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,Strijcl tirs,s,chcn de f),uitschcrs en I(anacicezett.

I.

SI.AG lil,l CHEMIN=DI1S=l)AMHS

llcn venrtac]rtte eerr rrictrrven aattt'ltl rier Duit-
schers. I,uclerr<1o,rf f iracl ve'e1 troepeil tot zijn
lrcschikkirrg en zijn po,sitie in het cetttrurn van
<1err reusa,chtigerr halven cir"kel Rijsel-Reims, liet
hern to,e s,leL o,1-r te treclen waar hij verkoos. i)e
geallieerrlen moestelr tla,t afwachten en cle toc-
stanrl was zeer o,nzeker.

Ile D'uitschers bereidden clit offeflsief-/nog ge-
heimzinniger voo,r cian clat van Maart, en het
gelukte hun nog te meer, nu een sekto,r uitge-
kozen wercl, v/aar men geerr aanval verwachtte,
die van Chemin-des-Damee. Boçendien bezat
nren daar aan Fransche zijcle uitmuntende waar-
nenringsposten en meende men de D'uitsche be-
weging er dus voortreffelijk te kuirnen na'gaan.

I,utlenclorff rekende op den invloed der verras-
sing. Tot het laatste toe kon hii ziin plannen
verbergen.

fn een werk, dat den 4o Juli 1918 door de zor-
gen van den staf van 't 6" leger verscheen, leest
men hoe de zaken toegihgen.

rrln deze studier, schrijft de Pierrefeu ttver-
klaa,rt het opperb,evel, dat het tot 26 Mei geen

N'91.

voldoclcle materieele aa,nduidirrg ha,cl, ernstig ge^
rrcleg onl aâIl cen aanval te gel<toven.

D'c wijze, tt'aarcp het ofle,ns,ief eindelijk <_r,nt,

rlckt rvc'rti,.verrlient verhaald te wortlen ; <lit .geeIt
lrovenrlicrr een kijkje op c1e ourle,rvraging rler ge-
\f,rngellell, om inlichtiugen te beko,mqr.

l)'err 26" zeer vroeg nanl' meu il cle streek vari
Coulteço'u twee Duitschers gevangen. D,e twee
mannetl behoorilen tot hetzelf<ie regirnent jagers,
rioch to,t vers,cirillende bataljo,ns; de een was een
eenvoudig so,lda,at en de ancler een aspirant-ofii-
cier. Zij werden naar den kommandopost der
,livis,ie, de 22", geleid.

D'e iager sprak van voorgenomen aanva,lle.n,
maar <ie aspirant-o,fficier legde tegenstrijdige ver-
klaringen af.

De o'ndervraging werd niet verder doorgevoerri
en men bracht de gevangenen per auto naar het
Algerr^.reen Kwartier van het legerko,rps.

Daar bego,n de ondenrraging om 13 u. 30.
Eerst was c1e aspira;nt aan de beurt ; hij hiekl

vo,1, riat e,r geen voornemen besto'nd tot een aan-
val.

De jager verscheen dan en verzekerde hoe de
troep in de meening verkeErde, dat de aanr,-âl
tlien o,f den vo,lgenden nacht plaats zo,u hebben;
gan <le'n datum was hij niet zet zeker.

DE GROOTE OORLOG.



I)bor vragen gepretrgcl, r'crtclr'le hii, r,lat r.nen
r,eeds patroneir en ha,rr<1gra,nate,ll 1ra 1 uitgctlcelr.l,
ruaa,riltit de veiclpalikage 1to,g niet gciraki rlas,.

i)ert vorigen da.g hacl hij militairel l,alr ric
garcle"re,gimentcr-r gezicn ; hij rvist niet meer,
.laar hij feecls lang in tlcn s,ektor verblc,ef-

De asp,iralt nto,est terngkccrcrr. _IIcn zei lrcli,
rlat de oûrlo,gsgebrrliken hcrn irr 'l geheel rrict
<lrvongen te strrrekcl, uraaf tlat hi.i vetklarilg..tr
:lieelegrl had elr cr iie volie veri.rntltoorrlclijkirei,L
voon droeg. \'als,cIc irrlichtin.getr g.cvelr \\'as ccjl

'laari van spionuage.
Die mau was zicirtlraar orrtiirrtst; rnrrr rilotrg

i tlrder., âan en hii einriigrie rrt,1. r'olkj iniichtingcrr
1e ge{,/en o'ver rieu aarrval \ra.rr tleTr r.oùgerrtlen tia.q.

FIet was nri vijftieti uur e11 cr lrlcef geen trr ii
iel o'ver. D,e illichtingsriierrst iraarschuurcle hct
' ,J,pcrbev'el.

Drrs pas rlerr rlag vcror rlc.rr aaflvâ,l, na r1(,rr rloer,
wârelr wij inge'licirt over lrel \/o.orllenlell varr ilcl
vijand.

I)'err votgenrlen nacht hlali dc I)irits,r:ire artil-
lerie-rroorbereiding 1os trrs,scherr lret wcnrel vair
I'ino,r-r-eh-Re{ms.

I)'En 25", zeer vlclell rdel tle iulanterie aarr. I)at
rle l)uitschersr âl1e detkbeelcligc voclrzô,rgeu ge-
1i(),me'n hebben, oflr ons wântroulv€1r niet op te
wekken, valt niet te betwijfelen. Toch is het
vreénrri, dat c1e ond'ervinding van 21 l'Iaaft niet
vo'lclo,encle geleercl had, om irr, het nieun' s,pe'l vall
rie,n vijand te zien.

Vreeselijke irren braken aan. Toen men wist,
\va.âr (le aânval plaats hebbe:rt zc,ut heerschte ont-
:^te'll-enis ilr het Groot Hoo,fcl l{lr'artier. Al rle re-
serven bevoncle'n zich in Vlaancleren. De sekto'r
\'ân Ch em i n- tles.Ï)arnes lvas 11 â trll/c"lij ks bezet.

\1,7ij dachte'n ffet beklerirtl iiart a,a:r de o'nge-
lukkige tr6,€'pe1t ep wie de stortrrloed zou lo.s-
bars,ten.
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Kaart van ilcrr slag bij r1c Chcnrin clcs Dames.

I,]r rvarcrr urirrstels trr'cc tilgcrri.troorlig orll relt
tlivisie tot hicr- te \'{rcren.

\[e n har] irooit gc'nreenti , tlat de Duits,chers
vercler clan cie' ^\isrre zou<let kunnen clririgcrr -
I)ien ar,:ouri rlaclit niernaud aarr rust.

l{en vergarl.r',i. .,oo, allerlei besprekingcrr toi
irr rlc nto'rge1l11ren.

I)crr t,olgenrlerr rroortiirl,.lag n aren .er reerl:
lrcriciiteri, clat rie vijariti o,ver de Àisne las gt-
clrongerr. l{cr-r utas zontler nieuws orrer eel
gansche riivisie, tiie geheei gevangen gen()nlcr.l
rno,cs,t zijn. I)c viiantl sclreicltle onzc'trr;elicrr err
\'( I sl')cg ze. r)

ToLt ko<ts Lutlcnrlo,rff cen znrak, rnarr teveus
r:crr gcr,vichtig s.tratcgisch ltu-irt.

..[)rr Flarrschen haclden claar I <livisic's en de
iJritten 3, err dan ûog troepen, die gehaverrd
rvareti iu Vlaancleren e-tr hier in rust \,varelr ge-
stuurd.

'i'cg-en iren koncentreertle l.utlendo.rff 25 aan-
vaidir,'is,ics of 300.000 mar ; nog 1? divisier
z(j,rrdelr volgcn van 27 tot ;,J0 -\Iei. De mccste tro,e-
pen kwarnen. met traclrte,lijke rnarscltcri va.ll
Fl.irson en Mezières.

I,uderrrlo,rff 's plan tr,as als volgt : hct gros zou
r1e ire.l1ing r,-an Chemin-des-D,ames aanvallen ;
te gelijker tijd mo'est ecn flarrkaanval rritgevoerd
\'vorden o,ver de Vlakte van Juvincout-ù-\'i1le-
aux-Bo,is naâr Crao,une, teneinde de bruggen der
.\isne te bereiken.

De F'ranschen bestonden uit : het 6" leger I)u-
chêne, met het 30u korps en het 11" variùIaud- ,

lrrt-v ; cle Britten vorrnden het g" korps van
I larrrilton en Go,rdon.

't- _W€ een angstige nacht, die van 26 op
27 \Iei. De Franschen hoorden het gerucht van
treinen en auto's in de richting van I,aan. Ze
hoorden ook, hoe er aan de overziide gszaagd en
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l\arrliolist van llritlcrr crr Inrlischc tro'cpen te Parijs.

grjti.llrulerd wer.ci Gn ilten blijkltaar lrmggcrr
ruaakte.

Voor het dag ,'verci nog, lict cle kroo11rri1s, die
ondler zijn bevelen de legers ha<.1 vur vou l3,oclrrr
en Fritz von Below, het geschttt losbrciicn ; r rrrr
I to,t 4 uur vuurdcn cic I)uitschers nrt-r:rl-crrlgus,
stikgas, lacrymogeeugas cr aiicrlei grallirteit, (,1

wel luet ongewone hevighercl,
-bu oru li u. ;i() r'iel cie iuTantcric ruct ongeiictoril

ge\,veidr aan.
lJc 5t)' Britscirc clivisic, op het L-.alilornic:-lrla

teau, z'àg clen rtijancl pas, to,e1r iuj irr t1,., lrx;,pgr.u-
\rell spio,ug. I)'e tr<.rogvlakte lvas tnu f tr. .Li tloot
rie Drritscirels genonlen. Tcn Zuicl-Oosteu leed ric
8: clivisic zwarc verliezel'r. Zij ucrci ovelrveicligci
door het g:ro'o't aâl1tal. l),e j.t)'' ti'ivisir strcrrl tot
Itet uiterste: eeu gelreraal en versclLeidt,nc lirrlo
u€ls werd,eû gedoo(I, een anclere gcner:rai crusti5i
gewond, eeu clerde geirallgeu gcnorllclr: i)c tlrçr-
sie week o,p clc Aisne tcrug.

Jonge tsritsche rckl-utcrr woi-stclrlcu trrct cicir
luoed der wauhoo,p. Dc vijantl bereikte <.le vcltl
slukken I de manschappen vercledigclcrr zich urct
liun revotver, rraâr wat lraatte het? De Duitscirc
stortvioed bruiste altijd ruaar verrlcr, narrr Ponta-
vert, naar de brtrg varr \laiz;.- crvct tie Àis,uc.
Von Boehn trok over <lc lrruggerr. Iri lrr't lrr:rscir
van Clernicourt vielen jtllrge l3ritschc le,lirutcrr
en ou(lere Fransche territorialerr, irr ern vreese
lijken weerstand, zij 

^'i\t1 
?,ij. fT;trr r,et-zet l'ricllr

niets: ttre vijand rukte altijd rrraar voort. I)e ver
ra.ss,ilrg wes o,verweldigcrrri. Zoo s'laagrle \:()ir
lloehn it't zijn flankaanval.

Zoo' rttoes,t de Cherrrin rlcs l)amcs vallc'rt.
'lrourvens ook cloo,r tleu front-aauval rttoest dii:

stelling l'rezwijken. D'c Frausche divisies van gc-
ne1'â41 .Duchêne, op rlerr iiattt, 'l;tzwekcir tlrxri
gas en tlool de ovcrrnachl.

Gasgranateu bestookten de batterijen âchter

het fro,ut. I),c I)uitschcrs Leo<-r,gclen daar cle uren-
schappen uit cleri \\'cg te ruiuierl.

De vijand acirttc zelf gccil verliezeu. 'Iroeperr
stonden gereecl, oru dc lrrcsscl aarr tc vullel .

l{cchts gebruikte hij tani<s,. Piuo,rr, Chavignon,
Irct fort ùIalua.iso,tr, Cclrrrtcçori, C'ern-v vieleu; omj,l nul sto,nclen ric Duits,cirers olr dc. linie Vaux-
ai11o'n, hoo,gtc 15J, Mou:^s,.r', Paissy, Vas*o'gre,
\'l :roilLile .

\\'rillreitr I I ltevrlnd zich ti-,r .\osrderr,ler vlakte
varr Califo'rniô.Tot's â\,on<ls le.t'erde'men clebloe-
rligstc getrechten, cen \\-orstc.iing, na c.it t,erste
verrassing, \'rtai lllirn tcgL'l1 rlran.

D'ric l:ataljo,us ilr-c:t:rglclrs (lcir (j'1" rlivisie ,\Io
,ielan, r'an hct I l'' lior1.rs, varr -uaud'huy, wefdell
in lret u-oud vâ!t Pinôir r)1nsiiryxl<l. Zij irielderr
het nog uit tot 's urrtlc,rc.nrlaags 2 u. 3[i. Darr
liuam er r-arr rlaar reu ho,rirl:chap per postcluiT:
rr D'e tlric iaatslt, 1uâ1111er1 r'arr cic rlrie bataljons
lrebben z.ich 't.rn luist o'crgcgeverl '. D,e vijancl
tvclci tcl Oo'stc,rr r,:rrr .l.ailau:: r,\:en to,t st,iail
gebracht.

\Iaar o,rtelal s,to,utlerr tle ;leallieettleu eel tegcri
<1rie, r'icr en zelfs at'lt. IJe ti1" Fransche divisie
rrio,cst eerst cliit' trr tlan vijf Duitsche divis,ier
rveerstaalr ; de 22' iraC er cÈrst zeven en dan tien
tcgen(lver zicir. \-art dc, Claliiornici'hc'o,gvlaktc tot
ilerr-v'oir Rac, stotrde n er zcs e'n rlan acht tegelr
t\\,eL- cn I'ail BerI| t()t C(rul'c)' vijf tegeÎ twee.

lle .gcaliiecrcicrr hadclcl clet tijd niet cle l:rug.
gen tc telnielerr, zoc s,lrcl s'totrrl tlc vija,nd ear de
.\isnc.

I)e keizer zolLl ttatnt'.rlijli n'.,cr r'cu telegrartr
îlil! cle l<eizerin. l{et luidcle :

,, Ilr'it)- \\'as een tier eets,tcrt, uttt r-lc Aisue te lx'
lcikerr rrret cle l" garde'divisie' De 28" divisic
lie e,ft zicir opnieuw zeer onderscheiden. Go:l
iree,ft o,ns e'er schoo,ne ovefrÀ/inning bezorgd.rr

Tusschen Vailh' etr Bcrry-:ru-Bac wa.ren de
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Ëcrr vernielc'l bosch in c1e omstreken rân cle Chemiri des Datrcs
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D,uitsctrers ,rtts oYe r r1e t\isnc t,n ric 1îrarrs,circil o1,

cle Zuiclelij k e' hoogtcn tcruggc n,orlrcr .'i'cr r (Jostcrr
ha,rl von ileior,i' rle lirrge,lsrchcrr uit hun stcllingcrr
verjâ,âgc1, tirsschc'n Sapigrrenl en Rrimorrt; lrtt
kanaal o,verges,tokcn cn Ccrtrnicr', Clarrto,v err
l-o'ivre gerlotllen.

Von Bo'eirn cl,reef zijn nieur,ve divisies in de
richting van .Fis,nres. Den eersten clag rvarern ric-

Duitschers l8 krrr. gevorclerd. Zij hrrldcn 1i:).()(X)
gevangeneû genonen.

D'e b,ewoners r,verclen in hun clo,rp verrast. Een
paniek o,ntstoncl. De tijcl oal te vluchten ontblâk.
De vijand iegde beslag op groo,ten buit.

llet Fra,nsch lioo,fclkwa,rtie'r durftle de waarheicl
niet vermelilen. 'Ie Pa,rijs meencle lnen dan oo,k,
rlat het geen do,or.slaancl offens,ief, r'loch siechts
e.err afleicling goùcl.

Het wordt 28 Mei. I)e krocnprins verwijrlt de
bres, valt d,e ho,ogvlakte van I,affaux en het mas-
sicf van Saint-I'hierry aan. 'len Oosten van l,af-
faux neernt von Larisch d,e ho,ogte van Terny, en
ten Zuide'n maakt von Wichura zich meester vân
<.lre hoo,gvlakte rran Vregny, het fort van Condé
rn vân Nlissv-s,ur-Aisne.

A1 c1,e hoogten, die Soissons beheerschen, en
dc vallei van tle Aisne, zijn verloren; von Winck-
lcr, Co,nta en Schmettow beleiken cle Vesle'vallei.

E'ngelschen en Franschen strijdcn. naast el-
kaar ruet clen moecl cler wanhoop.

Geen scheidlng nu tusschen Franschetr en
Britten, als in Maart. De verbinding wordt be-
liouderr. Daerrover melclcle men vâr Rritsche zijcle
lict vo'lgencle :

rr Vier Britsche cl,ivisies hielden een front van
ong:eveer 17 knr. b,ezet, van Crao'nne, in d,e na-
bijheid van het Oostelijk uiteinde van de

Cherrrin cles I)atncs iol- Ilcintc'iconrt. llc ,rl()' tcr
rit.oriale clivisic op ticrr lJrrtscircn vici.rgei sitlrrtl
jrrist rie rrrassâ's l)tiitsrlrr' tLoc'1icl, nt'llic tcgcn
irct CaliTo,r-rrit! l,latclrri o1-,itr:rLcrrce ttlctr, rrre t hrrl.

do,e1 clen gehecicn ircrgkatu in tr,e iianii,storurcrt-
rlerhancl te nenlen, in cl,en lvcg. Vo,or clcn aunval
harirlen de Duitscher:s getracht het rriorecl
valr onzc mansclrairpcn te Lrrckcn, rl'nor een gedu-
rerrde drie uren volgehouden beschieting nret
gasgranaten. De 50" cl visie hacl c1e vreeselijkstc
b'eschieting te vercluren en vervolg'ens den eer-
sten geweldigen schok der D'uitscire infanterie
te d,oo,rstaan . Zij lneltT schitterencl stand, totdat
zij letterlijk ouder cle Duitsche lawine weld be-
dolven. De Fransche clivisie, d{e den bergkanr
læzet hie1d,, werd overu/eldigd, en c1'e terugtocht
naar clc' tlveecle linie werd onvermijclelijk.

Van cleze linie uit deed, c1e 50p divisie een
krachtigc poging Crao,nne in een tegenaanval tc'
lrernernen, r,velke echter mislukte, naar 't schijnt
\ro,orâ1 rtroor het machinegeweervuur van l)uit-
scire tanks, welke haar in de rechterflank bc'
s,tookten. l{aa,r bericht wo,rclt, had de rrijaud eelr
gro,o,ter aantal tanks in den strijd gebtacht dan
o,o'it te vo,rien. Binclelijk was c1e 50" clivisie ge-
nootlzaakt aan clen algemeciren terugto,cht naar'
r1c rivier rnede te daen. 7.ij verlo,o( echter nim-
rner langer dan gedurende ccnige tninuten hct
.rerlrancl met d,e aan haar linkervleugel aansltti
tcrrtlc Fransche divisie.

Aa r den rechterkatrt va,tr ricn sekto,r s.tondcn
onzc 2I' clivisie, en een Fransche clivisie als rot-
serr tegenover dcn aanr,al. D'e I)uitschers rnaakten
rle fo'ut vân aan tc r;ailcn in verhouding vâll
twee tegen .'en, vier fl'uitsche divisies tcgcn een

- Fransche en cen Engelsche, en b jgevo g kwa-
men zij niet vooruit. Langs cle Chemin des
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Dames, lvaar cle dichtheicl van den aanval groo.
tcL nns, Ncl'd de Errgclsch-Irranschc linie over-
.rtro,.itrcl. Onze 21." rlivisic crr cl<r I,'ransche clivisic
hclrlrerr, na eclt fattastisclt aarrtal Dnitschc aan-
valicn afgc,'l:rgcn tc llcblrcu, lriina vr-rlko,ruen hct
terrcirr lrclro,rrrlur, lraaro1) z.ii tlcrr strijrl bcgon-
ncn. iJatlrlio''lts \rull o,lzc 21" <lit'isic ucrclcn hrrrr
tot stetttt tocgczoutlcl cir cenl:crlctr '"'an dic tiivi"

. sie striidcrr itit ttict cic i.'t-lLtr..:cltc t itt z.ort ilat1\.ic
t'ic,oLcr-'itrncirliiic, rlat irct ortuiogcliili is hen van
clkaar tc orrrltt^scheicl'en. ))

Àrin .gcal1ict rilc zijric tusttc trrcrr nog jn onzc-
licihr:irl. I{ct lrliilit 11it ccn l;clicltt ovcr: de lluit-
sclrc rcsert,ett:

t i'lr zii rr olt.qe\/ire r lti tli',,isics yatt ruissclie'
i0 i'oo't. gcbruilit. I)c vlaag is,, ri'a:-rro1t a11een dc
gebcurtctrisscn antn,otri-11 l<rtnrrerr geven, waar
Lrct gro,otstc gcclccltc van cle orrerblijvcnclc 54 zal
t'ordcn .qcbrr.rilit. Zullcrr zij Zrriclr,r'anrts gezo,n-
r.lcit wor(lcu, uclrtct rlen lcgcuwo,orcligcn o,i)-
niat'-"clr aau, oi zvllan r)j in \\rcstclijke richting
gc\\rorpclr u orclcn in dc richting vall clen op-
ruarsch varr llaart err April? Ilit ir.oof<.le van clc
gcografisclrc vrNrrdcelen, dic <le I),uitschers bc-
zittcu, is hct hrrn rlogclijk tot op hct allcrlaatste
o,ogcnb il< c1c richting van hrln sto,oten te verber-
qcn. F och \.rorclt alâaro'rl b,clcrnmeld, clo,or dc
nootlzakeliikhcirl, om t'escrven klaar te ho,uden
voor vcrschillcrrde gebeurlijkhcclen. Om clie re-
c1en, zo,owel a1-. uit g.igolcctre bcgins,elen, mogen
u'ij vcnvaclrtcn, dat zijn gebruik van c1e reserven
stl'eng ckouourisch zal zijn cn dat cen zekele op-
lrervlakte aalr gcbied zal prijs gegeven n'o,rclen,
rlat met cen ruimer gebruik van rcserveR te red-
<lcrr zou zi.in. D'aar het op dit o,ogenblik moge-
lijli is gebiecl aan de Aisne met minder ernstige
gcvo,lgen prijs te geven clan aan het front bij
Amierls, z-oncl,cn rvij niet vcrrâst of buitenspo,rig
ontmo,edlgd, ziin, a1s rlat alternatjef gekozen
\\'as. Maaf natuurlijk ziin er grenzen aan d,ie
hanclelwijze, en lvii moeten hopen dat de o'ntrui-
rninq niet verder za1 gaân.

Het is zeer goerl rnogeli.ik, clat de rrijand cloor
zijn snkscs verlokt zal tvo,rden, orn zijn reservcn
verdier aan te sipreken en naâr de Marne op tc
tt-ekl<eu, met het c1oel om <1en spoorweg Parijs-
Châlons af te snijrlen. D{t zont een opmarsch van
\veet 24 km. beteekenen, cn u'ii rveten, dat hi'i
dc Vesle, onÉfe\/eer: 20 km. van zijn punt van
nitqang, trereikt ha4 -ro'o,r clen miclclag van rlerr
tu,ceclen vevechtsclag. Behalve het terrein âan d'e

llarne, clat hij door tlen o'nmarsch in Zuiclelijkc
richling zon n-innen, zq1 <lit gcen or"/er\\regenc'len
invloecl oo c.lren to,estanrl e:r'r het flo,nt in ziin
qeheel hebb'en. Om to,t aan clc Marne te komen,
zou. c1c rrijancl zi.in aar.rvalsbasis nroeten verhree-
den, om te vermijden clat hij ingcs o,ten blijft in
een smallcn er1 g,evaârliiken ..'o,oruitspringenden

' hock. Clm ziirr bqsjs te rrerhr'eedlen, moet hij
Reims oçt zijn linker- en Soissons o,p zijn rech-
tc'rflarrk bemachtiqen, en rlit schijnt hij nu te
tlroitl,eeren. Vhk achtcr dc frontlinie en o,vel--
stclpt do,o'r 's viian<1s, l<ano,nnen, hceft Reims
vo,o,r rlle'Ffansche', niet mcer rlan een zed'dlijke
-ffâarde. Soissolrs is van meer helang als verbin-
r^linqspunt van het tegerrwoo,r<lige slag"veld, met

da,t van c1e So,mmc, welks bczit ilen vija,ncl in s,taat
zo,tl stcllen zijn aarrvalsfro,nt te verbrecc{en, hct-
zij in cle richtirrg van Auricns r.rf in clc richtirrg
vau l'ariis. Dc cigcriliike vraâg, tlic vatr llelang
is voor clcn nrilitaircu to,estancl, is, of Fo,cir, om
dcrr rrijancX te stuitcn, gcd\r,o.ngcu zal ziju, rnccr
r':rn ziju rescrvcll tc gclrruiketr cialr tle iirtxrrrlrrins
gcbluikt hccft orrr zijn s,tikses tc h,e1ià1en en ruis,
sclricrr nog za7 gcLrmikur om hct uit tc brcitlcrr. l

I'o,ch liet men r1'au bclichteu 1os ais hct vol-
gcrrlc :

t I)e rr Lttransigcarrt r zegt, clat er o,p clc,n 2Tn
lici 1200 projcl<ticlur op S<.iss-r,ns zijn trccrgc-
konrcn. De ho,spitalctl en ambrllanccs n.cr.tlcrr
ortruimcl en clc bcvo,lkin.g weggevoe,r<l. Iic.ri ge,
rv<.lrrcl so,ldaat v'crhaalt, <rlat rie ccrs,te liiiirs, lcttcr-
lijli cloor gasprojekticlen venrroLzclti lr,crrlcrr.
IIct bombarclement rluurcle maar twcc tlr1r, lnaar
lrarl ccrr ongerhoor.<lc kracht. Dc vcrlrirrcliuil ttls-
st:lrcn clc trorcl)cu was bijl.ia _orrnrogcliil<, Alle
gcleidingen waren clo<;r' rle pro'jckticlcu cloorgc-
srrctlen. Wii kwanrcn rrit onz..e schuillrlaat-<,crr,
to,cri tvii de Drrits't'lrcrs uit httn knrrgrAr:clr z:lgcr-r
o.prluiken. Wij zaqcrr cle f)uitschers hct kanaal
ovcrtreklicl. I)cze oltera,tie ging langzaeun rn
Ira,ar trerk. I)e rnacl-rinegeweren cn rlc kanonncu
var; 75 c.\{. I r.lcrlen llit'steken(i rvcrl*, rrraar c1e

rrijancl \4ras tc talr'ij1< ctr wij moesten tcnlg. D

Dc slag \4,o,edt o,1) lrcitie flanken me[ grco,tc ilc-
viglreicl voort. I)e r,ijarrcl strccft stecils vcrder
r,convaarts in <.lc richtitrg varr So'isso,trs etr Rc,ims.
Vl uoclrtend u'cril cr aan cl.e buiterrwiiken rtan
So,issons gevochten.

Op <1e uite'rstc rcchterzijde zijn r1c Britsche
tr-o'qlen, na clal)p,er vechtel, gedwonge;n, om'het
llrass,ief van St. Thic,rry, zeven mijlen ten Nnor-
\\/cs'ter.r v'an Reims, te onttuimen. D,it is een o1n-

legelrratige hoo,gvlakte, met steile \ilanden,
lrrelke begro,eicl zijn. Boven op het plateau staat
een o,ucl fort, zeshondercl voet boven cle Vesle.
De D,uitsche o,p,rnarsch naâr het Zuiden is giste-
ren tot Muizo'rl o,pgeschoven , zutdat onze stelling
varr St. Thierry na..qenoeg o,msingelcl rverd. Onze
troepen clie <1en kam bezet hielr1en, kregen ltuur
van 3 kanten, zoodat cle sltelling onho,rrrlbaar
\4/erd. Wij staan nrr op e,en linie in het \resle-dal
bezui<1en S. Thierrv, in een hoek, gevonxd
cloor de Vesle en hct Aisme-Marne-kar.raal.

Vanochtend is aan cle Vesle harcl gevo,chtcrr.
I),e Duitschers trachten zich op clen Zuidelijken
oever te nestelen om de hoo.qten, clie het tlal bc-
he'erschen, te knrrnen aanvallen. f)e Frans,chen
Irortlen er zich hardr'rckkig s,taandc.

D'e s,1ag was lijl< a:rn voo'r\rallcr rlie den kamc-
raa.ds,chaopelijl<crr ge'esf tuss,chen dc Frans,chc
c'r Ënqelsche s'olclaterr lielmerken. l

Trorrlens, Berl.ijrr sr,rak natnurlijk oo'l; cn het
qirrg niet me€'r, om clen waren toestancl te ver'
bc'rgen. Zoo s,einclen de D'uits,chers :

rr IIet aantal gcvangelten is gestegen tot bo,rzen
35.00O. D'e buit aâr1 aïtil1erie eir oo,rln,gs,mateliccl
is qeiile,ldig. Kauonnen vall â11e soo,rt. met inbe-
c"rif rzatr s4too,rrvegkarlo|nlten van bct z\lraatstc
kaliber, zijn veroverrl. Het stormachtig opclrirr-
gen van onze aa.nvalstro€pen verhinclerde den



viianrlr, de ri.ike oo,rlogslnon.arlt-rr , rlie irr tret nu
. vetorercl gebiecl lagen opge.stapeld, niecle te ne-

rnen. _Liitgebreide nrunitiepakhuizcn, spoortrci_
nen, lazaretten nret uitrus.tr'ng krv",ir.,i iu o,rrsl)ezit. Vliegplaatsen me,t rriaùrirrc,s, dil gerecil
\r!,aren o,fit uit te r,licgcrr en arrdcr vlicgrrrltteriaal
is vero,vercl.

Bij dc lcgergr,'re1,crr Cnllra.irz e.rr lrt rto,, \ I.
h_rechl is rle ger cciirsrn crkzaanrlrc;,t ,t".i.rtl , ",,tijd tot tij<i opgelerefd.

.Onze_r,-licgers ]rchberr.iit de laatstc .3 tiagcrr ii8vijandelijke vlicgtuitrlen neergcs,circtcn. iLrrit.,,_
nant Bertholcl heeft zijn 2gste à,r,cr.u ilrrirrq. irr ric
Iuehtbchaalcl .I,uitcrrant Roc.th liccft irr lcri vlrrclrt
varr I)iksmrridc tot ccn liunt tcir Zuir,lcrr vanIeperen viif viiardcliilic liabcllxrllors lr.arrrlci:rl
r reer.qeschoten. rr

I..o,trclen vcrbloerrrrlc rro,g a1s volr:t .

. rr Oi'i o,ns eigeir fr-olt bliift rle iltfalrtcrie o1, lrrurL
lroecic t.oor criJl z\\:aâf o,i fensief e,rr intr.ts,sc'hetr is
e'r rneei- cel oorlog itr dc luc'lrt rlarr irr lret veltl
gaande, afges,cheiclcn van curoliliouile:lijl<c :rl.:tic
vrir r.lc artillerie. I.n dcz,r: nachtcrr van màneschiju
l<onrcrr cle D,rritsclic ironrJr:irrleeresl<aclers o.r.er
orrz,: linies onl op sterlcrr, clorpcn cn l<anrircl aclr_
1et' out.e linies bomrlel tc \\,erflcn, tlaarbii u,erl-
i.jverenrle 1u,e,t o,uzc rrachtvliegcrs,, rHe clËzelfrle
laak vel'richten en clil<rviiis in grr,ot aantal hovcrr
lrr,t tijarxle]ijke lairrl rlerkzaam ziin. l

llarr intusscherr lor<l.erclen r'le I)uits,chcrs trog.
T),e pas,sage cler tl-ec rivieren lertraaqrle r-el lret
nprukken hnnner zu,arc artillerie, nraar lichtere
hatterijen en rnijnenweîpers vergezelden tle irr-
Fanterie,, die bovelclien oveï 6 mitrailletrrs per
ko.rbagnie hesclrikte. En r,e.rsterkiû {,en kï,anreri
steeds aan, zc,oals, 11e vlieecrs rreld,:,!cn. Tn clcl
rracht van 28 oo 29 hrachten de ]lrritsclers ncr
vrachtauto's nierrn'e ciir.is,ies om clc rrermo,eirle af
te lossen.

Soisso,ns weril aana'crrallen door tle Br.anden-
hrrrqers.

Den 29r vieJen <1e v64,1sfp.1pn Saint-\Ila,:rst en
Srint-I\{édalr'l . Sannerrrs rca:r]<ten 7içfi 1121n 113

hrrrrrEen me'esf,er en verhirrrler"len r]e vemielins.
'", Mïddass <1ro'ncte,rr rle l),rritsche.r'.c in de -stad.
Vefwo'ed \r/eTd er in ,le, s,+ratpn oerrochten. T)e
Franschen 11'g1r1gr .,aet dcn \tr/esfeliikerr zoorrr
gerJterlen err \re!"de.li-.lerr ile'hooqte P:r"lr. oo]r
rrn.'. ten lT:O. der starl.

I)eze riierl 
"len 

SOn onr 0 rrllf 's rlofoens, T1r'e c
,12çr6n g6o hecttterr r'le F'trrrsr1re,l 7i1h tnn,1r
\.I/ecreliikc sfellinc'err rran So,issons. Stnn yo<rt
srqn ,lâfl urdken ze.

D'e berroilkinp' ïilas velffqklien crr ,1p 61,p6ryirr
rraar hê<vo,t.! steilselmnti-,1n cl^.1 f6 r'1rrr1 .1p16.11 . ,{'f
.1,' 1.rrizç11 wef'lefl 1eeo..chanlrl.

fn clen nacht van 28 o,l 2.9 Mei iram von Boehn,
f,ouoeiene. Den 29n tas,tte hij F'ère-en-TarCeno,is
aan. Vliesers claaldcn laag bover de starl eî mi-
trailleetden ze. Ëene Frans,che clivis,ie stre,erl er'
scdurende 16 uur. '

T.n den nacht vâlr 29 o,n 30 \,{ei rleden tu,ec
vcrs,che rlivisie's eefl as1.l,6ldlsen âanvâ].

D,e Ftans,chen bo,rlen heltlhaftie ve.rzet tot
ts morgers. Om 7 riur \,v1erlen ze in eelt tegcl-
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rralrf ll derr vijancl zelfs terrrg. Om 1,.1 u. iiO ku,ail
deze nrct grooter rnacht 11og en dc stacl viel tlarr
in zijne i:rnden.

't \\/as lir.richtig, c1roog r,veer. Nlaar in de l_rrair-
rlerrtle zorr lagcn drrizencicn gewonclçn j11 v1q(::ic
lijkc sllartcll. D.e rlorst veihoogde nog lrct lij,lcrr.
Or,er:a1 tlu'arreltlc het sto'f op.

I)'en 3{l'' rvar:en 42 D'uits,che clivisics ol) \'('!l
raat rlc l'Iarre.

I)ic naarn ha<l eerr irooge, rrrorecjc u,aarrlc.
I)acbt rnen rrict teru.g aan Scliteurber 191 J, aarr
Joffre ?

fiu rrtr \\:ecr 1laar cie }Iarr-re I

I)c: r-cal1iectilc vcts,tcll<irrgerr krvamèn aarr, irct
21" 1<or1r:i Dcgoutte ctr rlc 2o i\merikaatrsclre divi-
sic Runrlr.. Van Frarrsclre ziitle meklde meir :

rr llct of lcnsie'f van de flmitschers,, waarltij t.ij
jrlrtij tro,kl<en van ec1r \.errassing, is buitcrrgc-
uo,o,l srrel irr zijrr \vcrli gegâalr cn hct zo'u kinder-
lclrtie zijrr r,rrr dc c.laarrnc,e verl;resen uitkoms,tcir
tr" lrct.,r-istcn. llaar lrct oo.qenhlik is nu gckonterr,
ilr:r-ol] rle viiarril juist u,c'sens het snelle tempo
r':rrr zi.in opnrars,ch se,cl$,ongen is uit te blazerr,
tclr,r'j jl ,:le o.nolrhoudcfijk aalrkornerlde reservefl
1'211 rlc gcalliccr-c.lr:,tr <lezerr in staat zullen stellen
r.lgr s,toot tc s,tr.riten cn lrct ftorrt tc s,tab,iliseereu.
IIen mag r1rrs tlen tocs,tanrl met kalnte en ve1 -

Ilott',1'en 6;1det o,o,gerr zien. y

En c1i,e nierrwe tr.),epen ginsen n'el in clcrr
:,trijcl, maar konrlen no'g geen echten mt1l1r \ror-
nlcn, elr men mo,est verder t.iiken. l4err ont-
ruiurrlc tle bevolking En .r'ii halen hier den
lrliEf lrqn cen serefoû:meerr]en Franschrnan aan:

rr fk 'n'erc1 o,ok aange\vezen voor het ontrui-
rrrirgsn'crk. cn 't ginr zeer een\io,rldig. Teï$'iil
r:rzs f16çllsn helr.lhaftie strer'lcn, \{rc,r(len eelliec
of fi ci crcr ci1 o'r,-ler offici cr cn gcr'letn eheelrl. Iill< c
,'ntler officicr l'errl met tlree of rh'ie tornoraalq
ilaâf een <lo,rp çre.tlurd, en Itat in normalen tiirl
o.t l.olonel o,f baf:.lio,nc-chcf is. n'ercl nrr cJc cen-
r'6116liç'ç rr sotrs-officiet l. name,liik ( co,mllta11-
.1"nt c1'ârrres d't1,.c p1a"e l Ë'r alles gino oopcr--
hcst.

\tr/e .qclcicllden o. 1r. 7.000 iongc rnannen heen.
Zingcnd tro'kl<en ze \\,eg, a1 offerclen zc. r'rct
o,r:Lcliers en zusters, hun hrris en haarcl. Ze zou-
den itlmcrs Frankrijk Lun sterkcn arm leencu
voor de eindzege, en daaro n wareî ze, on<lanl<s,
rl'lc hepro'evingen, opgelvekt cn moeclig.

7'c:o is, 't uroraal van ô1.s i'oilk, oo,l< I'an het
voll< irr ,r lc lVor-cl r, rlat i'l,en zwaarstcn cltrrk van
dcir oorlog gevoclt. En I'an derr so,lc1aat gelr{t
het: rr Plus les ho'cbes 1e font s,ouffrir, plus ii r
11'a1'!s11r'à les comhattre. Cte's,t un bras,ier,.rrrrc
Jc tisonr-.ier ari11." mais n'éteint nas r. Ëtr zicl .

r:ervoJgt r1e schri.irrer. n11 krije' ik ecn brief r,an
r.riin br-o-r. T-Tii is in 't zrlfd'e doro. rlat 1ryij trarc<:
rr.elren p..1crlen o.,truimtl lrebberr" crr s.trrurt nre.
r'ârr onr'lcr 't ho'mhar-clemefit. \\,oorrlen r':rr blij-
rrocdislrci,l. r'an I'rtrige hoop ert \'âst vertro.ll-
r1'çn. 'f \rc'rarr,''lcrt al I l

TTij hccft lret ook over rlc ,4merikanen, die tc.r
I'ulne l<n'airr.en oD hct fto'nt.

rr Frankrijk r, s,chriift oinze se\\io,n,1e,, < heeft
dil<n.iils voo'r de r,riil'reicl gestrcder-r. Dat çrkçn-



- L44'.1 -
den de Amcrikanen, toen ze hurr cerste troepen
ontscheepten. r, l,:i Fa1'ette... nous yoilà ! l

En d,e Anicrikanerr ziin uitmuntencl uitgetust
crr kotuen tot ols mct cc1l beuro,nderens\vaarclig
uro,raal. \'-oor 't oogelblik ben ik bij hen gede-
tacheercl. Ik sta in dicrrst r''an ecn Amerikaansch
arlvokaat. Gistercrr sprak ili hem aan, als rr aclrro-
kaat l, maar li?ceg tot autwoorcl: rr Je suis sol'
ciat r.

En als Franschc officiercn so,nrs, het bcvel ne-
Iuen in Amerikaar:scire tt-o'epen, tlaar zc flatuur
lijli rncer ordervinrlirrg hebben in dezcn lrnicli-
lleu oo'r1og, geschiecfi rlit zoncler naijver of bo,t-
sing: rt To'ut cela sc 1)as.s,e en famille, et le plus
naturcllernent tln iuonde l.

Lr rlcn striirl z.ijn r'lc .Anrerikalrell (iappcr, tc
stoutrnoedig sours. Ors vertrouvrrcn is, nocr'it ge-
::,.-'lrol;t gc'u:ecs,t, en toclr, <le komst cler Anrerika-
nen hccft het zccr rrcrs,terkt. rr l,iever dc'n dood,
rl:rtr slavernij r, n':rs o,nzc leus. llaar u-c zien rie
verlossing en rlc r,rijhei<l gloren. I)och laat ik u
riog 't vo gcnrlc, clat irr nrijrr halt leeft, zeggelT:
(de Franscirman schrijft aan e,err Bclgisch rter-
rrrinkte) : rr fk heb l,rtik bervond.erd, \,oor gij
\-crd'un ken<let. Ik lieh I'o'or cle ontruinrirrg r,an
Amiens, d;ie van Belgischc steden gezien. llet
ttrartelaarschâl) vân f.euven ha<l vo'or clat rran
Rcirns plaats. Db namctr u llz,er en Marne l zijn
zecl- lrâtlw vcrbo.nclen. Il< r,r'enschte 11 (lit te her-
iurreren, wânt, hebbcn u'ii, Frlnschen, onzen
piicht volb'racht, gij, Beleen, heh,t oirs rierr weg
\':ln eer .qetoo,nd. l

Op den avo,lrcl rran 30 l{ei herciliterr rle Duit-
schers de Manre. I{urr hrrit steeg tot 400 kanoqr-
rueu, huu aantal gcvangenen tot 45.00O.

In vicr dagen tiiri rvas c1e uitslag van het of-
fensief sewelcl;t. Op tlen avond \'ân cl,en 3l' Mei
sto'riden r'l Duitschers ôp cclr.qro,ot frorrt tcir
No,o'rc1en der livier, trrss.chen Château-'lhierr-v
t.u Verncuil.

Te Parijs \vas de r,erslagenheicl gr oot. I)c
viiandr wâs \rrecr clicht bl'j de hoofdstad, cn ziin
geschut zon<1 de helsche grânâten.

Laten lrre nu de mââtregelcn van Focir na-
gaân.

Ra1'rno,nc1 Re,cou1y Âchrijft :

ir Irr vier dagcn rvaren de l)uitsch,ers cius aan
de Marne. Onze gro,o'tè verbildirrgsiijn uit het
()osten, Parijs-Nancy over Châlons, was afge'
sneclên. Noo,it rvas c1e-vijancl zo,o clicht bij onze
h.oo{clstad, ge'uveest. En r,vat erger scheen, het
Fransche leger, rlat to,t nu toe onoverwinbaar
Ieck, harl een el'rrstigc nedcrlaag geleden.

IJ,e zegepralcn vân }Iaart en Àpril u'aren uit-
sluitencl op cle Engelschen behaald, en de Fran-
scire tiivisies had,-ien clen toestancl gered.

Seciert \/erciun rvaren cle Duitschers er niet in
ge'slaagcl ernstig in de Fransche stellingen te drin-
gen. Iin nu vielen linies, clie zcer'sterk geacht
rl'er(trgn, in een oogt enk.

Gar-rsch cle trereldi \refnânl rlit nieuuts met rrer-
bazing en angs;t.

Het scheen of Frankrijk b,oog. i\{oest dit
voortgâan, dan w:rs de Duitsche overr,vinning en
cie geallieerde ncderlaag zeker.

F'rankrijk en <1e geallieerclex \/erde! door twee

ma.rlnerl gered : een groo't stââtsrnaa erl €efl groot
kriigsrnan: Cletnencearr en Foch.

Bij de eerste berichten ovEr clen s1ag, begaf
Fo'ch zich naar Cirantilly, r,vaar hij een konferen-
tie had met Pétâin.

Deir volgenclen dag liet hij aan Haig vûeten,
dat, wegens het Duitsche offensief, hetwelk al
cle reserven opeischen zou, eEn zeker aantal
Fransche divisies uit het Noorden z,ouden kun-
nen teruggeroepen wordqn

D,en 30r vertrok het ti,end,e leger. Belgen elr
Ëngelschea werden verzocht hun front te ver-
lengen.

Verscheiclene medelr'erkers vân Foch, en niet
van <1,e minsten, hebben mij naderhancl ver-
klaarcl, dat zij den toestanrtr toen vrij donker
inzagcrr. Zij hebben mii alleu verz€kerd', dât
F'crch cchter geen oogenblik zijn vertrouwen ver-
Ioor. ( I een zenurvachti.qheicl, ge,en verslagenheid.

I{et voornaarnste rryas nu, Dlet zBTg en nâuur-
l<crrrigheid d,e Leserven,te gebtuiken.

Err in deze kritieke rlage:n zag men-hem wecr
als <len hemirldclaar, clie evenwicht hield tusscheir
Hai.g en Pétairr, ten ejnde aan den laafsfç 2ç16-
yeel troepen mogeliik tc gerren, en den eerstc
niet te zwaar tc berooven.

Ofr 1 Juni \\'crd te \rersailles de eerstc zitting
r.an r1,en oppersten krijgsraad gehouderr. Foch
hracht zijn hoofrl'klsartier over naar tr1l,o'rrchyJe-
Ctratel,

I)laar de Ftarrsche en Britsche reser\/err rlitge-
put raakten, moest nren op <lie komst clet Arneri'
kanen aand?ingen.

Op 2 Juni \,\'ercl te \/ersailles ecn gewichtige
zitting van c1,err oppersten oorlo,gsraa('l gehoutlen
en een akkoot<l gesloten tusschen de gekwali-
fi cer<l;e vertegenwoordrigers van En gel an r1, Ftatk -

rijk en de \rereenigde Staten.
Men kwam o\/ere,en, dat 170.000 Amerikanen

gerhrren<le dle rnaand ]uni naar Frankriik ge-
voer<l zoud,en wo'rd,en, en 140.000 in Tuli.

Foch rrraagt aan dte Amerikaansche regeering
c1e samenstellins van honderd d'ivisies 1'oor den
Tomer van 1,919. Pershing belooft b,oven<lien in
cle kalme vakken vân het F'ransehe ftont eenige
Arnerikaansche clirrisies te zendEn, die nn in dc
Rritsche zone ondefficht werden.

On 3 Iuni meld'de Foch aan lfaig. dat de cmt-
urikkeling van den slag het totaal rlet Fransehe
r'eservefl opslorpte: hii verzochf hem drie infan-
terie-d,ivisies aan beid,e ziidb tler Oise te tloen
oprukken. dle, zoo noodî9. zorld'efl inerijDen.

Reeds <1en volgendlen dâs rrroes Pétain zeer
c'lrinsendi om <1ien steun : hii verzo,cht de nredt-
r.'erking rran Éngelsche en Amcrikaan-"cbe divi-
sies. om in <1e kalme rtat<ken Franscfie divisies
af te lossen.

Foch antwoo'rdde hem, dat vijf Arnerikaan-
sche divisies op clie wijze gebruikt zouden wor-
tlen en dat drie divisies aan de Oise stond'en.

Als de DuitschErs krachtiger zo,uclen aanval-
len, wilde men aan Haig meer hulp vragen.

Den ?" Juni hadi urecr een krijgsraad te Parijs
plaats. Clsnenceau, Weygand, Wilson, stafover-
ste der Engelschen, Haig en Milner (minieter
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Aanval de',: Duitschers op r1c Franschc steliingen.

van clor1og in Iingclancl), lvoo,uclen cle vergadb-
ririg bi j.

Wilson vro,eg toen aan Foch, wat deze zo'tt
dro,en, indien <le D'uitschers een dubbel offensief
bego,nnen, cen op Parijs en een otl <1le kanaal-
havens. 'Wat zou Foch <1an voorschrijven ?

,, B'eidq puntelr vcrdedigerr r, antwo,o'rclide cle
rrlrperbevclhehhel zoncier c1e minste aarzeTing. .

D,e Éngelschcn clachten natuurlijk voo,ral aan
cle havens, u'aar hun basis was, en de Fran-
sr'lrcll ilfln Parijs.

Ilaar Fo'ch scheirlclc tlie beicle cloelpunten valt
t1,cir rrijanr-1 niet. Hij rveigert tusschen cle tu'ee tc
kiqzen, rvant ze moeten sanren gercc'l urorclen.

Drat lvas cl,e krachtclatlighciil van hem, clie cle
:irl1rvo'erdêr van alle lcgers r,as : het go;lc1 eeri
gemeetrschappelijke zaak.

Het was imners, ce,n geivictrrtig o,cl,genblik nu.
Vie,l Pa,rijs, o'f vielen de havens; tlan zo'Lt cle oorlog
l'erloren zijn. D,g lejclcrs mochten niet weifelen..

Clemenceau en L1o1vc1 George lieten niet to'c,
dat er in 't nrinst nan lret opperb'evel getor:ncl
rvr.r'd .

Dank aau cle versterkingen luurt cl,c slag. Dc
Amcrikanen verhinclcren cl;e f)uitschers zich in
het No,orden vân Château-Thicrry te rzestigen
e11 werpen een D'rrits,ch batalio,n, clat c1e Marne'
fnrcccrcu wildc, terug.

Op 4 Juni nras hct offcnsief ten ein<le, al
mt lrl,lc nren nog plantscliilce gevcclrten.

I,rrclenclorff berichtte nu, dat men sedert Mei

;5.0fI) gevaltgcltcnr 650 karr<.rlnen en 2.000 mi,
trailleurs genomerr ha,c1.

Tc Parijs \,vas ecn verd,ecligings-ko,miteit opge-
ri,.:ht. Men rverkte weer aan de versterkingen e1l
:;1rral< cr rran cle vrouwen en kincleren itit de stad
tc vo,cren. Nlen was op atr1e gebeurtenissen vool--
bereicl, ook op de rrerplaats'ing van o,orlogsfa-
brieken.

Clcmenceiau hacl op 4 Juni in cl,e Kamer op
dcn ernstigen to,estand gewezen. Hij bekend,e de
orrtzaglijke rrerlicz,en. < Onze effektieven rakcn
uitgeput, ntaar c1;c Anrerikanen koqren voo,r dc
h,cslissencle taak. Aan de leVenden blijft c1e plicht
hct prachtig r:vcrk cler clo,o,tlen te vorlto,oien. u

Dric rede maakte eel1 cliepen indruk.
Men had nu het gevoel, dat irct gevaar tijdc-

lijk bezwo'ren wâs,, alhoewel men zich herinnercic
rlat op 21 Maart, {) April en clan 27 Mei gevo'lgc1
rvas. En telkerrs wa,s de vijand gevolcle,rcl. 'Wat

zo,u het nu zijn? En zoo, rno,es,t men wel aan cen
wc'et volgencl offerrsief clenken.

En waarliik, 't was een blo,eciige I,cnlc, ccrr
voo'rjaâI rroi allerzwaarste beproevingen.

Dic I)tritsr:hers r,ersterktcn het rzerovertl ter-
rein, van leperen tot So'issons. En weer mo,eten
çij cr op urijzen, hoe zii rrognraais hct vo,lken-
recht schonclcn. Een clagbtrads,chriiver melddc
van c1e Ncclcrlariclsche .qrens :

< 'We staan \,vecr voo,r c1,e iritrroering van eelr
Dnritschen aanslag op dc rechtcn en clre veiligheid
van c1nizcn<1en Belgische burgers, éen aanslag
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I)c l;estorinilrg \rirlr ccn heuvel.

verb'o.rgcn uchtcr licl tna,sker rrznr lrcschelrning,
wat ailes nog hatelijkcr tnaakt.

Wc hebb,en rlies,tijtls genreil<1,' ho,c c1e burgers
rran cle Vlaarnsche plaatsen bii hct Icperschc
Iro,nt, als Roeseiare, Meenen, Komen, Ilcvert'r-r,
IJoogledle en and,ere, rraar cle prortirrcic-< Antr,'ûer-
llen crr fimburg u'cLtlen gestuurd.

llet rverd te gevaarlijk in hrrrr gcmeeriten.
Wclnu, allc mannclijkc cn vrorrwclijke iritgewe-
kctren, clie in stant zijrr tc arbeidcn cn nu al
nr:rarrrlerr in dc o'rngev'irc vaû Ar-rtrver-lrcn, f,ier,
{';trt,r 1, atrr... 1'çr1'lij\': i r, ilo,r-ilen Lrc,ilrcie(l met tc-
trtgvocrin.q naar hurr vrocgcr cio,rp of starl bii hct
ft-otrt, om cr te arbeiclen, en, zo,o,als wc zeiclen,
zt7 rlat geschiecl.en ondçr het masker van liefda-
L1i,qh ci (1 .

Iieni.gc rvekcrr geleden rrcrschccn in cle pcrs
('cn \\r<ifftr'erir:ht .o,r'ci' d,c uitgcl-ckcncc clci
\.'laarrrsche trerto,lkirrg achter hct front. D,c Duit
sclrers gav,en voor, rlat zij rlie menschcn \Àreg.qe-
vocrrl ha<1c1'e11 \vegens het gevaar van dc beschie-
tirrg tlcl Engelsrchcrr. Zc verzu'cge1r llatrlrlrliili,
r7'at ze vcel mannen en io'ngelingcrr ter 1tlaats,c
lradclen geho'ud'en voor arbeid.

Na cle:r laatsten slag bij Ieperen zijn de Brittel

tuit <len beke,urlcn boog bij Pas,schenclaêle el
l.angêmzrrk achtcrttit getrokkcn. Nu kunncn tlc
:rrnre barinciirrgen terugke'eren, beweerden ric
l)uits,chcrs. Iloor het Engclsch hombardemcnt
lrcblrcn zc hnn lncttbcls verloren; u'ij zullen htrrr
nicr.t-,r,e nrc'uh(ils g-even, zoo, sprâli de ovemel-
tligcr, clie l1it rlc fabrieken cl1 wc'rklllizcn allc
ruachieucricën rvr:ghaalcle en woflilrgel necrhaal-
,1c o11'r zich iro'nt, ijze:r en andef matcriaal 1oc tr.:

ciqcncn. llij bet -.'erschijnen van clat b.ericht, t'c-
zerl $Je recds rilr 11c luairt€t-1r'1-c. tlie er achtei- rttr,lr
',i-ic rrrci .-1c to,r'::tl rrtlcrr dcr l;cz-ctting op de ho,rltr
rs, rvis,t r'rre.l , rlrt er wccr ccrt tticttu'c \/ol-111 \,:rr1

ru crli'lrvairg rrit..;e:1acht was. Onze lzoorspellitrl-1
l'irs rricl vo/)tl)af i{.

Lt tlc 1lrovilcics ,,\ntn'erfcn e1t LinrL;urg 1icc1't
rlc. ilitils.cl:c r-.r '.r'rr:i.r'l nri âair <-Le uitgcu ciicr J)tit-
i'.,1rrces,ters cll r"'u kouitciten cle lijst ecr,taag'.I
li!'!r r1e r-erbêrr;rcttcn irit de \Vcst-\/1aanrscl:'-
r'1:rrtscr, Rocs'r:lare, Uoo,rs,letle, Stade;r, llccncit,
f)hi:lrrr,r'c, I'crrrik, Iiorme'n, Hooglecie, enz. (J,,t

,1ie lijst 1lloet i\airÉlccluicl no,rclen, welke iottgcris
clr lucis,i,e-., vr()Il\\'cn eî 1nânlle1l in -c aat zijn ia.

\\,er"kcn. Lritgerlc'ken l;'ttrgemecs'tc'rs ltehl;tl,
rcecls een wâarschuwillg gekregen, dat er cett
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terugtocht îaar \rlaandercn zou plaats heb'ben.

Zied.aar rlus dc u'ee rzi nwekkend e rv erkelij khei ri
achter het liel en i-ruichelachtig \\,'oiffbericht ver-
borgen. IIens,chen, clie ailes verloren hebben,
rvier clorpen geheel of gecleeltelijk verwoest v'er-
c1en, menschen, clic blijcle waren uit rie oo'rlogs-
zone bevrijrl te zijn el ge'laten het einrle van den
o'or1o'g verbeidcl en op Antrverpsche, I,irnburgsche
o{ Ilrab'arrts,che clorpen, staan nu aan 't gevaâr
bloot ais' werkslavet naar 't frb'nt te wordern
teruggevo,cril. l{elrs,chen, die bijna clrie jaar
nacht orp nacht in ke clers sliepen, clie familiele-
rlen, buren, sta,dgenooten a1s s,lachtoffers varr
lromrnen err granatel zagen vallen , z.e zrllTen at
l;arlrhartig teruggedrevel worclen laar de irel
van 't fro,nt, om er tegeir a1le recht in, clen rrijan'.i
te mo'etcn diencn. l{en begrijpt rn'elk e,err angst
er oncler die verilrerrenen heerscht. \\Icer zu11en
gezinnen uitcengerukt u'orrlen ; somnrigen mo,ô-
ten bliivetr, c.le ancieren ga,an, \l/aar cle oo'rlog
wo,edt en dar kunuen cle Duitschers, <lie cieze
l eerloozen in de plaa,ts steile'r-r vân eigen solclatcn
err ze a1s sc1iilc1 gebrrriken, weer lrrelden, dat er
)}elgen oncier 't r,'trrr der geallieerrlen vailen. \tr/e
gcrten hier den nooclkre,e'1 c1ie,r bedreigtlcn u,c.er,
rro'gmaals moet eelt hevie protest $'eerkliukcrr tcr-
lre'scherming rran die menschcn, overqeler,eril zi:,n
rlc l)uitsche terreur.

I)e clepo,r'tatie begir.rt ook weer elt1ers.
Ifetlen o'ntnro'ette ik een lracler van zestig jaâr,

die uit Vlaanciererr over r'len bels,chen clr'aac1 was
ger'lucht, om z.iin zonen voor rleportatie te lic.-
hcle<len. De iongeus l.raclclen een oproepingsbrici-
ie outvangerr. \\ielrru, cle kleinste van de zoons
rvas dertien iaar ouc1. \I/eer t'orclen kinderen aan
httn ouders o'ntlukt om bij het front het r.verk.van
I),uitsche so'lclaten te clo'en.

\Iie hotpen, rlat de stem clie,r duizenden berlreil-
c.len uit 't afges,1o,ten België geloord 7nt 11,61ç1s1'1 .l

El uit cle streek van Rijs,e'l elr Roubaix be-
riclrtte men :

rr D,e drie steclerr hebben duizenden gen'orrrlerr
zien aanvo,eten. Alle hospitalen err r;eel sciro.lcrr
n/aren claarto,e opgeëischt- \ru he,e'ft men plaâts
qemaakt voor nieu\4ren âânvoer.

Veel gevang€ne.n, zoo\/e'1 klettrlinsen als hlar-
ken, we,rclen in t1e citarle,i van Rijse'l samengc-
l-rracht, claar geïclentifieercl en gefo o,grafeerrl .

Ook in het nabijgelegen Halluin ku'a,met er âalr
Portugeezen o.a. zijn hie'r ook opgemerkt.

I)e reku'isitie \,ân o,r,.qel1tiipen en blokken is rn
cleze sitederr rloorgevoercl, *wat cle D'nitsche blar1err
ook trewe're,n mor,qen o,vcr het intrekke.n r]er hevc-
len voor ciie onwettige opeischingen.

\/e'e,l huizen, waan/ân de bewoners vertrokkeir
zii;r, verl<eeren n11 in zeer bour,vvallie'en s,tââ1.
Niet alleen de D,uitscher.c,, mâar oo1< burgers
hebben, cloo.r clen nood serl\,vonger:r, eï het hout
van deulet, tla1rpen, zolderingen, enz. uitge-
haal<l rroor brantistof .

Meerrnalen hebben \vc o,\ier de e,lle'ncle in de,:e
stederi gegproket, onlangs no,q ove.r het ctel r'a;r
beetwo,rtelge'1ei cn paardenboonen. -\Icl \:er
wa,cht nu cle nr'cuu'e aardapDelen. l,I:La;' u.at zal
het clcel vân d€ burgerii zijn? Vededen jaar heeft

nreu slechts voor eenige maaltijden aardappelerr
gekregerr van tlen gclieelen o'ogst.

I)e l)uitschers,, sri1lr€lt nret tot rlel arbcirl ge
rhvongen burgers, ber,r'erkten ,ie ornliggencle vcl-
den vooL het lcger. fn clen stils,tanrl van het offerr-
sief noeten c1e btrrgers vercler al1er1ei militairen
arire-iC verrichten, we'gen herstellen nabij het
fro,nt, zanr1, grind, ho'ut en ancler materiaal aan-
\:o,eren, cuz. \./ce1 schepen zijn op.qevo,rc.lercl voo,r
het transTrort en het vefvo'cr varr ge'u'onden op cle
lienalcn err ,lc Leie.

Veel troepell worden nu gekoncentreerci bi j
Kottrijk, lleenen en Rijsel, en ook claar u,iiz.crr
rlc'teekenel op nict-tt'en cn hevigen s,trijd.

Tailijkc vrolr1\{ie1.r en rneisjes rnoeten iu rle
rr Kleiderclep.ots r kleeren cler s,o1i1aten herste.llen,
clc lazarettc.rr reinige'n en rlus ooi< militair werl<
\/errichten. Etr clk voorjââr hcerscht weer dr-.
r\frces voo,r r1c1-.oo'tnrt", bij de irerirrnc'ring aan ric
vreeselijlie clageir van 1915, to,en rlc bel<ende
r tr.zia's pirtats I I;r' lrien.

Erten buitcrr rie steder ziet rnerr tegeu cle luclrt
tlc D,uitscbe kal>e1ba11oirs. Dat is in de richting
r,an hct frorrt, r,r'aar rlc clorpen ontmimrl en ver-
rield ziin, en het vreese'lijk dranra ziclr afsperelt.
.\Irar het is r,è,rbo':1en cle statl te rrcrlaten en zeifs
rrâq mell rlret i1e soklatcn niet o,ver den oorlo,g
slLelier, ,r Pas o1l voor clc soionrrerr l, is oo[< hier
het strenge \\rachtwoord.

tr{et gerrelilig kanongebukler:, clat c1e s,terlen
rioet <larrereir, c1e aa,n\roer valr gewo'nclen, is zelfs
zoo dicirt bij het front voo,r r1e bewoners het eeni-
gc teeken r-air <1etr strijcl. De g'evangenisseï zitterr
ro1 burgers, lxeest voor aclrterlrourling \'ân gete-
l<uriree'rc1e \ioor\\'erpen, snokkelarij varr lerrels-
mirlr1elen en weigering tot s'erken. Maat in het
laatste get'al rrcrbant men meestal de gestraften
lioar celr l<arnp bii het frcrtt. l

Zoo g.ng het aclrter het l)nitscire front. Iirr
olcral stelde men httrgers aan rlen arheid e1r r1re1l

\ro.erde er zelfs aan, rlie eerst gevângen $,aretr itr
Dtitschland.

Duits,chlancl trarl nog tlries,ter of , nn het meen-
'r. \\'{ rr r'lt: ovcrlrntrrl 1e lrchben-

il.

TER ZEE.

De strijd te{e,n de duikhooten. -- Tsr.
' pedcer;ngen. - De Lloyd Royal Bel=

ge" - De Relief=vaart.

Tr, . hct.iaar I9] 8 u-as rce C-" rii li ann gebeurtenis-
-cel1 ; we hebber to't nn toe uitsluitend de feiten
tc lancl en in rle lrrchl hcschouwd.

Ook-op zee echto' $:as de strijcl o'nbannhartig.
Trouwens. op <1!t gebie<l. beschrever \1,e de blok-
'l<ade rran Zeebnrgge en Oostende.

Geruimen tiid n,erdr hier:orrer nog een pâpieïen
o'o'r1o'g gerroerrl tu-qschen Engelarr<l en Duitsch-
1^1flr ; het laat-çte beu'eerde, <1at cle raid' geheel
mislrrkt was.

Zoo had, na <1en \{e:i tairl o,rr Oostende, het
I)uits,c.h officiecl hericht gemeld :
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Iicn Engelschc velclpost in d'e nabiiheid van het frsnt.

rr Fingelsche zeestrijclkrachtcl clec.letl vatlnlor-
gen o,nl ii uur, i1a een hevige lteschieting, een
ttieuu,c po.qing om dc lrA\ten van Or-rstende te
versl)erren. Iierrige r,'ijaudelijtrre schcpel n'iic1en,
orrder bcsclrerming van eelr kunstmatigen nevel,
cle haverr binnendringen, doch werden daarin
helemnrercl cloo,r 't goeclgçrichte vuur o,nzer kust-
lratterijen. Een oude kruiset iigt in elkaar ge-
scho'ten buiten die vaargeul, zoodat de ingang
r,an dê havcn vrij is.

\trijj vo'n<ien rrog cloorlen aan b.oorrl vân het ge-
strancle schip. Trvee o'rrcrlcvenclen \varen oveï
lroortl gcspro,ngcn cn werclen gevangen geno-
illen.

\rolgens de tot herl,en ingekomen hericl.rten,
wer.lerl nrirrstens tu'ce r.ijandeliike rlo,to,r-booten
in den gro,ncl gebonrcl, cn een monitor ernstis
l,cscha<ligcl.

Dc r,ersperringspoging is voikoruen mislukt,
zoodat t1e viiand scheiren en menschenlevens
zoncler srrkses heeft opgeo'ffercl. l

ITet i,r'as <1e rvaarheirl triet. Jlaar voor (le duiii-
h,oot-kampagrre ze1f. clic het voilk moreel steu-
tren mo,est, cliencl,c c1c o,orlogspartii in het Duit-
schc riik rn'e1 al<lirs tc sprcken. lJb onderzeeërs
zouden immers deo oorlog winnen I

I)e Ëngelsche regeerirr l,a-c oprechtet en liet
lrc L r.olgcnrlc weten :

rrVzn otr*t^akb,aar gczâ gh ehbenrlc z i i cle rl.oa'dt
vas,tses,teld, dat de rr \rindictil'e ,r irr tle sma1le
riitvaarge rr1 r'an <1e havqrr latr Oo,sten<1e ligt,

onder een hoek vau 30 gradea (rnet de as vân
rle geul), IIet i-q duideliik, ciat een schip van
z.oowat 90 meter lengte en dat onder zoo'n hoek
li.qt, het kanaal vâIr 97 meter breed niet vplledig
afsluit ; mââr tocir is een zee-r nuttig resultaat
verkregen. Pr ris een gecleeltelijke afsluiting van
zeer ernstigen :rard teweeggebracht; en ondér
inrnnerking van c'ie getij-werking en het spoedig
aanslibben aan die kust, zal de belemmering ze-
kcrlijk nog toenemen. Er wordt niet beweercl,
clat c1e aan den grond,gezette kruiset het uitva-
ren van dnikbooten za1 beletten of ten volle die
rran to'rpeclojagers ; maar' het za7 diie beide toch
eedr',cht hemoeilijken. Err - wat van zeer grcot
belang is - cle lichte nrarine-strijdkrachten van
Ce D,uitschers zullen, \\'anlre er zij door onze zee-
strijclkrachten rvol-den achternagezet, rliet meer,

- zoo,als tot clus,l er hct geval v/âs - met vo le
liracht <1e harren l<unnen binnenstoomen.

\Vat Zeebrugge b'etreft, is de regeering vol-
rJaan, dat c1e I)uitsche praatjes ovel' een onbelem-
rlerrle vâârt van en nââr cleze <luiklmot-basis
oniuis,t zijn. tro,tografjs:irc opnemingen bewij-
zen, dat c1'e verklaringer.r rler D,uitschcrs I/o strekt
onn'aar zijn.

Ten aanzien van Oostende zullen, naar schat-
ting, ten minste rlde of vier weken moeten trer-
loopen vo'or het kanaal kan worden vriigemaakt.

De haven vân Zeebrugge slibt snel aan, niet-
tegenstaancle er een baggetmachine werkt. De
tureecle maehine, die voorheen voortclurencl werd
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Fransche tro,epen hetncmen ecn cloor c1c Duitsch,ers venvoest clorp in No,ord-Fra nkrijk.

gcbruikt, is bij cle operatie tot zinken gebracht.
D,c ligging van cle gezonken kruisers is van dien
aard, dht een poging, orfl ze op te blazen, groot
gevaar zou opleveren voor cle havenmuren. l

Irl,een, Zeebrugge en Oostende v/aren niet ge-
lteel gesloten, nlaar zeer belemmerd.

't Was nu vo,oral tle taak der vliegers de Duit-
schets claar gcweltlig te hinrleren. We kunreri
niet in bijzonclerhed.en treden over de ste,eds her-
haaltle aanvallen. Ëen denkbeelcl daarvan geeft
ccn liorresponclent, die uit Vlissirrgcn melc.lde :

tt Voor 't eerst, secllert acht en veertig uur,
hcerscht cr wat rust bo,v'en het Belgisch kust-
gcbied, en ze dlo,et vreemd âân.

Zatcrd,ag, Zo'ndag, Maanrllag, to,t laat in deu
tvond., sto,nden aan <le grens of op d€n boulc-
rrarcl, te Vlissingen, honclerclen menschen naar
het gern'elc1ig vuutn'erk boven Vlaanderen te
kijken.

Er moet tc Zceb,ruggc n el niets meer recht
staan, ho,ort men dan vo'ortdurerr<l zeggen, als
zn'afc slagen zclfs Vlis.singcn op zijn grondrnes-
tcrr 

-r]ocri'<làrrercrr, 
als cle iom.n ,tnn Zôeu*s"h-

\rlaartrsche hoer,en r.crrraarli ji< rinkelen en c1'e

gloed tler- zo,eklichten to,t over Sluis en Retran-
chement .qliiclt. Alsof ecn pâar gelrouriiTen Zee-
brugge's gewicht uitmaken ! llcrt Palace-Hotei,
het 1ooclsgeb,our,v, het po,stkântoor en eenige vil-

!a's, ze waren al heel onschuldig, claar o1r dat
eeflzaatn puntje der kust.

IIet is 't d,uikbootnest, clat ctre Engelschen zen-
cler ophond,en bestoiken; 't beruchte ho1, waaruit
onderzeeërs geruischlo'os stripten, cl,e zee op, ot1t,
als 't kon, oorlogsbo,clems, maar vo,o'ral koopvaar-
r1ers, te vernielen en menigen \Meerlooz,en sche,eps-
gezel hct leven te b,enemen.

Ifet cluikbo,otnest en alles wat er mede in ver-
bancl staat, rlrrs cle clepôts langs het kanaal en d,e

rverkplaatsen zran c1e dokken van Brugge.
Bn claaro,m zien we 's avorcls hoe de vûnkcn-

rcgen en 't lichtspel zich steerls verplaatsen crr
lnet vtrur 't gebierl teekenen van Zeebrugge,.lltrg-c 

l,jss...rei{he c1l I)riclzeele rraar Brugge zc1\ .

r, We hebb'en strenge.bevclen uiterst voo,rzich-
tig te ziin met cle stad rr, zeiclen me o'nlangs Brit-
-.chc ..'liegers, clic trveemaal per tlag dit geb ed
hczo,clitcn. Fcn tt,es reecls cen jaar boven 1-rct

fcl-bcsto,okte pttnt in dienst. rr Wc rro,eten na-
liiurliili elc Bclp;ische bevo;lking ontzien. l

Brr zo,o girre hct nir Cen gansciren Zomer do'or.
't \trIaren tragische nachtcn voo'r r1,e Brugge-

1i-rrgen. Dikv,ijls hadd,en er <lrama's plaats.
Brugge rvâs in s'aarheid, eene berrolkte stacl

ai'hter het fro,nt, rvc zouden kunner:r zeggen het
zoo, gevaarliik rr zeefront r. Onze Koning was
hierorn ook zecr beko,mmerd. Men vernam het
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I{o,rirrc Allrcrt cn nlâarschalli Douglas ïiaig, :1c ccrcwâcirt in o'o,gcnscho,u\,v ncmelrc.l.

tl.ouw,cns wcl tc I,e Fiâvre en in D,c Ëa,tirc, tilit
,;rrtler tic bottttttcu va.tt ticit liutttigeiruot rircrtigc'
Belg het leven 1iet....

Dle taak cier vlicgers \iras ecn deiii<ate. i\ict
icder gevoelcle clit. l:ir vielen zeifs lto'ittmen vcr
in het 1and, eens in cleir 7'olnrcr van 11)i8 tcr

lI a1le.
Daar r.ielcn tien botitrnen, ircc1oeicl rroor het

station, ntaat httn uitr.,elkiirg las gi-ru'e1ijh.
-Ecir bo n tro,f rle r'voirilg v:rir I,l. (ic Slitet \'illr

I,ier. Het huis st<-r,rtte in. jjurcu strelcl'en to,e. l)e
oudlers c1e S'ulet verloûen bij cleze ramp hun vijl
kincieren : tw'ee c1o'chters en dn-ie zonefl, Een zoon
1ag clo,od op straat. Ben tlveede werd nog levend
van onder het puin gehaalci, u.raar stierl kort
daarna. De ouders en een logée o'ntsnapten or-
gedeerd, ofschoon het redrc'lingslcrk zcer nror'i-
iiik rvas.

Vcel iirrizcu lvcrilcn geltavencl, IIct was voor
irct arirl.c'rs zo<i rustig statlje ccl naclrt vol onlzet-
ting. l

Over he t Iriurrcrnlarrrl in L1)Lt3 sprckel wij
nacler.

'Zoo)n aanval, claar ten Zuiclcn van Brussei,
\\'as cerl ttitzondcrirrg.

Te Oo,stenclc cn l3ruggc nro,cst nlcn schier e1-

ken rracht lr'cducht ziin vot,r den r1,otx1, lo,ereurl
nit cle lucht.

We zeicl'en, d,at o'ok de I{o'uirrg claar,om beko n-
rurcrcl was. Bove nbeclo,elcle korrespotrclent te
\,'iiss'iugen sprak rlet op Ïr-alclicren gelancle
I.lritsche vli'egers, en nelclde daaro.r'er :

o We spraken een wijle orter de Vlaamsche
krrst. Veel nieuws is er hi'erover, na vroeget'e
intcrviews, niet. llog altijd versperren de be-
kend,e schepen Zcebrugge en cle luchtaktie heeft
nu voorâl op Brugge's dokken en werv,en plaats,
rvaar Duitschers vooq: hun marineschepen ook
het l-iedrijvigst zijn. Dat is ecn moeilijke taak,
zeiden cle vliegeniers, omclat de Duitschers hun
werkplaatsen en een duikbootbasis hebben vlak
b'ij cen bewool.de stad, en wij kunnen er b,ijvoe-

ge.û te nc,Jiirjier itûg, rinh(iat ric iiuitschers zich
niet alleen ric.r,clr ccu sciti|l vau ltlrgers clekkcl,
tloch o,ok bulgers bij irun ruilitaire punten to,t
irlrcirl Ll\virrgc,i.

lioning Albcrt ireeir oulangs, nog o,p ciat ge-
v:]ar vool zijnc o'nclcrdancrr.gcw,czen, eu ter vcf-
mrjcling van alie misr.ekelingeu cn vergisbingen
zijr, aa't cle viiegeniers cie streirge bel'elen, .o.rrr
ruret de ûreestc r oorzicirtigheirl tc il.erk te gaal,
licriiaait.l. Zo'o'n to,estand ircerscht <xrk bij het
b'ekenci'e viiegcrpr.rrrt Girislel, tusschen Oo,stende
en Thorhout, waar de Duitschers bij een be-
woondi dorp, in hetw,elk ze de burgers houden,
kainpen en depôts aangelegd hebben. De vliege:
niers gedenken de burgers, cli.e o,nder dat vreese-
lijk bornbai-denreni in cie kelders schuilen, en
o.rrtzjcn zr-r,oveei zc kunnen cie bewoonde pun-
ten, rr

I)ie geveclrtcn in de lucht rverden met ver-
woedheici gevoerii.Votstaan wc llret celt bescltrij-
ving naar een bericirt valr gelocmden korrespon-
<ient. :

ru Pas is na den sto,rm het weer rustig geworden
o,l ciaar zijn ze opnieuw boven de Vla,amsc6s
l<us,t, rle Iiitsche aviateurs, c.lie rusteloos den
strij<i tegen cle cluikbootbas,is voo,rtzetten. We
zâgen een rai<l <lezen voo,rmiddag. Omstreeks vijf
ir.ul hari een nieuwe aanval plaa,ts. Eensklaps
hoo,rclen. v,/e van op den zeedijk te Vlissingen
lievig mitrailleurvuur heel dicht bij, en we begre-
perr clat er in de omgeving in de lucht gætreâen
werd. \Vat later streek een vliegtuig over de dui,
lren en ko,erste in l{ocrdelijke richting bovel
\\ 'aicheten.

Een Bnge,lsch to'este'l daalde op het Breezancl
achtcr Oo,st-Kape'11e. Plotsieling wendde het en
kwa,m o,p clen kop terercht, met de wielen in de
lucht. lwee aviateurs klauterden er uit en ble-
ken o,ngedeercl. D,e machine was diror kogels en
granaatscherven in cle tank getroffen en verder
vrceselijk door kogels gehavend.

\Àrij hadden een o'nde,rho,ud rnet beide vliegers,
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Dc l(oniug cn generazrl Hor-ne.

iurlellant Jauies Grcewer ;tiuttto, ceu Zuici -rrri
iinllcl:, cn twcetle-iultenaltt '1 oru \r llsou .l3roc-tte,

rou Scttut,
Uugcveer utu ttrie uur ware ri ze etgctls lu

r\<.ro,rcl-Franknjk opgestegen, ule[ vier bommeu,
ctie ze op de dokksn vau iJruggc zoudeu werpe-tl.
Iiort bij Brugge werden <le aviateurs omsinget.i
e{r aalrgevallEn door vijl Durtscne toestelleu eu

eeu ltevig gevecht'ôntwikkelcie zich op twaart-
cluizeucl voet hoclgte. .,U.unro, cle Zuid-Airikarier,
was cle loqcls en tsrodie waarnemer. .lJe eerste
ruoest beheû.dig uanæuvreeren om aau ucn ko'
gelregeu <ler machiuegew-ere[ Le o'ntkomeu, ter'
wijl <1e laatste terugvllude. Dsze strijci uuurcie
twiutig miuuten. Munro tooucle ons de sporeil
vau twee kogels, waarvÉul er één langs zijn hnker
laar-s schoof eû eerl lap van het schoeisel uetle-
1r4ru, etr de tweede aan de knie iu de laars tirt ug
eu cr bij den enkei weer uitkwaut, zcrltticr ltcL

beeu te woncleu. Kogels doorzeefdeu de ruachiuc
eu schotes de tank lek. Het toestel werd in ko'r-
tr:u tijd €€n wrak en rllunro begreep, rlat er geeir
ontsnagping mogè1.ijk was, tenzij op Neder-
larrclsch gebied. Hij koerste dus daarheeu.

Àls men op r\ederian<lscheu bo'ciem lancleu
kou, was men immers beter af ; dan wercl rrren ge-

iriterneerd en verPleegd.
'I'oen de BrittEn voorbij de -t\eclerlandsche

grens gevlogen waren, werd€xr '4 î9q door twee
iloits"tos achtervolgd, die heftig bievcu door'
vuren en de jacht aldus eenigeu tijd volhieltiel'

Einde'lijk blevep de D'uitschers achter en stuur-
tie llIunrà naar de Walchersche kust. I)e ma-

chine trok nog over het eiland en daalde op het

strand van Breeean<l. Bij de landing gaf Mu:rrc'
irtijt u"tt groote behendigheici Hij bemerkte,
dai er te weinig plaats was, om het to'estel te

laten uitrollen à .re.n hevige schok tegen het

<luin zou volg'en, die de inzittenc.len wondefi kort'

Daarom wentelde hij voorzichtig tie aëropiaart,
.rotAut ,1eze op het bovenvlak neerkwam en stil
1ag. lIt Gebeurde, dat er tlrie gealiieerden op een

clag een noodlanding in Nederiancl deden, eert
bewijs dus varr rlerr he{tigcl strijd.

Zoa was de raicl van April op Zeebrugge doei-
matiger. Voor cetst beicrnmcrde irleu dr-Jor (ie
bomrnerr het vcrkccr; dan beschacligcle mcri clc
basis, de irangars, cie .uverken, de marirreschepeu;
en ten clerde bclette 111e'n door cle voortdurenclL
tairis, t1c ccnc ra r'ie ar:''icle, clert arbeid, rvant rle
Duitscircrs en irrrlgc,rs 1lo'e,s,teu urel irr de older-
strrttlen (luûrl,r('nijr' l l._

Dit vrrcr ot'r" 0u.,.* 
* *

l'UCif ftr-trirtt (l llriè; \(c, ).e LlcpetlSLiutI,Lu(Clrr.
Up I JuD.r grltg rrc ruriLrri(aatlsclie tra1]satialr-

tieker u Li1lco,ili )) t\rarr t,C- \rocgcrc ira1rlbulg,-
Anrerikahlu) veLlulelr, op lcrLlgrets uaaL Àurerr-
ka. I),e troepe[ wareu tttrs geiatrd. .hlet r,vas e,crr

vaartuig van lE.UUt) torr..
(JrxstJeeks tLrcll trjrl lrczatclr de Vcrecnigtrc

Stateu rn cie liufopeescirc watcrexl reetrs -l5U oor-
logsschepeu urct ii5.00lJ zeelieden. 1c Scattle
klvam op 2 Jurri uit sa.u .1.1 rausrsco lrct cerJ[r'
vaartuig in gctvapctid b'etcr'n aau. {-le rr-tr'arturr,
van 3950 ton.

In tle maancl .!Iei bo,uwd.e ûleil olr de Àurt rr
-kaanscire wervcu 250.000 tou.

Op a Judi wel'(ieû op ue r\rucrikaa.uscire kust
acht klerne boc.letns veruield.

Deu 5' verloren de lugclscheu ceu hiripll ui-
ser; 7 rtran kwarnen oul.

Duitsche onderzeeërs zauùeu ruijneu uabil tle
kusten der Vereenrgde Staten.

Dienzelfdeu 5" j urii to'rpedeertietr cic Lruit$crrt ts
eie i{e<lerla,ndsche boctt < Koaiugiu Regentes r.

Deze daad verwekte hevige opsclruuuing lre-
gens de volgeude omstaudigheden.

Er waren ouderhandeliugen begonrreo tus'
scireu Engeland en D'uitscliland, ona o,ver Rottei-
lam veel vermiukte soldaten uit te wis"seleu cu
aldus eeoige leuiging te brengen iu cle eilc,rde.
}len was echter reeds met iret vervo,er bego,nnetr.

Iieu Britsche alvaartligiug ve'rtroli naal LrcL

vasteland, om met een Duitsche hct vr;rcLrag olr
te stellen, teneinde den ciienst uit r.c breiden.

De Eugelscheu reisden met de u Siucioro r ;
voor hen voer dè c Ko,niugin Regeûtes r met ge-
wonden en uu l-legon Duitscirianci de beslisseu-
cie onderhandeiingen door tiit vaarluig te torpe-
deeren !

Geen wonder, clat zuik eeu aanval op eeu hos-
pitaalschip err in iiie omstandigiredcu geweldigc
beroering verwekte.' 

D'e u 1'elegraal r veriraalde de volgende bijzou-
derheden orver het gebeurde. (IIen meende eeffit
no,g, clat een mijn liet ongeiuk veroorzaakt hatl,
maar vernarn weldra de waarheid).

t De Rijkstelegrafist, dielstdoend markonist,
'legelaar, bevond zich tijdens het ongeval met
den eersten o,fficter, cierr Iingelschen lo,o'ds en den
tweeden en vieriien machinist in de rnesstoom.

tt Juist was er gerrtaarschurvd orn te eten l, ver-
telde irij, u toen men r'ten klap van r1e ontplo,ffing
hoordê. Alles lag in e'ens boven op o'ns. Zeker
ben ik evelt weg ÉJsw'ee$t, want ineens voelde ik
het wâter in tie nressroc.rrn looiren. I-Iet licht was
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,qj:;;t

f)c rt Korringin Regcntes ) va11 de Maatschappij <ZeeTand r, belast met het vervoer
van geu,o,nde krijgsgevangenen,welkc door <le Duitschers getorpedêerd werd.

als doo,r cen t<.roversiag gedoofci, uraar \rye zagex
liclrt vau voren en daar zrlrt we op atgekropen.

Aau alle kanteo hoo,r'de i.k kermen. Ik zelf ha<r
ecir grooten wiukelhaak aan mijn iroold en een
kneuziug aau cle teeneu. Zien korr men e'lkaar uret,
nr:rar to,ciruerkte ik, dat de -[ingelsche loods
\;oo,r rne uit kroop. \ve gingen ailen doo,r het gat
irr rlen wand eu kwa,rnen zoa aan ciek, ailes hep
vcr,l water en plotseliug giug het schip met ons
<.rurler. Geiukkig kreeg ik hier het groote tou-
nenvlot iu de gaten en daar ben ik toen bovenop
gt:kiorumen, Voo,r mij was het gevaar voo,rbiJ.

Uit de verte -[roorde ik toen roepen : u llelp,
lrelp I l

Iiu cia,ar zie ik eeu hoofd tusschen liet wrakhout
()'p ?.ee uitstekEn. Dichterbij geko'rnen, zag ik,
tlat iret de Engelsche loods was, ciien ik te hulp
li<-ru k<r,meu. Ook vier anderen pikten wij op, toen
rle tweede stuurman ons irr zijn b,oot nam.

Ben boot van de <Sindoror> bracht ons uaar
iret schip. De gewo,rr<len werd€:L naar de u Sin-
tloro r gebracht, waar wij allen direkt goed ge-
lrolpen zijn. rr

D'e clerde rnachinist, W. van den Hoek, deei<le
ons mecie, hoe 't tijdens de ramp in de machine-
karner toeging. Hij had juist de wacht, toen de
ontploffing plaats greep. t Ik werd )r, ?.oa ve?
klaarde hij, t eerst tegen deu zo,ld,er gewqrpen
en viel toE11 weer tegen den groard. IIijn eerste
indtuk was, dat er in de machinekamer iets
sprong. Zæ'dra ik den eersten stoom zag, verkeer-
de ik in twijfel, wat te cloeu. Ik trok aan de
smoorklep, maar kon clie niet clicht krijgen. Ach-
ter mij bezweek het waterdichte schot en de
dynamo viel om, zoodat alles plots pikdonker
werd. lerwijl ik wegvluchtte, sprong de hoofd-

stoomgeleiding eu de machiue stopte uit zich"
ze1f. Toen brak de hoofdstoomleiding nog eexs
op een andere plaats. Twee stokers, die op de
plaat waren, e!. twee olie-mannen, die zich iu
het logies vô6r bevonden, konden niet ureer ge-
red worden. Ik kon twee stokers niet rneer rnee-
ûemeû, en terwijl wij naar boveu holden, tas-
teude in het donker, ro,lde van alles uaar o,ns
toe: viktualiên en bordeu en scheepÊg€rel.

Toen wij aan dek kwamen, helde het vaartuig
zeker al 50 graden .Ik zeide de stokers te water
te springen, do,ch zij durfden niet. Ik wierp Ar-
nous te water, en daaraan <iankt irij zijn red-
ding. Wisseliertree klampte zich kranrpachtig aan
het scbip vast. Ik kon hern niet meer bereiken,
en hij verdween met de <r Regentes r in de
diepte.

trIangende aan de davids, kon ik nog net bij-
tijds in een boot springen en behulpzaarn zijn
om Arnous op te pikken. >r

Daar, in dte ziekenzaal, dtoen ze elkaar de ver-
halen van hun redding; tnur hoe daukbaar we
zijn voor de redding, we vragen ons toch af,
waarom die manneo dat letsel werci toegebracht,
eu we dEnken aan den roekeloozen sluipmoorde-
naar, die hen getroffen heeft.

Eoven aan dek verzarnelden zich de D,uitsche
officieren, die nret dê < Sindio,ro )) meegekorrrefl
waren, o'm hier als onze gasten gernterneerd i.e
wofden.

We spraken ook den uitkijk Wareman, die
verklaarde, dat hij duidelijk een bellenhaan heeft
waargenomen, en wel aaq bakboordzijde, in
schuine richting op hei schip. De bakboordschuil-
landpoo,rten werclen geraakt, err clirekt claarop
voigcle de ontploffing.



* 1456 *

Het opvorderen en kzuren van paarden voo,r het Duitsche leger.

Kwartiermeester De Klerk hee{t bovendiien
een fluitencl geluid geh.o<lrd. Evenals de scheeps-
timrnermari Comelis i3aan, verklaarde de heer
iJe Klerk positie{, c'lat cle ontploffing door een
torpeclo, is veroo'rzaakt. Daar hij vroeg'er bij de
marine diende en hij ook in Engeland, vaak oefe-
uingen rnet torpedo,'s m'eernaakte, heeft zijn ver-
klaring de grootste waarde.

De stoker Leydekker stond bij tlen uitkij-rr
Wareman eî zag p1m. 5O meter van het schip,
over €en breedte van ruim een meter, een bellen-
baan aankomen op de it Regentes n. Zoadxa deze
het schip raakte, had cle ontploffing plaats.

A1 dteze verftlaringen zijn eveneens afgelegd
voo,r de marine-autoriteiten.

Alle getuigen verklaren zond'er eenige aarze-
ling, dat de ir Ko'ningin Regentes lr is getorpe-
deerd.

De voo,rzitter der delegatie, die op de a Sin-
do o l was, Sir George Cave, deelde ons med,e,
dat men te 1 uur juist aan cle lunch was, toen
men de ontplo,ffing hoo'rde. A1le ledren der dele-
gatie zijn onmiddeilijk naar boven gegaan. Het
tooneel dat zrch voorcleed was ontzettend om
aan te zien. Men zag rnenschen worstelen met de
golven, andêren. ronddrijven op wrakstukken,
terwijl de < Koningin Regentes r zinkende was'
Iedhrreæ. wss t€n zeerst€ onde'r dbn indruk.

Sir George Cave wenschte te verklaren, dat
cie Engel$chen de fiinke ho,uding der llollanders
ten zeersbe hebben gewaardeercl. A1les wat k<m
geschieden is gectraan, en go€d gedaan. Zii be-
treuren van harte het verlies aan menschenle-
velrs en het lijden der gewonden. rl

De u Sindoro, r gaf bij de ramp het noodsein
S. O. S. Ben half uur later verscheelr op clat
hulpgeroep een Ëngelsch watervliegtuig bovèn
d,e plaats van het onheil.

Natuurlijk is al het mogelijke gedaan, om d€
plaats goed af te zoeken. De tt Sind,oro' r en de
<t Zeeland l zetten s oepen uit, die door 't wrak-
hout voeren.

it D,at wrakhout wâs iets o,ntzaglijks en ga.î
o'ns een beeld van den geweldLigen slag ), ver-
teld,e-rne een officier, d e m,et anderen de opzoe'
kingen bestuurde. Stukken verschansing, dek'
c1ee1en, meubels, bedden, enz., 't vormde eetr
uitgestrekte, dichte mâssa. Scherven van borden
en schalen, die juist in de messroo,m opgediendl
werden, lagen ver weg o,p de vlo,ttet. Elk plaats-
je werd afgezocht.

Men zag een slip van een kleedingstuk bo'ven
water, greep het en haalde den stoker Goed,hart
boven. Het gelukte nog zijr. levençg-gesten op te
wekken. Db Engelsche loodb Sutftrland, hier
bij de llollandbche loodsen goedi bekend, werd


