hen niemenclalle schelen !

Op cle bane lag r,nersch 'rvit zand gestroo,i<1. Dc
piotten, verza.dig<1, gingeir er zich i1 nccrvlok-
ken, heelemaai uitgestrekt, met den blooten kop
op clen harclen ransel, rlen ijzeren helm en 't gc-
weet nevens hen. \zan clen danigen vaak loken
d'o,o,getr dicht. Zoo bleven ze ligg-en, net als neet-
geve,lrie tronl<en, zo,n<ler een vinne te ro,eren, tot
het opmkkingssignaal voor de vi-erde maal floot.
Ze gmbbe,lden we,er: te po'ote, stiiver clan ooit,
schokten clan weet hijgencl voorl o{n zich al meer:
af te beulen, tenvijl c1e rvarrrie, clampen<le rzoeten
in c1e cloo,rnatte sponsige s,choEnen zich to't water.
hTaz,en wreveldefl, tern'ijl hun hemde aan 't lijf
plalite vafl 't gern'el<lig zitcet€n. I)e riEmen van
rarsel en gerveer rukten c1e scho'uclets af en druk-
ten 1o,g op t1e beenclefen in striemencle pijn binst
rJat rle zu'are kogelgorclel 't rre{ der: heupen sa-
nlexlnc'eL1. Tuss,chen cle s,ch.ouclrelrs, a1s een
onnoo,clige âanrras, hing .Je kop neere,, z\Mare te
schudcle,bo{1en. Ëloe ge,ro,chten ze no'g voo,ruitl'
'/c r-is'ten 't niet. De he'enen stre;l<te,r.r en sleepterr
zich to'ch nos \roortr schrar.clrlen met <le schoen-
nagels o,-ref de kasseien.

Zoa srrornpc'lden ze in cle nikkecluisterniss'c
van den nacht, a1. rrten âafl eeî stuk. Te langen-
crrde knram et toch ho'nc'I De fnurrie,t l<wam hen
1r:'rvcmo,et. T{cerrcqrentiirl ! 't Slo,eg cen schrikke-
liilre last van lrrn hcrte. FTii wist hrur te vertc'llcn
trarr s,choo,ne. niettwc hnral..ies, .lic rc trog nooit
çc'zictr baclrlcr, met iizeren herldel<cts en ecJl

".lr>cric'nde stove ; vâ1r \I'arîre koffic en patatten
,1ic dambcird te r-achtcir stondel. Zalicte mensclr-
'lrcicl ! 't \\ras als slocq 'Jc clamn in hrrn lilo,ed olcr.
7,e oaven eens een fe'rme schurlclince aan lttrtt
]-.arr-ras, scharelclcn hun laatste snrarrl<cls nror.'r1

allcirraal t'hoope eir zettcn zich aan 't zingen.

Ceneraal Smuts
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Sclrrlrrc Nanklankel srro,kteir nret st()otelt uit iruir
' i,, tlic zc bijua triet c1ocrliet. Doclr 't n-as cen
llcilzarne rrerarrdering; 't bctrrle ze a11crr op, gaf
hun afleiding aan hrrn ilecrs,lacirtige gerlachten
crr zo,uc.ler dat ze 't 2.e11 -,visten, bee'ncle 't heele
r:clcton oLO gewonen stâp met zwâren treti voo,rt.
't Overblijvende einclje \ireg was op een kwar-
tiertje afgestapt.

Ze y,aîett in hun nieuw naradiis I Eerlijk en
cleftig gern'oltnen en ver:Cieucl, na clrie dagen
rvacht in cle loo,pgrarren en Kalvariemarsch van
I ure ts avoncls to't 3 ure 's morgens. l

Zor: was ctre Winter ge\À/ee'st... Ên nu naclerrle
het voorjaar; helaas, de Lente bracht slecht
riettws... De Dtritschers wonnen weer... Na vier
irrar bijna, nog cliê slagen, clic veror<leningen.

Gerreraal Foch krya,m in cieze dagen naar Hou-
tcrn, in o,ns hoo,ftlku'artier en c'ntmo,ette er Ko-
rrin.g Albert e:n zijn staf. Orrze \rorst be\À,oo,n.le
i'r rlie dagen een buitengoed in cl.e I{o,eren, En
d.e Moererr zelf sto'nde,n grootendeels blank.
Ree'ds in 7914 harklen cle Franschen cle siluizen
ge'oçencl, orn z.oa noo'ljq -lricr ccrr barrièr-c tus-
schcr cler-r viiancl en D'uinkcr{<e te leggen, e'n clic
1'arrière was het \r'ater.

D'e Ko,ning ko'n Foch serust ste,llen over cl.en
seest van zijn 7eger. I)re Belgen .ilrârelt gereed'
o'rn rlen D'nitscher te ontvanger, z,oo de'ze aan
<1cn TJzer ook aan 't ïoc'ren grlnq. ,\.{aar' 't groo'tstc
qcliaat schnilde in't Zuirlen; rr-e \\rczejt cr reeds

' dc or-nsin-o.elins.
I)narom hacll o'ns G root-hoofdl<u,artie,r m aatre-

gelen getro,ffen.
fn cle do,rpen van iret \I'estlanrl hinq rle over-

heicll plakbrteven uit, er oo rviizenrl,.tlat de ver-
decliging van 't gron11p'el-.ic<i rtcrdere o,nderwâtet-
zc'ttinq nooclz.ake{ijk zo'u mal<en. I)e mens,chetr
nioes,te'n clus heen gaan. Zë kregen orcler

hun vee te Bttlskanrp aan te bieden. De overheicl
zou 't ovememen tegen redelijken prijs. Zoo had
men ook talrijke kudderr uit 't fep,ersche zien ko-
rnel,van Proven en \\t'atonr,u,aat de opvo'Tderingen
rler Duitschers oo,1i panie{< rvekten, err prachtige
runcleren, clililie rtarkers, warell claar achter'
Ve'uLne o,p hct Iiiokhof, riu cle rnilitaire s,lacht-
plaats, afgemaakt.

l\daar de lieden van Veurnc.Amba,cht rvar en niet
geneigd oitn zo{t viug hun huis te ve'rlaten. ,Op clc
plakbrieven sto,ncl c'lat op clke gemecnte de bur-
gefi1ee,ster, pastoor en \relch^/achter blijvcn kon-
cien. < Als die mo€fen vercirinken, willerr wij
't ooilir zeiderr de menschen. Als het volk weg
mo'et, is er toch gee'n pas,toor, b,urgemees,ter of
garde rneêr van cloen. En a,ls die hun vrreg kun-
nen zo,eken cloo,r 't rvater, 11{j lme'ren kunneu dat
sog beter r. NJen naakte uit <lie uitzo,ndering o,p,
rlat het gevaâ.r nog zoo groot nièt was, maar t1c
overheid gâ,arne be'slag lesgetr zo,u op c'len vees,ta-
pe'l en andere go'ederen. En men blee{, tot zelfs
tuss,chen Veurne err Artekapelle.

En toch rvas de to,estancl zeer gerraarlijli
loen de Leies,lag o,rrtbranclde, beschoot cle Duit-

sche artille'rie ook zeer gewe{dig Veurne en cle
omgwing.

Januari en F ebruari -vvârEn no,g rus,tig gEwe,est
en veb,l mens,chen le,erfclen in 't staclje' zoo goed
en kwaacl als 't ging, al gerroelden ze wel, dat er
iets ge"n-eldi.qs nadercle en cle I,ente vol beclrei-
ging was.

Tn \'Iaa,rt be'gon cle elle.ncle met dagelijksche
I'cschietingen

Ya,n 22 l'laart tot 6 Aoril r,-ielen er meef dan
1001) granaten. Solclaten en b'urgers werclen ge-
clood, huizen stortten in o,f brandden af.

D'err 21" Nlaart was biina ile gansche bevo,lking
rveoqe,vlucht. ,n{en had de ko,àtbaarheden uit de
stad gevoercl en de klokken begraven, uit vrees
\root ecn mogelijke bezetting doo'r clen vijalrcl.

I)c hallinqschap u'oo,q zwa.at flll. Zou meli
n'aarlijk 't onbezette Be,ls-ië, clit ho'elçie, symbool
\-ân ons verz&., van omze o'nafhankelijkheicl, noe
iloeten nrijs Ee'ven? Zo'u de rrijancl c1a.n to'ch met
hcel zijn macht ovet den fTzer geraken?

J{en zeg barakken afbreken, materiaa! weg-
loerel:1 er-r rlat s/ee,s oo een aanstaande o,ntrui-
ming.Ook te Duinl<erke overwoo,E men clergelijke
r.rnatregelen. al rterzg'ee,q men het no,e.

\\/c moeefl. niet nalaten hier me'4e te rle,elen,
1-.63 61c1er het bomhar"1e'ment te \feurne <1e srr.il-
Jc,ticrr u:etcl on,gesteil.l . 't fs een trc,rrriq be.n'iis
1-3rr .1g rterrvilrler:ins .]er ze.len in oorlo'estij<1.

't \\Ias naâr aanlel'clinq varr cerr moord in Okto-
ller van het vo'rie iaar fe \rcurne c'errle,e's.1 en clie
rrn rrrçf ecrr terecht",rcllino c'inrliq(lc.' Tlen soilcJaat, Emiel Ver'faillie. ha.l c'en r,lrrchtt'-
linErrei-"'ie Rachel R.... elai in hct s,ta;lie trjnkel-
inffe'r was, het ho'f c'emaakt. Zil mo'est moetler
rr-or,len en hii ha4 bcloof.l ma,t: ha,ar te trorln'en,
rloc'h ook te Tïoo,gs,t:"1e u'aclrffs e'en verloofcle in
rlcrzelf.le o,rnstaniligheden oo he't naleven van zii'r't
r.c'cr.l. ll,e so,ltlaat ha.1 tet tweede meisfe verko-
7.efi en zav z.ich y2r1 -R2,1hq'1 R... ontcloen.

Etr op {6n q1/6ç1r1 rtarr r1e1 27'Olitober, rc,nr1 7
ul1r, gins hiï haar aflrale r om te wantlclcrr. ,Ra-
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cliel keerde niet w€er. Dde rlagerr later zag een
hovenier in zijn tuin achter het kas'te'eltje aan
den Ieperschen steenwe'g, een handl boven de
âarde uitsteken. Daar vond men het iijk cler arme
vrou\4:. Ze- was verwurgd en haastig in .derr
grcxr<l gestopt. Weldra werrl Verfaillie aangeho,u-
c1en. Hij'beken<le en werrl den 15 Januari doot
etren krijgsraad in het gesticlit cler Blauwe nonnen

ter cloocl vero'o'rdeeld. Het vounis zo,u uitgevoetd
r,rto,r'dEn en wei met a,l het daarbij behoo,rend
cc,remoniee'1, orn indruk te maken op de tro,epen.
llen kon den beul lran Bruss,el niet rloen kornen,
en ontboocl ll,eibler uit Parijs. Deze verschee,n
met zijn toes,tel en drie he'lpers. De terechtstelling
iracl plaats op den koet cler gevangenis, rond
half zeven 's morgens,, terwiil Veurne bcoehoten
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