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stekelige s,no'r cle,c1en hem aan erern e,verzrvijrr ge-
lijken.

Ik lro<rrde ec'll rite,ll rraast nrij, clie zegrle:
tt D,er genera,l ùIangilr I l
De zon brak d.o,o'r den mo,rgen err r,erlichtte het

pui rtan het gebo,glr'. f)e goutlen letters o,p dcrr
geve'l schittel'c1err en ik las : rt Pa,lais cle Jrrsiice,. ri
(C ercchtshof).

Ben o,ntzettencle pijn'bect cloor nrijn bc,crr. fii
verlooi' het bewustzijn en viel in de annelr van
cen ziekenoppasser..

fn een laatste,n, va,gen blik r.ag il< boven het
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irooftl r,a,n clen generraal en het verschrikke,lijke
lvo,ottl i< Justicer, in clen b,leekblau'uven tno'rgefl-
ircnrel kl;rlrperct, r1e rlrie helclêre klcurEn van de
geraf c,l<le vlag van trrankrijk. u....

ir J usticer I r G e,re chti gheid I D{t o,ndervond, weldra
oo,k i.le'slachter van Verclun, dê laf,hartige krooar-
prins, die, wij zullen 't verder zien, op't opper-
st e gerechti gh ei clsoo genblik van D,uitschland, me t
zijn v'ader, den ... ro'emrijken he,ld Wilhe,là II,
als een lage fie,lt, als een lafaard, het leger ont-
vluchtte en in Ho'11and iijfsrbeho,uci grng zoek€n.

DE GROOTE OORLOG.
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VIII.
AAN DEN I]ZER

C)nze so,ldaten volgden natr.rullijk in spanning
al de,ze ge'be'urtenissen. Voo'r herr lva,s tle tijci val
het o,ffensief n6ig niet aangebrok'en.

W"e rvetel, <]at bij Merrkerr eerr D'uitsche' aa,n"
val afgesta,gcn .\ ,'as. Merkernr ligt reercls ten Zuiden
va,n hc,t eigenlijk fJzergebied,.

Lettern rvij e,ven oçr <1e lJTerstreek zelf .

Tlier ko'n de vijand geern offensierf bc'ginnen.
Het r,r'ater vefspe'rdre tlbrn weg vonr groo'te legers
err een nra,cht varl artillerie.

Plaa,tse'lijke ge,vechten gebeurden er wel. Allerr
n'rrrden rriet riermeld. Tlerinneren we eehter toch
aan. d'err strijd bij Reigerrsvliet, in Maart.

De Reigersir,'liet is een wate'rloo,p bij Stuive-
kenskerke en Per'y'yser, dlaar waar in 1914 zrrlk
een gewe'ldlige wo,t'sterling plaats had. W'e denken
aan Tervate, den Gtooten Beverdijk, de Noord-
vaa,rt, R amsllapelle.

Hien hadl het lo't va'n de gânsche kanaalkust,
ja, rran Europa toen o{p ,t spel gestâan.

Maar o,rr diien sla,g vo,lgde de wacht a,afl d€fl
lJzet.

In <lit fro,ntvak 1ag nnze b jzonderste stelling
a.chtEr den dlam van rler spoorweg Nierrwpoort-
Diksmuide. Dtie der l)'uitschers lag aan den lJzer.

Tusscherr deze t.wee s,te'llingen was eefl orv'et
s'ttoo,mde o,f moetassige strerek; in deze sto'nden
r'eldwachterr en voo'ruitgeschoven posten om c1e-

welke, tijclens dte lange maandetn, die op het o'n-
vetgetelijk gevecht van derr TJzet vo,lgclen, fel
ges,tred'en werd.

Op <len Westelijken oe\ref \ian Reigersvlict
hadd'en wij een ve{dwacht, q'eilke dezeu na,allr
rlroeg.

Z-,jj bestond uit zerten po,sten welke van 't Zrti'
<l,en naa,t 't Noo,rrlen, van c1e hoerre dbr rt Tr,'i'e'c

App,elaars r toû aarr de tt hoerve in puin rr als een

r'^â,ie,r uiigespreid watern. Meer ten Zuidan, tus-
schen cle puinar rtacr het do'rrr, stoncl cle ve{d-
n'acht v'an Oud-Sturvekenskerke, Doo de over-

s'tt't.rrntttle s,tfe'ek xraretr vo'n<lers geslagen, die de
1'6l {.r'r'2r-'h ten r n et d'e hi i zo'ndelst e, ste,l I i n g verbo,n-
den.

I'cgelrotrer oti$, r,icl' lror1r1,.'r',1 luetef rra11 otlze
r,oorui tge,scl r o,ven li n ie, I r arl,l e rr tl e Duits,ch ers zi c.h

it.r lret kas,te'e,l y611 \/lç6,911c, irr liloos,terlroek, in
rle lrtl,erte Vanrle,nwottde en in ectn reckil andere
trirst,-'rr gene,steld.

lrr llaatt 1918, u'a,s lrct r,al< ïrzct <lrxn- e,en rrri-
tutij"rllivis,ie; nret rlen slrrrtstcn nto,erl dc,rlen rle
kartaledsten het zu'ale $1erk (ler irrfarrte,risterr.
Ecrr l<onipa,guie rran ltct 5" lansir-"r''s hezette de
lcl r]t'acht r'an R ejqers'r'l ici ; <1 c l<arat,i rrie,rs-wiel -

ri j c.l c'r-s sto,fl d en te O u r'l - Stu i ve,l< g r skerkc. I)e lorlp-
,rl':rvc-rll la,trgs rlcn spoo'rlÀ'cg, in Jre't rial< van Rei -

r.:<:rsv1iet, u'aren bc'zet ,1oor' ,,'rn krurpaqnie_ rrau
lret ,l' la,nsriers, en vefrler aclrtcraan, irr rle ondcr-
steurr ingslinie. sto'nctr cell batal jcrn jagers te

' iraard.

*'TF

D,e nacht van 5 o{:' 6 }{aatt $'as z-eer rustig.
Ile tratro'e lies,, rJie zonals' gpq'potrliil' rtitgegaan
r\.:rrefl, hr,'ltlqr r'riets hi jzo,qclêrs be,rnetht, tefl
lçylrqste hea11r'le men eeniqe gettrchten in de rich-
tirrrl r':r11 I(lnos,ter-ho'e.li. f.atet is hct uitgekofiten,
tlirt zii rlooa:trchr'acht rl'erdlerr door lret aatthte'n-
gslr \rafl rna.teriaal voô,( (:len aanrr'al. Teqel mid"
rlernacht .rrve,r,1 de rrraioor rtarr rlc loolrgraa,f rloot
L o,nr n r an rl lrl 1 R rcrr r r e1, h,erreilL ehber rler rteiklvrach t
r.:rrr If iqq'1'r\'licl, 11l:trvln veru'itiigd.

Oncqts, orrr 5 tlur 's ntofgelts. begint mell c!,nze

lor{rnrarrerr scl,r"ikkeliik te besehietetr. Ôratraten,
lmrnnrc'n err miitrerr rrallc,rr tc,liik hageil, het rrcr-
rlcdir:"irrqssrtelsc'l rnto,rrlt orverlrooo geworfrcn, de
rrr:rrrs,c!rantrert rno€terr irr dc dc;kkinqerr kflriïrert,
1 elef6nl ic..l-r e vcrbinriin gen zi in o,n<lcrhrokerr . Dit
r"rntcldis ges,chtrtsvutrr dtrurde I minntetn.

Orrr 5 rrrri I m.. na.l'at.1" oinnni.fs tot aan rle
iizcrr.ltaa,<ft.ersperdne qekro,nen rvttretr en deze
lra.ldc'n c1'oo'tgesne<1ctr, ktvant d'e aanval lo,s.
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Ditma,al lr,as het geen plaatselijke overrornpe-
ling, ma,ar we,l ere,n ma,chtige aanval. De vijand
wab beslo,ten de veldwacht in te nemen en o,ns orf)
den W'estelijken oever van de beek terug te clrin-
gen. Onze po,stet ten 'Wesrten verhindercle:a zijn
verbindingen crr zijn bezetting op clen Westelij-
ken o,ever 'iran den llzer. H:ij 'ntilde hier een einde
aan srtellen en diaaro'm deedl hij met stoottroepeî
tan de 50", 35ff en 360o rcgim,errten welke to,t c1e

214'f .Dl. (een clivisiekeultroepen, dieop 27 Febl.
van Kamerijk gekornen was) behoo,rden, eetr ge-
nteldigen aanval. D,e aanvalstroepen bestonden
uit I officieten, ongeveeï 30O man en 10 machine-
gswefen.

Deze be,la.ngrijke krijs'sverichting \Mas onder'
steund cloor twee anclere âanvallffi: een in het
l$oorden, moest zich van den pos,t rr Twee Appe-
la,arsr meester maken; de andete, ten Zniden,
n as teqen de velclwacht van Oud-Stuivekenèket-
ke qericht.

Deze laatste, een afleicling! werd doo,f ons vuur
dadelijk gesmoo,rd..

îe Reigersvliert echter kon de vijand anze eet'
ste linie ne{neln, en bezette hii eenige loopgravel
aan de treek.

Kosnmand"ant Brennet sto'nd met eeadge man'
schappisx en een afdeeling ma.chineEeweren in de
twee loopgraven, uzelke' op den ,Serpentvonder
tuitliepen.

Brennet Eeeft oodracht clie plaats te beho,uden.
Majoo'r Verhavert tleecl een hev'ig afsluitings'

vuur richten ofr cl'e sttooil! vo,oi onze bedreigcle
lelrlrvachtel

+t+

De toestandr van llommanalânt Brerrnet wErd
cevaarliik.

Dte vijancl hacl niet alleen derl pos't te'n No,ottlerr
lan rlrs rr Tu'ee Appelaars n bez,et, maar ook in
'l Zvid\en wa,s hii tot aan de hoeçen < des tro,is
nip'nons D \ioo,flrit gerukt, etr <lleiEde daar db ver-
derlieers ziidelings aan te vallen.

Om 6 uur, toen Brennet sle'chts over 15 man-
schaor.ren beschikte, kreee hii een kostbare fiulp,

ITet was de groef) clle'r kavaleristen-patroeljeer-
,lers. die bii het gerueht van het gevecht, o,nder
l;6tre1 v'an luitenant Van den Fleuvel, bijspro'ng.

B-tennet besloot o'nmiddelliik zeTl een aanval

te wage!, o'm de kleine loopgraven te ireroveren.
De'ze to'ch moest men hebben, wilcle men een
tegeaa.anval uitvoeren. Onder dekking van ma-
chinegeleervuur rukken de patroeljeerclers ten
a,anv'al, vero,veren de loopgraven, nemen 1g ge-
lang'enen en een machinegeweer. Op dit oogen-
blik krijgen zij nieuwe vers,ferking: eenige
pa,troeljeerders van wie'lrijde'rsbataljorrs, onder
bevel der luitenanten Masui en Brasseur. Het
moeclig troepje b,ezet de veroverde.loopgraven,
dcht er zich in, en niettegenstaande het levendig
vuul, waannede het van alle zijdetr bestookt
lço,rdt, ho,udt het stand.

De vijancl schijnt nochtans een nieuwen aanval
te willerr voorberEiden. Terwijl zijn artillerie be-
pro,eft aan onze hulptroepen den doo,rtocht te be-
le,mmefen, ko,mt een zwerm vliegtuigen onze
vutencle batterijen er1 oûze loopgraven aan den
spoorweg bestoken. Vlaar, het is verloren wetk,
want nu de to,estand verbeterd is, richten de bat-
terijen van majoor Verhavert (een man die zijn
vak kent) een der 5u en 6" divisies, welke het vak
t:ezertten, ereïr do,eltref,fEnd vernielingsvuur op
de clo,o'r clen vijand ingeno,men posten.

Generaal De Blauwe heeft daarenboven de ka-
valerie-divisiê db'en verwittigen en maatregelen
genomefl om een tegeraanval uit te voeret.

Weeeîs het gwaar dat de troepen liepen door
lij vdllen dag over den vonder a D'e Serpent r te
trekken, had merr eerst gedacht der tegeraanval
tot d'err avond uit te stellen. Maar wachten was
den vijand tijd geven om zich in te richten, onr
hulp te krijgen en dus de moeilijkheid der krijgs-
r.errichtingen te vergrooten. Ook nam getrEraal
De Blauwe het krachtig besluit onmid,lelliik op
td trederi.

De artillerie, die de Drritsche en de door de
Belgen verloten posten teeds onder \,'utir geno-
men ha.dl, zotv ap het oogenblik rran der aanval
verdef schieten en daardoo'r de Duitschers afzon'
rleren.

A.an maioo'r Jones werd trevo'len met zijn liava'
lerie'bataljon, dat twee kompae'nies sterk was,
eefl vâtl het'1", een andere van het 2o iagErs te
naar<l, aan te vallen.

Terwiil e'en patroelie'<1e troepen r'an kommafl-
rlant Brennet sins verstgrkel, trok het batalion,
om 11 uut, in kleine groepies naar de loopgraven,
aan clen spooûweg, bii den uitgang van detr von-

[Iet puin van Becelaere,
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der <De Se'rp,erntr. Toen trok de 2' ko,mpagnie
(kormmanctrant Landrain) in kleine gro,epen over
dte brug. Zo'nder,gehinderd te wordên, kwa,rn zij
er o{/er en ko,rt na clen middag was zij weer
gansch verzamelcl in de loopgraven van Reigers-
vliEt.

Majoo,r iones was oo < daar, hij deed de 1" ko,m-
pagnie (ko'rnma,ndant OuveLrlea,ux) deze,lfde be-
weging uitvo,eren. Vôôr 13 uur had hij de no,o-
dige b,evelern geg€rven tot den aanval cler drie
posten terr Zuiden van de veldwacht. Deze zullen
do,o,r de jagers en patroe,ljeerders-wielrijders ge-
nomen wo'rden. Ierdereen is vaardig. Majoor
Jo,nes gee,ft een la,ats,ten Taa,cl.

Om 13 uur 15, geeft hij het sein om de kanon-
ûen Vdrder te doen schietetr. Op hetzelfde oogen-
blik springen jage,rs en n'ie,lrijders zoo onstuimig
'r'oo'nrit, dat hijna onnliddellijk de drieposten met
liun garnizoen ingenoûnen wordeh. D'e ruiters
mar-en zich o'p hetzelfde o,ogenb,lik van d]en 4'
po'st mcestet.

Nu, o'm naar het Noo,rclen te trekken, moet
men dc drie o,rrerige posten vermeesteren. Met
veel h'andgranaten, aan het hoofd van eenige hel-
den, neemt luitenant Thimus den 5o post in.
Maat voor cletn 6n wordt hij do,o,r het helsch weili
van een machinegewe'er te,gengehouden; dit
moret eerst tot zwijgen gebracht ï7o,rden. Op een
sein nemen de batterijen van Verhariert tletr po,srt

o'ndef vuur, weinige o,ogenblikken <laaro'p werd
hij door o,nze troepen bezet.

D'e zevencle posô 
- de rrTwe,e Appelaia s) -llie.dt ook een harrlnekkiqen we,ersfr.and. Zi,jn gar-

nizoen be'staat rrit een o'fficier, al cle Duitschers,.
c1-ie aan onze tfoqren o'nlsnapt ziin, staan o,ncler

- ziin berre,il.. Om clren v/eerstând van dezen post te
brc'keh molet mgn 't qesichutvuur €l oîr sâmerl-
trekken. Om 17 u 5O is het afqeloo'pen. Gansch
het garnizo,en werd geclood o,f gevangen ; geen
enkele D'uilscher ko'n het kas,te,el v2- Vigogîe be-
reiken.

Alclus 1iep, na een gevechl d'at dertien uren
cluurrle, de Dmiîsche o,nclerneming uit op een
hloe,ligen te ge,n slag.

Van I officiene'n en drieho'nderd' man, die met

het uitdrukkelijk bevel db vetrdwacht te r,"erove-
rern ten aanva trokkem, weidlen 5 officieren ge-
vangen genornein,l werd gedo,od, 102 gevangen en
25 gekwetsten bleven in onze hanclen, 31 lijke'n
largen op het verove,rd tertein. Van de 10 machi-
negeweren, diie in we,rkiing v/erden gesteld, wer-
dlen-er I in onze linies meegeblacht ailsook een
aanzienlijke b,uit, narnelijk : geweren, patronen
en grana,terr. Dte aamrralstt'o,epen wercllen gans,ch
verrnield,.

De gervornden dokumenrten en de verklaringen
det geva rgetrerr, hebben het be{ang van den te-
gsnsl.ag bevesrtigd. W'ant, orn het wels,lagen dêr
krijgsvenrichting te ve!:zek rerr, had de b,evel-
hebbe,r dbr 214" divisie dezeh aânval niet alleen
aan bijzomdeLte; daartoe voo'rbrereide ttoepen toe-
vertroruwd, maar vgrscheiclene dagù van tevo'ren
haddren ze dezett aanval herhâald, te Zande, oçt
een terreini, waar wne stellingen zoo juist moge-
lijk nagerna,akt waren. Aan deze t/o,ep'en had men
bijzo,ndere uitdeelingen gcdaan van < Delikates:
sen,r tlen einde hun meer moed te geven.

De heldlenmoed o'nzer sntdatel,, hun ko'elb,loe-
digheitl', zoowel. als de bekwa,aimheid etr de \,.ast-
berad,enheid h,unner aan\r'oeTdei?s, veirandêrden de
vijandelijke po'elng in eerr rn'erkelijHe rarnp.

Dte Ko'ning wilde perso,onlijl! aan dle heldsr
van den clag ziin vo'ldbening uit'drtrkken. In te-
gen\À/oo,rdigheicl der Ko,ningin gaf hij, eemige
weken latet', een nieuw vaandel aan het 1u jagers
te paardt en hij zelf schonk eefelteekens aan de
officiererr err so;ldaten die zich bijzonder o'nder-
sehei<len hadden.

Eindelijl!, orn den moecl, welke de eenheden
in het seVecht van 6 Maart ten toon gespreid had-'den, te. vereeruwige,tr, werden: het 1" en het 2"
regiment der JaEers te paard, de artilleriegroep
der ruiterij-cfi,r,'isie, het lu en het 2" bataljo'n der
karab'i-niers-s'ie1rijc1b,rs, de III" gfo,ep 9"n het 2"
regiment artillerie, rle 3u b,atterii van de III"
Et'oep van het B" reEiment artillerie, gernachtigtl
oo hun vaandlels, richtvlaggern en o'p de schildern
hunner kanonnen den naam rt Reigersvliet rr te
schrijven.

Aan cten lJzet zelf geschiedldlen er veel van die
feiten, al kregen ze niet alle <1ie bekendheid.

ilfaat met vre'e'selijke regelmaat toch vieler er
van ornze jongetrs en 'werdern de grarren tatrijker
oo <1e kerkho,ven achtef tt fro'nt.

W'ii Ëunnen niet nalaterr een treffe,ncl ioo,neel
rveler te qevein, zo,o'als Feereed cl'at in <1e taa,l
rlen' stte'ek in c1e rr teqerbo'd'e l b,eschreef .

rt't Is oxlet c'lie eelrwiEe mst. waarin zoove'el
stri'idretsi qrnse,n tr'idens c1ïe rvacht aan clen fTzer.

']Uo,e. la en ze neercre[/]o,ikt langs <lletr wes. Ze
h ar{,-len af r"e'no,m en Âen h afr'Lllnkkenrleirr h e'lm. e,rr'
ontknoio'ot hirn l<ano't van ho,errerr otm tt frissche
rn'in'rl.ie orier hrlr damoernrlr rrerl te laten sôre,elen.
TTo,er,ve;I. hei. nainar re,e,r]r.s stilaa:n ziin norsche rzla-
o'.r:r o'ver het vilal<ke 1ancl .r,rro,e,i. \ /âs het een heer-
liik rxreertie di'en .l'a,c". 't Bo lis zo,nnetie ha.<1 zich
r1'o,o,r tt sf,rak-e,rnstise leme net sebo,orrl. en
-c,tro'oide mil.1, al1e,ntu'e,se over r1'e se',s,teven koud-
kors,te. ziin warmen olo,erl. .lie tinteilz-inderencl o,n

't. sniz.e cl'auwfloets levenrdie"e vernre'ekinE bracht
etr nrat ve'zachtinE der kille ternperaluur der
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voo,rbd.j e Oktqbernaciet
tr'rischjes, lentefrischjes was het, en alleu er

we[lustig !'an genoten. lVIet drep,e, regeùmatrge
teu,geq $roveû zæ dpor wijct-opene ûeusgateu eu
noord de ko,ele buitenlucht op, d,ie zijpelde la,ngs
huû wijdje kele naar binnql, verkoelde hun heeùe
lichaam u, Tangzaarn o,psiurpte hun zweet en
h rnnq moeheidl. De smakke z€ntlwell ontspan-
clera, de spiertreJ<kilgçra v€rslapt€n, werden 1os-
ser eul losser. Alles zoo in henverveidetraggaan,
erl. ze lietenl zich zæ liggen op dqt rug, met pûpe-
lend .harte, dat dbmmelde in dosuige, d,ooazige
welligheid.

Sedlert dhie vo,lle tlren was 't gansche batai-
jon nu teeds aa,û't marcheerern. Waar waren ze
al niet geweesrt? Twee dorpenr waren zg stap-€f,l-
half in lawaaieurdl gewetd doorgebeend, hadd"en
dtao langem tijdt groote, breed,e banen gevoigd
oqtdêr schaarsche ta,k- ecr. b,ladereutgewelven van
ho,o,ge boomen, en to€f,r waren ze plots een mocl-
clerrigenr aardweg ingeslagen €u dyvars doo,r be-
bo,uwde veldbua gesjokt. En waaiour.? Vaagjes
fo,srtnneral@ de soldateur zich nog, dat ze e'rgens
roqadl 't lilliputisch klein dorpje Oereua een vijaod
moresten aanvallen; maar hoe dit gebeuren moest,
wist niemand; daa,rb'ij, slechts weinigen bekom-
n:rerdien er zich orrl, en dsn nog erg luttel. Alleen-
lijk wistenr zE allein dlat die beruchte vijand
g:nder reedb lange op de lommerrijke boorden-
vÉùn een gracht of weg uit te rusteur, 1ag en geen
vinne rorerdd; ters/ijl zij zoa doot aardappel-,
beeten- ern sto'ppelv,elden voortsukkeldffi, zware
klompen fletsige aarde meesleurendi aan hunae
zolen, a,f en toe over beken en p:utten spriregen
moest€n, waardoolr zebi:jna do,or hun loorden bee-
nen knaktsx van 't neer$laand geweldi van't hef-
tig raormelend piottenharnas. En hoewel ze flink
doorstapten, onverpoosd en zich t'eurden asem
dlraafdenrtoch en haddelr, ze geen minuutje rust
gealoten. Met platgepersten buik dbsr vo'llem ko-
gelgo'rdel,'t gewicht van ransiel, qn gewee{r, dat ai-
rukte hun moeë schoiuders, arfsnoerde d,e borst en
de hijgende adeirnhaling erg belemnoerde, hadden
ze z.tch.afgebeuld.

Teu slotte haddien ze toch op de baan stilge"
houden. Met eelx ru& waren de lange, sanalle ba-

jonettelr geveld, de geweren gekruist, de ransels
en knapzakkerr neergekwakt en haddern cle man-
nen zich o,p hoopjes keien neergezel, of in het
dlunne gras der kale weiderr sevlijd.

rJne ambulancle-wageùrs rederl voorbij. ilc
paatriie[t rekterr Lailgza'a'û'\ de bcisi{.lrte pooteTr ulr.,
met rcgehuatlg ja-l.1ukken va,1r clesrr ne'erhangelr-
Lre[ kop, en ool srloegell ze otp Lte sieellen. vvlelen
r.na,rsileril Kllglellg or+1 o,ngesûrerêfo,e âsrs€II. Loû
1ilQ, Ze Sciroû{ten trtn-rrtr lrotse-tLo,kK€reflcl ovel ûu
rrorDLeilge kas$elelr, cil s,lctcïirc1l, rn stolnine otl-
v'erscû1ll1gile1.dl, ila zlclr eelr 1rr(r,rLrkweKKcnu zog
vzilr dlelre, IrelLige sulte. L'c luailûelr iangs uc
baa,n p'torts\rliû er.8,en lUL.LII ci-l [Io,errert velgaleli,
e.rl. nlet gepilrrrgoe rlreuwsgierrgheid staarclen
rra,ar 't rjzrgd.roet kot1vtx-rrr, tractrterlil ie'ts va,u tret
akeiig geherm te olrtwaren daarlû verborgeo" en
ita,t z,e, helaas, maar al te veel vermoed,d,en.

Ze I'oerldert een l<il.le koelte- door hun aders
vloeierr, dae hun heete ko,p iedigeurd klaard"er
maakte; vage triestigheid in hen neerclluppielde,
hen langzaarq overstei"pte, hun blije g,evoelens er:.

levensdarteiheid steef. Zacbt-teer nreElijdeq op-
welcte uit lirrn ruw soldaterir,b.arte. Verwond,etd
over h zelT, ze begrepeua niet ho,e 't kwem dat
ùi, dE sto,et-taaie kerels, leveudr dag io dag urt
in 't glroote geva4T van, stefv'em, dat ze ooop,hortl-
delijk eq overaJ. bespqurdeur, nu zop gansch door
en doror driep ontroerd, w'are.n, en slechts lachterr
aa& dlen d,ood, ,iiq o'nverwachts, zoo te midd€xl
hen kwarrl alanstromrprelen, eil voo'rb,ijtrork, oqver-
schillig weg, cynisch-ko,ud, al,lerakeligst in. zijn
hard-stomme gevo,ello,o'sheid. En al h.u.n o6ibo'r-
re{emd, luidruchtig levensgeno't lam viel, zich
klornter<ie orn hun lra,rt, als gestold, bloed.

Een na eel", ze rechtstonden; volgden <le doo-
denwagens...

.i.D,e leiders, ernstig, schoorm-elden op de breede
ruggen vau hun gespaû en zrvegeo. Aao den in-
gang van 't kleine kerkhod ze stiihieldeq. Irr, wit
gewaad, prcvelef,ld stille ge,beden, de oudte pries-
ter, mret gebogen, gnjzen hooÎde uit de kerke
kwalar, staarde in zijn bo,ek, waar de oareiudrge
troo,st in schuilde.

Brankarctriers, den roode-kruisband, aan deu
arm, het doek der wageos openschorven, o'nt-
siuierend het geheim:

Vier witte, korud,e kistelr zich schaarden tegen
elkaar:..

Ze werdlen uitgetrokken, nerrger-eE op dia'ag-
berries. Ro,ndo,n geschaard officieren en sotda-
ten, zich in positie rechtend,, sloegen de hand
aan den hebn; zwijgende gtoet aara de gevallen
IJzerhelden, in ziin hoekige stijfheid toch su-
blieu:r,-aangrijpend. Roerloos ze staa.o, b,leven, tot
ererr, driekleurig Belg'isch vaande,l over iedere kist
was gespreidl. Daarboven een nieuwe khalr:i'vest
ulet qp Uu o*6oorden der kraag twee kleine
rorode horeken : ze leken geklorrterdie bLoedvlekken
van de overledenen.

Langzorne de stoet het kerkhof binnenschreed,
lijzig dleinend, als waaide een zieltogendetHerfst-
wind doo,r haar led,en; 't smalle lieeelpad kris-
s,end zuchtte o,nder de zwaËe treden.,Heilige o'n-

beweeglijkheid der vele rijen kruisen op qo'lda-
tepgraiv€tr,, drie zich hÂdd€n geschaarrd, dichte
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'bijeel, beschc,ruing en kahute zo,ekend voor hurr
gezamenlijke, dro,efLreitl irr de gezeJlige schadurr,
van 't o,rlde, r'redige kerkje.

Allen bloo,tsirooÎtls toucl clcn recirtliockigen
put. Zijn diepe: r.nuii wijcl gaapte, u'ra,akzuchtènci
verlangend o,m zijrr li'cer'loozc lrrooi te kunneu
opslorpen elr te prarrgen trrss.chcn zijn kilie wa,n-
den. Een kort ge,be,c1, srlizerd als rr-rischende, bui,
gende graanhalmen; een kruiske met wij
water en, cle ee,ne na cie andele, cle kis,ten werdcll
neergelaten, mei een scirravelentl, zipderend gc-
kerf der kno,bbelige,, gerdraaicie kooiclen- 't Ge-
rucht i<aperrend z,aagde cioo'r de nianneu hun
ïreenclerein, dat zc rilrle,n. To,en plo,ftel-t zwàrt:
$chuppen aarcie borrkencl neer op de dunne plan-
ken, en ie,delei s,1ag klo,nk als een ho,lle verdôo,fde
snik van den doocle, die clof opsteeg ten hemel
als eexl laatste r,r'eeklacirt. Hij snerpte doo.r ,t hart
cler so,lila,ten, zoo snok-geweldig en diepe het hen
a,angreep en \ueg zoog 't bloed uit hun gelaat.
Want 't waren arrle pioûten, clie men tei ruste
lei, ter eeuwige ïusite, zloregers aJs zij, hun broe-
tlers. l\{isschien vo'nkte het op in hun ziele, dat
ook zij, op zekerren clag, wanneer zij aJ. hun 1ij-
den en pijnen met godenmoed zo,uden hebben ge-
to'rscht, en hun Caivarus b.estegen, zo,o zo,uden
liggen neergeveld, uitges,trekt in marmelen stijf-
heid, met in 't voo,rhoofcl 't kleine, Zwa,rte koge,l
gaatje...

De boonnen, weike c1:en doo,denakker o,msloten
en r,vaakten op zijne ongestoo,rde rust, hun kruin
u'at vercler overhelilen, en mistroostig hun laat-
s'te gele blad,eren dwarrelend lieten vallen, als
treurden ze om al het wee dat immer ontzettend
grooter en grootff r,verrl en dat ze ietderen dag
aanschouwdel... l

Oeren, zoo heet ean stil, afgelegen plaatsje,
tusschen Alveringem en l,oo. Het is eqn gemeen-
te, maâr het bezit geen dorpspiein. Het hee'ft een
o,ucl kerkje, cloch is geen paro,chie. En slechts
eens in 't jaar ko,mt kapelaan C1'riel Verschave
van Alveringem er enkele dagen dienst do,en.

l\lla.ar 't is e'en s,temmige rustplaats voo,r de
clooden en zes'ho'nclerd soldaten slapen s in de
schaduw van den spitsen toret en den tempel,

gebouwd in eeu
bedehuizen v'an

der vervtogen eeuwen, tyPe deu
dit sto,ere Veurne-Ambacht.

De Duitschers hadderr een vreeselijk wape'rt,
dat ze altijd ko,ndelr geb'ruiken in de lJzerstreek :

het kanon.
D'e, beschieting'en waren soms vre'eselijk' Veur-

ne werd gewe'ldig bestookt. Nieuwpoo,rt en Diks
muide bestonrden niet nieer. De vijand' tro,f nu
verder achteruitgelegen plaatsen.

Een vreeselijk drama spee'ltle zich in Juni in
I)'e Panne af . Z_ieinier hel bericht e,r over,

I)e Duitscheis 
"beschoten het Oceaanhospitaal'

Vijftig granaten zijn in de onmiddellijke na-
rijheid van dg ambulance' ge,vallen en so,mmigc'
ro,ffen e'en groo,te villa, o,ngeveer honderd meter

van het hospi.taal. In deze villa werkten vele
jonge meisjês, die verba,nden maakte[r, linueu
herstelden en strcker voor de gewonden der am
bulance.

't Was vier uur in den narniddag, to,sn de
Duitsche vliegtuigen verschenen en er bomm€n
vielen. Dre villa werd: getro,ffen; drertig meisjes
werdeû op siag gedood o,f stierven ko'rt na dên
aanvaf. D'e meeste lijken waren vreeselijk ver
minkt. lVlen voercle eerr veerfi€gal gewonden weg,
van wie er norg tien bezweken en den volgeflden
dag nog veertien.

Met diepe ontroering beschrijft het bericlit,
hore er zeven en twintig lijken in de kerk
waren en de diensten bijgewoond werden
clo'o,r een talrijke menigte en nog ho,nderden
menschen voor het gebo'uw sto,nd,en. De slacht-
offers, op vijf na, zijn niet uit De Panne afkoqns
tig, maar verbleven hier als v'luchtelingen. Ook
buiten de villa wercletl nog eenige weerlooaen ge-
wo,nd. Een huis s/tortte in en een oude wouw
werd op straat ges,lingerd-. Gewond, werd ze îaat
het hospitaal gebracht.

lVlen kan zich v'oorstellen welk e€rn verontïvaar-
diging en haa,t zulke a,anvallen wekken, die geen
militair nut hebben, ma,ar jonge meisjes en kin-
deren op gruwelijke wijze van 't le'ven berooven,
meisjes, die vreeclza,am arbeiddêrr voor gewonde
strijders. Zij warcn niet.heengegaan, toEn plak-
katen het vertrek van veel r,'luchtelingein regeJ-
den. Ze bleven op hun post in een. open dorp,
to,ch vrij v'er achter het front ,waairv'ian De Fanne
n6,g dro,o,r dle dotpen Coxyde, Oo,st-D'uinkerke en
't stadje Nieuwpoo,rt gescheidên is.

Zoa tradem de D'uitschers op in eenr Vlaamsch
do,rp, waar ze nooit den voet koorden zetten, t@'
zij als gevangenen.

.t+
.*

Clen,eraa,l Ineinar!, d'e held vau Luild, kiwam om-
streeks dezern tijd, naâr Le Hâvre".I{ij werd den
21' Juli 19,18 te Sainte Adresse doo,r onze regee-
ring ontvangen.

Een bataljo,n der 3" legerafdeeling was van het
fro,nt gekomen, als eerewacht van het vaaÊdel
van het 12u linieregiment.
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I)'e pas,tr:t,rii rrun Zrtt,ils,clrrir.rte.

In een trillende reclevoeriug ireeIt het 1iabi-
uetsht-ro,trl, tle heer -L{. Ctx.r,rerlan, in uaarn vÊLn
LryL g-anscire l:urd a,:ur generaal l,elrau een schi1 ,

tereudc hulcie geiira,cht. Iu zijn clalkworrr.,l,
sprak tle rlo<rrluctrtige krijgsuran den lu,i uit clcr
plar:lllige.eigclischappen \,aû het tselgisch leg.cr
en. varr zijrr Ku,uing, dieru liij geeslrtriftig tue-
juieheru cleercl, doo,r de rucuigte, vlrzarrieltl,-iu cle
z.eùerheir,l, der aanstaal,de ovcrwinniug, ô,m de
vcr jarirrg r ler ,BeigiscLrc orra,lharrkeliltrneiri tr,
feestel cu qrk dcu aijJivo,erde,r dicr, onele.r de rntr-
l'err (lrr stad l.uik, tlerr vijarr,l t"t rr rrcrlet.Iaag t<,lc-
bra,t'Lt, welke cen 'Lreslisserr_lerr invltlcd o1:,, ,i.n
gau:lt:hcu lt-rcrp yan derr o6rlog rritt-rcleocle.

Zt,t verliqteu de rrraandeu, nro,cilijke rnaarrrie;u
vout orlls legerr, tu,t tt,ok lLier r_ka het uur ven het
oitensief zo,u slaau.

lx.
IIET ONZICIITBA,RE OOR.

r\lvotens wij cien gelukkigen onLrnekeer in rle
kr:ijgskauseu op he1 Westelilk fr<.r,ut bes,chrijverr,
willeu wij bcludig wijzeu op tlc |elalgrijke ro,l,
w€lke (lre teledcm,u tijderrs tleu. o<r,rlt.r,g heêft ve,r
v'uld.

- Flet w,a,re overbodig hieraau dez.e paa,r blaùzJi
derr tc wijd.enr, vTifiuits onze lez.et weet, d:rt de urri
denre leg'ers het zontier telegra,zr,t eu telefr-rr-rn niel
zc'luden lçtrrrnsn Stellen; maar. rnirrcler bekend is
alliclrt hoe cle telefoon gedientl heeft t<rt iret a,1-
luisteren va,u de vijandelijke rqede<le,elingerr; hoe:
hij tern rlienste lvercl gesrteltl valr clen inlichtings-
rliemst, ttn vaak zoo bela,ngrijke berictrtell vc1'
nrochf o,p te varrgellr, dat aanvallerr er drior verii-
rieltl werderr, clbror<lat rrelt .- tijd.ig. gewaar,
Si:huWtl --". cle 1or:,flige ttta.atregelen lrarl krrrr'err
tre,ffeu.

Veel hirrg daarbij val1 de sclrerpzinnigheid verr
rlelr wra,a,rnsrner-telefonisrt af. Het votrstond irl-
ruels liet getrouw elk geluid irit de vijandelijke
linie*, u,p te nerueg, rrtaar aau deze ge,luiden hun
tre'teekenis te gqven, te vorrschen naaï deæ. zin

vârl oogetnchijnlijk o,nbeduidende gesprekken,
weûke norchtarns v'aak een groo,te beteerkenis kre-
gen, zoo ze in verbancl met anclere me,cleclieelin-
gen'rverden geb'racht.

Gebruik nrakend van het gcieidings,vernrogerl
tlcr aa,rrle', werclel zo,r.r t-licrrt nroge,irjt< lrlj cle stel
IttrgeÛ van Ltel1 vrjaurL (le drardeû a)iltr(iel' aal(te ge--
icg.r. Àls un de vija,rrd teletfo'neerrtle of langs rlen
grUrirl tc,1c,glâtcel(l(1, Vlllg€rtr rlCZe CtIa(lC1Il (lc Iftfi-
ttertlceiittgen crp ctt [i'r'aci)lefl z,q ovef lla,ar een
Ititstert'p'os,t, wa.Ar r.e het c-ro'l v'an cLett \4râ.a,rltelter
lrereikten. Up v<:,r'rrtrTfige, u,iize w'erd ald'us ee{r
Ies uit de natrrutliunde ten nutte g.e'uta,akt. lu
pl.aa,ts cla,t de s,troo'nr, verlo,r'erl ging, rverri itrj ctoo,r
deze clladerr o,pgevâ,ngelt elt nâ,a.r den luis,tcrrtr-rost

3t: VOurd.
Ile liraosr:he sclrrijve,r, AleLxaudre r\LnoLlx,

heeït in zijn boek u J.ndice ijlj r c1p p'akkerirue n.r; -

ze ccuige eplso'd]eu uit het eigena,aldige bes,taarr
va,rl deû waame[nerr' - terlerf o,nist beschreven. j+rrke-
le bladzijden willcrr wij voo,r den lezer hier ove,r-
s,clrrijvea.

Ziebier tro,e Arnorrx clen waa,rnemer zell be-
scirrijit, als hij r oo,r' zijn toerstel zit, den luister
helm o6r, wa,chte ld cip berrichten van cien vijand:

tr Ik hoo,rde eeu soo,r"t yatr zeet ver en zeer zachl
iragelenr, een gepdk erll eerr gesclleuf, erern gelnitl
van orlie in ereni kachel, dier ulen van rtijn oorl' Ver-
r'vijderd z,anl zijn, errt wiens o,l;ergetlûr,atig' zingen
rrrcïr af en to'e zcin lrel-i,Lreu. aangehitst drlor e'r plots
cen p,annekoek o'1 een leveuden visch in te goo,ien.
L),a,aronder liep, flaurv, rnaar a,a,nho,uclerrd, he't
ururmelgnd geluid van eqn b,eekje or,,et glaricle-,
cliep verborgene ro,tsett, eem o,nuitputtelijk gevoe-
rler vlo,ercl, diie ono 1rI ro,trrl etij k, zo,n cler o,nderrbleking
Êrn steeds even ge'lijkrrtatig' stroo,trrle; icts, nauw
ho'c.r,rbaafr naa,r ur,achtig tloo,r zijn gesta;di.gheid,
retusaehtig zL{fs cloor het a,anduren ervan in tle,n
tijd ; de ziel zelve d,er a,arrle, waarvan ik eeu en-
kel stenrrgeluid afluisferde, ee.n staûrelend lvoord.
je, dat o,pgev'alrgen werd dbo,r d.e strooruuerrrers,
die geplaart sftrnderr irr het hart varr haa,r o'ude
schors. Ik was a,ls een onderaardsch insekt, rnet
verwo,ndlerlijlie vo,elh<xrrrl$, waâr(loo,r e€xt stroonr
liep, d,ie me vûn eerr vie,rhoekig€n prlnt lrereikte
c'rr tlien ik langs een lir.4.reterr clra,a,cl. telug naal d-erû

gromd zo,nd. Een strop,rupie valr liet elektrisch
leverr rler plarr,cet go,lfclle cloo,r rrriju lichaarn;
kra,cht nanr jk oli err gaf ze tcrug.

Ik wachtte to,t tle arrrt'le:, a1s trott\r'e gedie.nsti
gc, rlre het .qeheirn van den vijancl zott leveren,
rl.rt ik tegen henr zoru geibruikett. Zij zou het ras
rriet verr'aden, cljât haar sind,s zoo'vele eeuwerl
vlrrctr,tbaa'r nraakte'; zij belLristcrd.e den teg'en'
sta,nder te niijnerr voo,rdeel.

h{ijn ve'rgarrkelijl< zerrurvste,lsEl sloot ik aan op
Ira,ar eu oçr lra,ar eetttr,ige werkzaa,tttiteid; \\rij
voilrr'de1r een stlijdig geirecl, t1e l<oppeling \/an
een clierlijke nrâcltinc, \;où otr\/oot"ziene sctrok-
kel, o,nderher'ig a.an erTl lllotse'lilrge uitputtirrg,
ruet een bron rran cluizcndjarigerl r)'thrnus, wâar-
v'a,n de tluur crtttttetelijk r'r'as in vergelijking met
rlen mijne. Ilrr tci,ch bezat het geheel e€n zekeren
saûrenhang : de a'arcle, cleze rotlende bol, t'vaarvan
één leeftijd niillioenen le'vens als het mijne o'nr'

slooit, en ikaelf, het insekt, uit wat vleesch, een
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Een Beigis,che voo,rpos,t aan den fJze,r.

helm en twee overgloote vo,elhoorns bestaande;
rvij begrepen eùkaff o,p duistcre wijze. Sorus,
\vanneer rnrjn aandacht verslapte, of wanûeer
mijn blo,erd, snreller tegen, mijn s,lapen kiop e, leek
de zachte, zilversn stroom. eerr za,lig van paasch-
klokken, d.ie aan het uiteinde der wereld zoude,u
lrriden, en wier zingende go,lven, die o,nderwege
elkaar inlaalclen €n voo,rtdiurend to,t me kwanet,
in mijn ader€n welluide rde tonen opriepen. l

Plots wordt echter dit vage geruisch oqrderbro-
ken.

t Een geheimzinnige trc,mp,et doe,t een zuive-
ren, zwerrenden klank weerklinken, gevo,lgci
cloorr twee kotte. Een anclere antwoo,rclt v'aû orver
den afgfo,nd, volgeos hetzelfde rythmus. Tus-
schen deze troepen in suist het iragelen iijk eerr
orkest in sorurdine, onsanrenhangend, wanorde-
lijk, brengend de immense echo der aarde door
een te diunneur ko,p,sf'€ill draad, wa,arin de weer-
galm metallis€Ert en gebroken wordt. De kristai-
len trorrupetten overheerscherr de sa,mengep,ers,te
opborreJ.ing van dEn geologischen brei. De
ûlensch, die tegens,tander weiis,n'aar, maar tle
mensch clJa,n toch, dringt aan cle oueenigen, woes-
ten strijcl der elementen, clie elkaa,r verscheurer,
een welgevormde noort op, in een ma,at vercleeld,
uitgærokken als een gTa.zen ha,ar. Een verstand
rijst en zingt boven dien oorspronkelijke,lr chaos.

En darr... eein stern. Berlijns'che kelen spreken.
Ik herke,n zeaa,n de wijze waa,rop zij d:e keelklarr-
ken verweteken En de srisklanken verharcien. D'e
elektrische trilling der lijn verhakkelt de woor
deo, v'erwart ze, gr^aft er kuilen in, boo,rt er
scheurerrde steken tusschen. De zinnen lijken in
een 'rersletear fo'no,graaf met o,L1de, neusklankige
platen te trillen; het bakgesis hakt ze stuk etr
vertroe'belt ze; het schijnt me o,f ik mij inspan
het geheim v'an twiee mecleplichtigen af te luiste-
ren, terwijl d,e ro'nkemcl'er, stekende bo,o'r van de'n

tandarts een kies uitcliep,t. Ik hoo'r... ik hoor...

Ik onderscheidl de tâuwe, sterk b'eklemtoonde

stem, rvelke de groudto,nen krachtig uithinnikt.
{k schrijf kor.rrts;acirtig, ruet sa,merrgeÉrokken
lviiskracht, hercù mijn verstand, ga&sChelijk iu
rnijn geiroor geboncLen, herel mijn levs,n in het oo,r
sanretrgedrougeu,

<ÀIlo, A.5, zijt gij gereed,?l
(Ja.)
t À11o, A. 5.....1
Iien piotscliirg gekraak slikt het einde in e;n

spuwt.enkcie woolr(len ten besluite als in een hik
uit. Ik ben u'oeclend het voornaamste gemist te
lierbben,. Ilijn rnakker Sambo,r bekijkt het be-
srchrevelr v'el, dat voor mij ligt :

'((Pas op. A. 5 is çsn mijnwerpe:r; zij gaan
schieten. Âls zc onze clraden nu maâr niet ver-
knoeien. Luister; ik verwittig intusschen den
sektie-overste oûtl oltze mannetjes te waarsciru-
rven. A. 5 sciiiet altij<1 op oos. l

}Jtj zett zijn helm op en verlaa,t deu post. D,e
stemmen z.ette:n hurl gesprerk voorrt :

rrA. 5... 46A... 25 re,chts.. Vuur...l
tu Geschoten. >

Het geluicl van hert afschieten berreikt eerrst
mijn ooren, dan hEt huilen van het projektiel
cloo'r cle lucht en enkele sekondlen later volgt de
ontplodfing der torpedo. Sambor had geûjk.
Haastig schrijf ik. Het geschut veegt onze eerste
lijn schoo,n, vân rechts naa/ links en nadert den
post. Ik hoo,r de ber,-eten, die het fata,al tort ons
1e{c1en....1

IIet zou echter wetdra al mo'eilijker en mo'ei-
Jijker wo,rden den vijand af te luisteren. Dez.e
nalu voo,rzo(gen. En Arno,ux beschrijft clan ook
de veranderingen, die met den tijd, cle luister-
lnst onderging.

rc Men zo'u - zegt hij - hier niet merer derl
cenvorudigen po'st uit mijn begintijcl, herkennen;
hij, die twee draden naar den atge,loozen vijand
rvierp en, rechtstreerks, op kindenachtige wijzc,
clen stroorn opving. Het wcrdl eren onzicirtbare
strijd ; een gedulcllge, volgerho'ucicne listighei<i.
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Een prqfl6tslje o'p het no,odbrugje te Ramscapelle.

De Duitschers zagen in den aalleg van hun tele-
fonisch net van den stfoo,mterugkeer langs de
aarcle a,f ; overal irebb,en zij dubbeie lijnen ge
legd, met gesloten omioop. Tevergeefs spa,nden
wu o,ûze arl]'e ooren met het grove trommel-
vûes; gee6 der aangewende middelen bracht uog
iets hoorb,aars. Dagen van somber wachten l))

De post werd echtsr van andere, fijnere en
aatr,gepaste to'estellen voorzierr. En hij ieek nu,
met zijn apllafaten, zijn ga,l"vanometer, zijn ak-
kumulateurs, zijn wijzerbordel op ererr echt ia-
bo,ratoirit n1.

< Het d,uel tusschel het oor et den klank harL
niet o,pgehouden. De vijancl he'eft haast alle tele-
fonische gesprekken afgescha{t en c1e telegrafi-
sche verbinding laugs den gro,nd ingevo,e,rci,
waarbij hij zich siechts in cijfers uitdrukt en he,t
lichtzinnig geklets tot cen minimum is terugge-
bracht. Wij moesten iret n{o,rse-alfabet leeren.
IIet was nu uit met de persoo,nlijke vondsten I
wij teekenen no'g enkel telegrammen op,,waa,rvan
wij den zin niet meer vatten en ilje onder cie
Itumuslaag, doo,rheen k1ei, zand,, mergel en bik-
steen circuleieren, de geologis,che aardLagen
doorclringen, die hen doo,rlaten, terwijl zij om-
heen de o,ndoordringb,are rjrinerale blo,kken trek-
ken; zo'o zwerft het vo,lkje der o,nder cijfers ge-
kamo,uJlererde gedachten, moeizaam in het rijk
cier rnachtige dichtheden. Het komt me voo,r dat
ik een fomograafplaat geworden ben, welke onder
de geneusnijperde oogen van de skriberten van
clen- groo'tengtaf ontroùt. Ik o,ntvang decimale ge-
luiden en schrijf heelder vellen -vol 

arabisàhe
cijfers, welke tot vqrslag€n zullen worden ver-
wsrkt.
_ To,ch is ge'e1 enkele o,ndo,orclringbaarheid vo,l
ko,men. So,rns spreekt me-n, en van?aag nog heb
ik den naam Go,ttfried, o,f Go,ttlieb gàhoo,rd...,

In de:ze uren van -qedulclig luisteren, waarin
de. wa;arnemer twergeefs zijn oo,r inspaÉt, raakt
hij aan het mijmeren en hij vraagt àich af wat
lijn persoonlijkheid eigenlijk nog beteekent, ver-
loren als hij is in den im,rnensen stiijd, dle van

irem een machine heeft genraakt. Arnoux weet
tre'lfen<l deee verlatenherid van desl mensch in
clen chaos van den oorrlog uit te beeldreu.

<t w*at ben ik ? r schrijft hij in het gernelde
be,ek. < Een schake'l in eelr draad,. Een stroom
raakt me, ik breng hem over naar het bevel, dat
zich achter mij bevindt. De stroomnerners stel<en
hun voelhoo,rns uit; ikzelf bevind, me midden-
weegs tussichen zintuigen en hersenen... Nedbrig
vervul ik mijn taak : o,mzetter vaû energieËn uit
een uitgestrekt, samenhangend net.

Vroeg€f,, in den primitieven tijd, had ik mis-
schien van vsrre mijn vijand geroken en zijrr
spoorr weten af te zond€treû v'all] der or:"telb,are
andere; ik had de gave van het waarzeggen be-
zeten, cleze v'a.;- zien o,p afstand; het water ondet
de rots had ik wetren aan te wijzeu en mijn ge-
<lachten telepathisch o'ver te brengen, rijk als ik
to,eu rog van natuurlijke krachten ware geweest.
Nu helpen fijne to,estellen mijn sto,mpzinnig 1i-
cha,aru, komen zlj mijn arrnoede en mijn beroo-
ving ter hulp. Een bijziende, gehoor erl smaak
missend, doo,f voot het onzichtbare, gediend dioor
nrachtige en teere mekanieken; ligt daarin het
do,e,l, hEt einclp,unt en cle clood, van oinze bescha-
ving ? l

Zoo mijlrrrer1u de waarnemer in de uite"rste voor-
po,sten, to't ztfu aandacht doo,r een of ander ge-
luid weer gebonden wordt en hij in spannilg
erike lettetgreqr tracht aJ te luisteren en het ge
hoo,rde zo,rgvuldig opschrijft. Allicht bevat het
kosteiijke inlichtingeu, die aan derr staf zullef,r
toelaten de plannen van den vijand te doorzien'
Luisteren we nog naar Arnoux, die bij monde
van den hooger geto,emden Sambor laat uitleg-
gen hoe men, uit allerlei kleine b'izondlerheden,
belangtijk nieuw's ormtref,rt 's vijands bedoe-
lingen, troepenv'errp aa'tsingen e.d. kan vefile-
mgn.

Na gezegd te hebben dat er tamelijk belangrijk
nieuw's te vemaelden va,lt, vervolgt hij :

< Tegenover ons moet het e€de bota,ljon dær
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Generlairl .|o,1r1rcv rlarrlil o,rrzc nruzikarrtetr.

iiet tweedc vervaug'el ziju. Iu pla,ats vau c1e kom-
pagnieêu 1, ,, 3, 4 te hooren aÉutrroepen, ziju nu
de ko,nrpaguieèu 5, 6, 7 eu I aart de bcurt. Ver-
, lcr' : twcc uieuwe ollicier$larneu...

\,Vij hEbbeu een beschieting kuuuen aaukou
,ligecr; zij hadden ourze werktroepeû gezieo; huu
waar:remer ]rad, 4angc'tsondigd: a Vijftig werk-
strldaten op }i,lsa.ri Ik heb dslr [eûrr,rna,n(a,[t ver-
wittigd; iuderd,aadt wa,leu, er zuIdatsr te F'. lJ,us
t'-. op iruû kaarten, heet Elsa; het kan ziju uul
trebbeo dit te weten. Noga,l drikwijls zult ge dc.u
roep <Auge 1,2 of 3 r hocrren. < Auge > duidt eel
waa,rnemiugsliorit aarr; drie irebben aj er. VoL
gers mij beviuctt zich eea dle"zer posten, u" 3, ix
eeu gekarnoiulleerdeu boom aan deu ra,ud, van iret
bascli; hij moet F'. beheerschem. Allicht heeft liij
de werktroqreu gezien. Verscheide'ne rua,leL werd
Ltij met eren a Al1o, hrx.nl rr aarrgsro€peil. lk l-reb

aan den kommandant mijn vermoe<len medege-
,leeld en deze heett bevulen op dcru rand van het
tpæh te schieten om te trachteu dezen post neer
te halerr. rr

Toen ds lj,uitschers * zooals wij ho<rger rueltl-
dcrr *-' vororzichtiger waren ge\,9oirtl,ett, en iangs
den grond uret cijfers telegtaf,eerciett, slaagderr clt:

waarnemers er nochtans vaak irr nuttige inliclt
lrngen aan den stal te bezo,rgeu. Zcn kolc.den z'ii

aan de wijze, waarop getelegrafeerd werd, aan cle

regelmatigheid van het a.fzentlerr van het bericht
e.à., ''ssgexr of tle troepar doo'r nieuwe eerillede'rt
werd,enr afgelost. Alleeo het nieuws van deee af-
lossing kw'arn iu Ve[e gevallerr den sta'f zeer telr
nutte.

Zoo voerde db memsch den strijd ruet alle
Lern ter beschikking staalde krachten fi1 steeds
meer werd door hem gebruik gerynaakt van de
wetsnschap, welke hem een gewillige e.n nooit
falend,e hulp wist aan te brengen.

x.
I)E TWEEDE ZEGEPRAAI,

AAN DE MARNË

' De i<rurs,err tjct D,uitschelrs wa,l.c.tl voo,rlrij.
Ntr was t1e Lrernrt aan Iioch.

Dezc ha.cl rectis r.l1t l2 Juii zijl lievc,lrn r:cge.,
trell o,ur zich voo,r te berer'clr,n o,lj een o,Tfetrs,itf
tegen tleu Wes,telijken llanli ilu. I)rritsc.lrers lrij
Ctlâteau-TJ:ierry"

Het oogenblik va,n het zo,o, lang yenvachte
tcgeno,ffensie,f was aa,ugeblrl<err.'I'erwijl Gourautl in Charupaguc eu tjert1re,lo,t
L,ij itc-irns den Vreclesstorrlr uro,r_"ste[ !\.errstaalr,
l<olceritrecrde Pétain troepen tussclrtn cle Aislé
eu de Our-cq, de legers.vau -Nla,ugiu eu l)egtlutte,
r-,.ntler de beveleu vaq Fayolle. -

-NIen kom die llewegingvoorr de l),qitschers ver-
burgeu ho,qclen.

Uc kweslie der effektieveû was vee,l vcrbeterd.
Eugeland had zijn geteistercle ctiv-isies âange-

vulcl, ;\merika's troepen werden steecls talrijkâ.
iLeu bescliiktc over veel munitie en geschut.

I)e l.'ranscheu hatlderr een groot aantal storm-
wageus. Iu drie trachten voerde men de koûcejr-
tr::rties der legers iVlangiu eu l)egurutte uit.

tu l)'eu .l 5'uru g uurl scl,rrijÏi genet'aal lVlangrn,
,r werdeu de korrccutratiebewergingen gesciro,rsi
rr1l J-revel vaû geueraal Irétain, wegerrs .het luitsch
r,li'errsiel tegeu het .1" leger (lcluiaud.

{ieuelaal l. uch, dic zich uaar het }ro<ildkwartiel
rler legergrttep llegaf, vetila,nr dil teg-entre,vel en
lrie{ iret op.

I)e vr.xrrberciclilgen, welke e"kerle uren ge-
sLaakt wa,reu g,ew€,est, werden ûteit rrieuwe
lira,chldadigheicl eu ruet ruerkwaa,rdige ottle eu
sliltu voortgezet. D

JJe vijarrtl, die deu l1u eenige ourust getoonrl
Itad, was weer vqlkouten g.erust.

l,udendorlf zel{ bekende elit later: IIerrr was
Irc"r'icht, dat irij <Ieu vijandl kahute heerschte.

N{aia,r iu clie dageu st<.rutl, Ludierrtlo'rff iuter-
vicws toe aal l)uitsche dagbladschrijvers, rr,el
lret doerl natuurlijk o,ur in het digeu lzurcl deu
trroed te verrhef{eu. Ailes giug best. Zotr ver-
klaarde hij :

rt I{et verloop van clen slag geschiedt net,
zooals het ged.acht eu gelioopt was. I)ie inJauterie
lreeft praclrtig gestretleu. Het élau, waannede zij
in tti14 ten strijcle trok, is gelreel bewaa,rtl ge,b e-
ve[L ert. zaï ha,at ook vercler: Lrrengerr, hoewel de
vijarrd sterk is eu vastb,eraden v,echt. Het gewel-
dig moeilijke is geslaagd: dar strijcl van. den stel-
liugrcorlog in den bewegirrgmorlog te cloeu over-
$ârân.

IJe Engelschen wenden orrgetwijfeld hut rua-
chinegeweren zeer behencl,ig aan. Zij bouwen
i."i.v. o'ndieraardsche gaugen eil van, uit hun loo,p-
g-raven rraâf voren gaande treclrters, die uret ma-
ehinegewererr trezeit worrdelo. Zt;Lke opste,llingen
zijn voor de artillerie niet waar te nemen €n
vooral bij nevel in het geheel niet te treffeu.
Onze infanterie tram deze overal in het terreiu
verspreide uesten machinegewer€o.
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J3clgisch fro,nt: f,oolrgrarif ts. 19"

lroosteioos is dc vernieling cler lalrdstree,k,
over welke de strijd wo,edt. IJe keizer heeft eeu
z"eer'riiepen irrr1ruk varr <le vreeselijke verwocs-
tirrg vau iret I1^r'ansche land op lrc,l" strijcltr_ronee,i
rrae'degebra,clrt eru err nog eeus op gewezeu, h<-re-

veel dank het vo,lk iret leger verschukligd is, tla,t
Itet deze versclrrikking buiteu het crigc'rr la,riri
lieeft gehoud,en.l

D'an kregen de Duitscirers beschrijvillgeil o,vcr
het kano,n dat Pârijs beschoot.

Van Iluitsche zij<1e wercl genreldr : u I)'e [.'rarr
scherr hebb,etr lret rnis,, warleer zij rrleeueu t.[at et
slechts één dergelijk lranon bcs,taat. l3irrneukort
ztrllen da'.u ook lnilitaire leg'erplaatseu, o,efenter-
leinen, spoorweg,stati<-rrrs, ten. b,ethoe'ver van tro€,-
p,entransporlen op vele p,unten toô o,p rneer daJr
100 km. achter het I,'ta,nscire fro,nt he{ do,el derzer
nieuwe D,uitsche ka,rro'nteu ziju. Het spreekt vau-
zel| -- veuekert'tltt bericht - dat slechts punten
van urilitaile beteeker.ris bescho,tetr zullen wor"
deur ! l

De besclie,tilrg v'aLlr Parijs o.a, wa,artrij telkens
b,urgers als slachtoffers vic.Jern, is een bewijs te
ruesr hoe de Duit,schers irr hunn,e nrecledeelingerr
steeds huichelden, zooals in bov'ensta,ald bericht
rrogmaals blijkt uit <1e verzekering rlat sieclrts
punterr v'an < militaire beteekerris l zcluclerr tre-
schoteu wortden.

Volgens b'e'richten uit Zwitserla,nd ucelut de
rtrEcho de Paris l a,an., dat tot nu to,e door twee
dezerr monsterrkauo,nnen a.fwisselend wo,rdt ge-
vuurd.

*

Men trachtte dbn indruk weg te neûlen, of er
verschil va,n ge\iroel€n was tusschen Duitschland
en Oostem,rijk. De beide keizers vergaderden dik-
wijls eo dan seinde merrr cle wereldl een bericht
ro,nd als Volgt:

< De bijeenliomsrt dler keizetrs irr het D'uitsche
hoofdkwa,rtier op dlt oogenblik beteekenrt een
bwestiging en bekrachtiging van deur wil om
schoudet aan schouder te blijven strijclen tot tie
vijapdqn dle wapens neerleggen. De middelmach-

ben staau thans steikel dan ooit. tsij de bespre-
kingen, welke zullen plaats viuden, zullen uc
beide vorsten en hun leideucle staatslieden met
tevredenheicir en volkorueu o,vereensternrning de
oo,rlo,gscloeieÉrrcleu kuirue[ vaststelleJr.

1)'e oo,rlog vra,agt zware orlle,rs, cterch wij zulleo
volhorudem tot de vija,rrden irunne oars bestaau be
tlrergcnct,e planneu laterrr varen. l

}1oc zeer de,ze opgescnroeûtle woo!r'd,e'u vaÀr
ttt.rruw rrrct de werkelrlk,e toeclj'â,cllt rÉr Verhou-
(lingerr trisische.u lJ'uitscLria,ld eri cie rlubbel-uro
1larcr1e iû stfijd wareln, weterir oûrze le2ers, als zij
zlcll herrûnereu hore reretls iu lgt i keizer Kart
getr)oogd nad ilet d'e geallie,erdeu vrede te slur-
teu,. Wij hebbeu te gelergener tijd, rleu lrrierï r,.a,u

den Oostelrrijkscir - Fio,n ga,arschen kerzcr aan ztj u
T.wager prins Sixtus vau Bourbol ruedegedeeld,
waarin dê keizer ziju vtedesverlangen o1r cfuirle
lijke en o,ud,ubbelzinnige wijzer uitqryak.

Daarenbo,veur werdeo de binnenlandscire uroei-
lijkhedenr in de dub,bel-monarchie met deu dag
groot€ir.

[Iet lroett dus riauwelijks glezegd, dat nieuranti
zich aaar het hierbo,ven acr,ngehaal.d bericht, o'n-
tla,rriis ziju geestdriJ t, 

*liet 
beelrremen.

Dc Fransch* v.rorbeïeidencie tegtnaauvallen
we'rden cloo,r de Duitschers als volgt meegedeeld:
. rr De huidtge standi vaû den slag wo(dt gekefl-
rrrerkt door de hevigste Fransche tegenaanval-
len, waarbij de vijand ter aanvulling vaa zijlu
vetliezen aau doodEn en gewoalderr s,teeds nieuwc
divisies van aûdere frontgedeelten aanvo,ert.

Blijkbaa,r' zpuden de Fransche$. al tevredcn
zijn, wanneer hun als beiooning voor hun vreese-
lijke o'ffers slechts ergens eenig'e terreinwinst be'
schorem wâre; maar hun sterke .uou^11gil rrris.
lukten overal.iDe Druitsche taktiek zorrgt er v<.xr,r,
dat steerds nieuwe vijaodelijke reserv€s geboord,en
worden, [adat de hoofd're,serves van Fo'ch reeds
iu den prestige-hoek voqr Amiens wa;ren sanre,rr..
geperst. De vijand is niet iu staat het geheele
lange gwechts,front met gelijkmatige troepeu'
ur,achten te verlrerefl". I{ij is niet bij machte deu
Duitschen druk, waar ook, tot verlichting ùe

dwingen, de o,nopho'udelijkc aanv'allen af te
slaain, die steeds bij verrra,ssing geschieden, eu
uret ziju tro€pen elastisch terug te gaan voor het
vqur der in massa gegroepeerde machinegewe-
re'n, die gaten in ziju verdediging rnaken. l

Foch antwoordde daarop door zijn maatrege-
len snel u. vastberaden door te zetten.

De vliegdlienst was aan weerszijden dru.k iu de
weer. De Duitschers ieden daarbij een zwaar ver'-
lies. Vo,n Richthofen werd gedood.

De officieele korrespo,odent bij de Australische
troqlen gal het volgende verhaal o\,'er den djood
van von Richthofen.

ru Ba/onr vo,n Richtlofen werd neerg€schoteu,
toen hij laag o'uer Australische troep€n vloog.
D,e kogel, die hem doodde, 'ûrerd wa,arschijnfijk
doo'r eelr Lewis-kanon van een Australische bat-
terij afgeschoten.

Richthofen viel na een hevig gevecht tus,scheu
Engelsche en Duitsche eskaders. Vandâar dat
een Engelsche ylieger Richthofen m€ent neerge'
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l3elgisch fro,ut: Ben schuilplaats van A 17,
doo,f een:i Duits,che bom vernie'ld.

schotem te heb,ben.
Het vliegtuig vau Richtho,feu viel te pietter.

Slechts eeu kogel wend in zijn lijk gevomden en
dêze was doo,r zijn hart gegaan.

Voo,r het lijk van Richthofen gerd,entificeerd
was, wist men niet, d,at de faoreuze kampioeu
neergeschoten was. De identifikatie gesrchiedde
doo,r de papieren en het horloge van, den gesneu-
velde. l

Ziju diood wekte irr Dtuitschland een diepen in-
<lruk' 

* * *

De voo,r het F'ransch offensief aangewezen
trorepen namen dlus hun stellingen in. trVij willen
hier herinneren âan c1e verklaringen van Ameri^
kaansche zijde afgelegcl in c1e pe1"s ell
daarbuiten, naar aanle4ding van Drritsche berich-
tern, a1s ko,n de irulp van o,ver den Ocea,an niet
cloelmatig zijn.

De u New-York Wb,rld r schreef : rt Een der
meest gewichtige resultaten van de,n machtigen
strijcl, die thans in Noo,rcl-Frankrijk aan den
gang is, is reeds irr ile Ve'reerigde Staten zicht-
baarr. Het beserf van de oogenb'likkelijke eischen
en belangen heeft 't Amerikaansche kongtes ge^

sterkt. ))

De < Evening lVlail r : < Dre gruwelijke strijd
o'p hert Westelijk fro,nt here,ft ons onze verant-
woo'rdelijkheid getoio,nd. l

De < Draily Bxpress l verrlarn uit New-York :

< Hindenburg's wetergalooze' opo,ffering van
Duitschland's mEnschetuaateria,al is de voo'r-
naamste faktor, die dle aandacht in Amerika
trel3t.

Die Hohsnzollern's en Hindentrurg zijn het
laatste en gyoo,tste spe1. met menschenlevens in
de Europeesche geschiedenis begonnen err het is
wei waard, da er een paar mijlen terrein worclen
prijsgegeven, Ilrânneer de Duitsche militaristen
geclwongen worden qrn deze roekelooze bar-
Éaarschheid oe'n les te do'en zijn r,"oro,r hert Dtrit-
sche volk.

De Am,erriklanen toonen niet 't geringste teeken
van pessimiffie. Zii ziin ut verheugd ovel' dlt
Sdtsche kanoornsl d€ Duitsch€ kiacht rlerzwek-
k€rx teggn tlenr, tiid, dat generaartr Ptrsrhùr,g het

Amierika,ansche offeosief begint.
O:rdler invloed, van het groote Diuitsclie odÏe,n-

sief, heeÉt cle Senaat bijna uitsluitend beraad-
slaa.gd orver cle verhaasting vau cl,e oo'r1o'g's'to'ebe-

rcidselert.
loclge pleitte er voor, clat cle heelc :nettscireu-

macirt vaÀ Amerika aarl c1e zijcle clcr g'eallieelden
zo,tl wotdel gestgld en drorng aan op gedwurt.rli"Il
militaire oe{àring van joalgeùingefl vâ1l 18 -r-ol 2i
jrar'.

fo'i1ge \\reers op clen schittererrticrn stilirii ricl jr'irit-

s,cire o,peratics. Onze rlappere 8e{tlilce1(i.ir, 7'oo

zeicie hij, ho'ttticrr dc l)'uits'chelrs tegen lrict Lcl]
opo'f f eiring' en nloecl, clie allei be'scir ri j vi rr g te-" ln vcri
gaat.

Thomas var Co'lorado cl,ro'ug er ot) â,411' (iat

elke hulpbro,n ge,bruikt zou worcletr cxn den ge-

ailielerden te toô,nen, dat wij ko'men, 5 millioen
sterk, met omzen rijkdoox, va,û schepe'n en vo'ed-

s€û.
Andbrretr woeS:efil, dat elk departennent, met de

voorbereid,lng van dlen oorlog b'elast, den meestan
sLroecl zou betrachten. )

IIeû was geenr bluf geweest: de Amerika'neu
irad,len de gitalsterkte hunner trc'epen snel op-

gevoerd, etl luo divisies zo,uden aan deaen Juli-
siagd'erelnemen, 

* * r.

Latcn we ntt ltet frolrt besclrouwen'
Van .fe Aisne tot de llarne stond o'p liet D'uit-

sche fro,nt eren clere'l van het VII" leger (von

Bo,ehn) met 12 tlivisies op cle ee'rste linie en 8 ttr
res,er vc.

Pétain sterlde er tegenover : van Noord naa'l

Zuic1, het 10" leger (l{ang'in) Yaq qq Àis re toi
cle Oïrcq: 1" ko,ips (Lacapelle), 20" ko'rps (Ber-

iioulo,t) , 
^S0" Lo.pi (P'enet), 11" korps (Prax), I"

,q*"til"noscire infantclieclivisie (Sumrnerali), 2'

À-Àritnu"scire inf auterieclivis,ie (Harbo'rd), 15"

Schotsche inf anteriedivisiie'--H*t 
6o leger (Drego,utte) vau de O91tq tot,Chti-

terau-Thierr"y ' 2'" kàrps (Philipot), !" \9rls (NIas-

r*oag, 26" Âme,rikaansche infanterie'clir'isie ern "1"

Â*.nit . u"rche inf ante ri edivisie ( Cairnero'n)'--Jj,^,t 
*us samen 21 clivisies, claar een Anrerri-

kaansche gelijk stond met twee Fransche'
Het doel van den, aanval was de spoorweg van

Fère-en-Tarderno'is, de eernige bevootrraclings

*àg i"oot honde'rd, duize,nden Duitschers, die

,i"fi l" a"" zak varr- Château-Thierry bevonden'

îrir^'Ààâàr^ iijn o'nd,er het b'eleik van 't geal-

;;;ùér;h"t kwarn, zo'uderr c1e Duitschers niet

i"Ë* t8"Z"iden der Veste s'tancl kunnen hg'uden'*F;"h^it;dr 
ua zijn hoo'fdkwa'rtier te Ba Tbon'

,, Eu*t-;,; schrijft Ra5zmo'nd' Recouly in < I'a
il;il" d; tro,ch,r; u op' o'qgtvetr 15 km' ten N'O'
;; ù;[,*, niét'ver-van Mornnont' is een echt

f'tï"""rt f"tidsichap en b'e'zit een Fransch,kasteel'

".À-Ët""u"ft 
a1s men zich ma'at verbeeldefr kan'

'"il;*-;t* r"it." de groote wegen, wait Foch

b;Jn^;il.t 
-za,ekt, 

en tÀch niet te ver' ,om dri€

;;ô eÀakkelijk te b'ereiken en aldus alle pun-

;i;;ï;;liont"te bezo'eken, op halven afstand

iiir*"rr* Parijs en Ftovins, lag het Algemeen

ôt "t ri*fàf.*artier uits'tekend, o'tn den beslis-

;ïù;trg v'anl dtrroloirlorg te bestureur en daanra
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Afge,losrte troepen uit de loopgtaven gaan naar
Cro'mbeke biv'akeerem.

een offensierf, waarâan bijna uits'luiternd Fransche
troe'pen zoudtsn deel nemerr.

Hert lia;steeil ligt als rre'rlorren, als verzo,nken in
dtie groote vlakte van het vruchtbaar lle-de-
Ffance, graanzo,lder van het land. Zoa verr cle
b{ik reikt: praichtig t'erwerkte. velden, een g'e

woiudern b'ij de kasteelen vbo( de jacht van den
heer, clorrp,en, getuigencl van spâarza,arnheid, ar-
beid, traag verkregen rijkdorn, al de ho,edanig-
hedlen etr al db kracht van het ras.'\[/at voorral ttefi, zijn de hoeven, met hun
groote afmetingen, hun klo,eke, massieve muren,
als citadlerllen, de wijde pootrten, clê stroornijte,n,
ho,o,g als to,ter.ns, de zware wa,gens, waafop men
voefen la,adt to,t de ho,ogte van een eelste verdiep,
de krachtige paarden; ko'rtorn de gansche mach-
tige do'erring van de bo'eirderijen.

De ka,steeûheer verdiv,'ijnt, het kasteel gaat in
andete handen over, rnâar cle boer blijft. Er zijn
er, d{e tot in d,rie, vier gesrlachten de hoeve drij-
ven. Hij is dê ware meestef van het 1and.

Ifet kasterel is in den stijl Lodewijk XIII, een
geboruw teft/ens s,tErk err licht, met een gracht vot
rvatEr Er om heen,

Een grooûe zaial, rnim als eerr ha1, besla.at het
centraal gedeeltts van het ge,lijkvloers: het was
Fo'chs werkka er. Een indrukwekkende scho,urnr,
aan den muut oude tap jten en schilderijen en
plannen dlerr kasrteeild'orneinen. fn het midderr een
groort tafe{-bureau. D's famefi zien uit op beicle
deelen van het part<.

Het is hier 't dbmein van de stilte, de buin-
ning. trecler, die het kasrteel tijdlens het verb,lijf
van dhrr opperberve,lhebiber bezocht, llreeE die'ri
intlruk. Men no,etrnde zijn hoofdkwartier het
klo'oster van Bambon.

\raiast het kab'inet van Fo'ch lag de eetzaal. Tn
cen nabuflg salom w'as het b'rrreeil van genera,al
WeyEand en Desticker.

Op de eersrte verdieping de ka ners; die van
<1en maarschailk hard uitzicht oçr den a,chtergevel.

De z'omefdlagen van Bambon, van Juni tot Ok-
tobEr, warefi \'roorr den srta,f d,agerr van harden ar-
beid. fn diEn zo'mer wend de o,odog gewoflnert.

Clememcea,u lfuarn darar dikwijls Foch$ezoe-

Eeri, Iliet woeg Cletrne,lrceau:
< Gii zijt zerker, dât wii dit jaar de orverwinning

behalem? r
< Vorlstrekt zeker, mijnheer db voo(zittetr' onze

soldaten doEn alles wat ze kunnen en achter ons
heb,tren we dle zee, die ons voortd'urendJ nieuwe
Amerilla,nen thengt.l

fn een ho,ek van hêt park, links, in aanwezig-
hedd vmr zijn staf en v'an een blatalio4, dht vam

het front geko,rnerr was,. verleeh.dre de voo'rzitter
der Repubfirek aan Foch dren malafschalkssta,f.

Aa a edn der ingangspoortenl, bii het paviljo,ein,
\À,erdefl de o,pp'erbevelhebbersr Pétain, Ifaig, Pers-
hing geforto,gtafeerrdl loen zii d,en llrijgsraed ver-
lierten, waadn heit verloop van dlen srlag geregelcl
was.

Diaz wildb naar Frankrijll gestuurde ftaliaan'
s'che arbeiders terug latetr k'ormen. Foch meldd'e,
clat het ornmogelijk was hen te missen.

Aan Pétain etr ÏIaig verzocht hii, uur na uur
rian dd geblefftenisgen ingelicht te worden.

In d'en namiddag Van den 
'17o 

kwarn Clernen-
cerâiu na,a,t' Bambo'n. De benichten waren go'eil. En
't berste was dlat Fo,ch aan tlen vootzitietr der re-
reering meld1de, hoe hed tegenofferrsief Mangin-
Degoru.tte dlen riolge,ndren dag zou lo,sbreken.

T)en l8n Tuli, om 4 u. 35 ts motgens be'gon hei
10" le'ger den aanrial tusschen de Aisne en de
O u r cq zo'ncller cle mins,te artillerie-voorbereidin g.

I)riehomdetd eetr en twintig s,to,tmwagens gin'
gen cle infanterie vboruit op alle terrein, waat ze
ko,nden riid'en.

Vo,oç die stortn\{/âEens liep als een goûf rnan

r,uur, hei siDref\,'1u'ul derr Franschen', d,ie oo,k- rl'e
vi i anr dre'li ike blalteri j en hevi g besf ook?en.

D,e Druitsichets v/efdeî' voilkorneh vetrast. Dit
offensrie'f viel hun als eern srtortvloedl o'rr het liif.

Tn <1e e,erste linie grelEr) een ware panieli de
tioeîen a,an. Do,o'den etr gewo,nclein laeen op hbo-
nefi, dre overlevend,en gâven zich oqrer o,f vlueht-
tefl u/1eg. De lianonrnen werdern gefiomqn. fn hoe'
\/en en ande.fe vErdiedigdb ste linEen gavefl de
'Duitsche,rs zich t'ii hond'eidren ovEr.

Solclalen, d,ie dlaar o,p dre rrelden werfl<ten, za.Eeït
zich aan rllen atbeid o,v€rflTrâod, en marcheerden
pervillie naar a,ch?efen.

Ten Noor<1en der Ourcq trok het leger Man-
gin onweerstaanbaat voo,ruit, over de beetwor-
telvelden van het land van Soissons. 's Avo'nds
betlroreq dle vord'erine 7 kilometer. Db Maroft.
ka.ansche d,ivis'ie I)ausan, db,or Amerikaneï orn-
lijsit, otrdetrscheidde zich bovenal. Ook het 6" le-
ger l)iegoutte b,en:eikte zijn doelp,unten.

's Avo'nds te'lde rnen, 10.000 gel/an{enEri erl
200 kanonrnen c'lbor het '10Ê le'qer beihaald. en
2000 gevangenen en 50 kanonnen doo'r het 6".

tr Genet'aial Pétain r srchrijft Mangin, a begaf
zich me't genetr'aal Favo,11e na,at het rnra,arîeainqs'
pnnt, waar grneraa nfangin het rrer{oo{:r vain clen
slag volgde. rt

GeneLra,ail Pétain zei: u d'ai r1e uitsrlagenr a7 zijn
rrefivachtingerr overtro,ffen, maar d'al de aktie b'e-
ner"kt zo,u moeten blijven, \4/eEehs tle middlelen
w'aâ,ro,vet' men bleschïkte.

IIij weres er op, dat tle r"ijantl ten Z'uitlen tler
Ma.rne stond.
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Lrlt_r1lgl-aaf a,alr tlt, v1;erlée.

".111 
het lo" lc.g,cr. zoru rncn g.clefl enkele ver-.sterklng kunnen bezorgen.

rvlaa,r generaal Foclr,-^die.o,l, (le hoogte wet4gebracht, gela-stte het,"na.r,tJr-u;_:i;"';;;:ii",Lxî,:n,",":-1Ë_î
waarbij twee Britsche. ,

De,n 19," oùtl .,1_ u11t 's lno,rgefl,.J werrcl cle aanvalvoortgezet met de storn.rwagens en rje infanteric.De.Duitschers vi.ier.;rs1_1_.hrr1 laatste reserve, viel.di visies, in clcr r sl t i iil zi i r., r 

",,,i" 
r', i..i," r,r'J,ii,.r,*aan d,e Crète yo,rt So,iurLi"-*ir'à*.ior''rr.+,i*_ ,"genaanvallerr. I)e rr.,o,rst*lir,.q u,"r,i-'r**irïif.t"lijl.: g.t 1tl' Irrunu.n* fug"i uo..lir i"'î'r.lrtf.e.

velcl tegen een geliike, soms een sterkere macht.
D,e r\metikaa,u$,t.h.e rlivisies. werdel afgelo,st,

:ft,l'_ltTdcr.jnÊ r.an kirnonrriet.s, .lie' de 7warc,op oen vlJan(l ver.oi,erde stukkerr hlerven bedielnen. Zij schotett grauaten irre{ stikgas, *uunuulmen een gro,o,terr vtNrrraacl bezat, huitgema.akte

To,ch b,1ee,f nren vcrrclercfl.

.-t3lwere da,gen l<lo,m lret aantal gervangenen to,
17.000, dat der verrorv,ercle strrkkeln t;i.?6ii

Voorr db Drritsche,rs rverd de to,estancl stee,ds
ernstiger : in de stre,ek van ph.rc.v-Tigny bevo,n-
den cl,e geallieerrlerr z.ich o,1l : liZ f.ri."uo,n d"r,weg So,issons-[-'hâ1c,an-'lhiàrry, ' 

en op minder
dlan 15 km. varr der spoorweg l"èreen Tar.l.,
nods. De eenige s,1x,c,rlijrr vari r1en vijand iag on-
cler het vuur vatl het ltransche gesicËtrl.

I{et lerger Berthe'lot wus bovenidiern zeer u,erk,
zaarn a,an de l:larrre eî n.arn e,r Mo,ntvoisrn. De
positie der Dnitscher.s ten Zuiden der rivier: wer.<l
zeef onrustwekkeûcl vooq: he,n.

So,issons werd berlreigd.

- De D'uitschers zagctr zich verplicht tcr wijken.
ln den nacht varr 1{} o,p 20 Juli, trokkern zij ierug
o,r'ef de Marne e11 €faven z.e al hnn terrernwinst
van 15 tort 17 Juli op.

l,uderrdorff hatl eerr aanval. in Vla.anderen wil-
len dben, m,âar m()est er aa,n ve,rzaken, claar cle
strijci hier te verc,l troepen Eischte.

Dreports -en ook <lorrpen gingen in vlammen op
en gansche nachte,n cloo,r hoo,rcle metr zwafe o,nt-
plo,ffin'gen.

. D,en 20o wierpen de Duitschers de Fu divisieder garcle in den strijd tegen frJleg.er'"à n.gorutte en t.wee nieulve dtvisies aaà de Marne
tegen dat varr Nfangin

Ve,r'wot:rle arrnlrslf1l, om <]e Franschetr van denvveg So'isrs,o,ns-,Château-Thicrry t" ;;;ilt"*;
misilnkten.

De Frars,clren bàhaalclen \\/erejr vorrderingen,
ook d'etl 21'', to'crr de vijand weer vier nieuwe di-
visLies teigen 1\,Iangin stè,lcle,, t"n Woorclen- van d.Ourcq, ge,steund doo,r tani<sr.

De Duitsche,rs rno,esten weer achteruit gaan en
F'ransch -A nr erikaansche batalj ons tio-,f.LËi oo.,
cle- Marne bii Château-Thierrry, dat dÀi àe 89"infanterie'divisie bc,zet_*rr,. D* v*roi1â""g nu_
{roeg claar l0 knr.en bracht A* gurtiie&àL tot
B rény-Chartèves.

Château-Th iein:-v was een rrrerkwaardise. oude
stad, in <le -N4arrre.vallei, liehee,rscht ten iVooraet
tlo'or de tuihe rrarr het eerwaardig kasieel

t{et b,ezat erelr stanclb,eeild val àen beroËmden
l'ab'eldichter Je'an de la tro,ntajne,.

_-_De Saint-Crép n-kerk is een gebo,uw uit de
XVo eeuw met een ztvaren to,fen. Dre Diuitschers
trraakten €,r eerl opslago,laa,ts vqn voor t un Uuit.

In 1914 wErcl de stad bijna door t1e Duilichers
nmsingeld. Derr 2o Sep Ernber trok c1e bevo,lkin!
herel. Et b,leiven slechts 180 inwo'nersr, waaïoncler
rle vrederercht'et, t1e heer Voirin,, cle eernige ma-
gis'traat, dTe cr c1e,n .gans,chelr oorrlo,g, verto,efcle.

D,en 3o Septernber plnnderden ,1e. Dqi15"1r""u
Château-Thierrr': den 4.o rreryoerrler ze den gan-
scher voorra,arl ta.bak rrit het stape,lhuis,. D'en gn
rve,rd de. stad, die r"erscheiriene malen beschoten
n'as gem'or<1en, berrrijd.

Zij bleef F'ransch to,t I Juni 1918, Na een hevig
aer,'echt in c1'e s,traten, verîovercletr de troepen van
het ko,rps Conta ha,ar. Ko,loniale afdeelingen en
Amerikanen hadden hen toch r-"te oùliu"e,n
toegebra.cht. D'e Amerikanen \^/aren hier op hef
eind r.an Mei aangekomen met machinegeweren.
'foen zij van rle vra,ctrtauto,'s srprongell: hielperr
r,ij onmidlclellijk rle lfaroilckanen, om .ler, vijànrl
felug te ddjven, dfer de l(arne wilde o,r;ertre,k
ken.

In den nacht keerde rlreze teruE, sedekt door
rookwolke,n. T)e Amerikanen vercledigden de
brug, to,t cle laatste Franschman s'eer over de
-\{arne \Â/as en tro,kken zjeh dan orde,liik terug.

Ga,nsch de ma,and werr:l ç1 dan bij Châteatr
Thie,rry gesrtreden, al berhoortle c1e p1aàts zelf aar
rlre ]Jrrits,cheirs. D'e gealliee,rclren slo en haar nauw
in. r'oo,ral to'en rle Amer.ikanen \ra,rrx namen met
4fl0 ger;angenen.

Na 't o'ffens'ief rran 21 Juti moest de vijancl dc
s,ta,cl, ooqerrern. D'eze $'âs geheel geolunderd.

De D,uitschgrs harldren den a,vond 1/oor hun ver.
tre'k de nog ââ11\ /ezige b{rrgets in rle hoo{dke.rt
o,pgesloten.

In de huizel rronrl men kisten met linnen, ge.
erlire'-.,seerr1i aan D,uit.srche vrouwen, maar men had
r'len tiiri niet gehad den truit te verzend'er.

\ree'l was v,erbrijzerld en bevuilcl. B jzondere
rrfoenen hadclbn in het gansch nieuw bezet ge-
lrierl tle voorft'adeh mo,eten oflzameilem, dus ookàie
van b'ijzo,nderen.
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Om, den gewoænr man in Dmitschland te ovef-

hluffen, \,rerd de brrit sonrs opgeno,emd. Zos had
een Wolffhericht iu het eerste offensief geltri<1 :

<r ln, Noyo,n zijn 200.000 litcn wijrr, 1[X) a,uto's,
20O velcikcukens, 220 voertuigen, 360 centenaar
tarrve, 300 cente'nâa,r haver, 10O tentcrr, eelr,
gr'oote o'pslagplaa.ts met genecs- en verbanclmicl-
cleien r.rul een divisic gerlurcnde verscheiderre
rla,gen r,'arr lret iro'odigc te voorzien, genonrren. Irr,
i\I-o'rrt<lirlierr is dle bevo'orrading van twee, in l{ani
va,ll eetl divisie vernreestercl. In Roye is een groot
rlcpo't hui<lcn ruet tallooze runderr-, schaaps- en
korriiu"u,-,,,riden irr l)ruitsche hanrierr gevallen,
irr Nloçrttlirlier veel leer, linnen,, wijn; in }fant
rvijtr, calies, datle'ls,, 50 to,rr aarclappelen ; irr Nesler
yeel. ixnwsto,ffen voo'r tellten clr loodsen.

De buit gerna,akte rnantels, <'lekens, gunrrni-
nrantels en tenten zjin niet te tellen. ))

Maat over c1e plunrler'ingefl zwecg lnen natuur-
lrjk.

Naat een l)uitsch rlo,kunrent werden <le dorpen
Licy-Glignon, îo,rcy, Bonnes, Mo,n.thiErs en Bu-
siares gehee,l rra,n hurr lanrlibouwgetief en werk-
tuigen beroof<l door het 345" regiment van de
87" divisie,

Diaa,r trij flhâteau-'I'hierry lcerrden cle I)uit-
sr'hefs dê Anreril<anerr kennen.

De Amerikaans,clre marine-briga<1e strered bij
Fois-Belleau. 't W'as rle eerste rlivisie, clie in
Irr'a,nkri j l< aa,nkwaru . Haa r sti cl r t i rr g <1a gtee'kernri e
teerds rr:rtr 1740 c,u liaa,t alrrraleu rrernre,ldclern on-
tle'r me,er de tlc,elrrarncr aarr tlcu o,naflrarrkelijk-
heirlsoorlog.

'l'ijclerrs dezcrr crrrlog \,l'eld zij a,angevukl cloor
leedin gerl dier hc,o,gescholetr, r,il jwil li.gers'.

D'e Duitschets lrarirlen s,teccls gezegd, <1a1 clc
:\merikaansche inmenging slechts bluf wâs,
rlrârâr l1l1 onrlerr,o,n<1'ell ze he,t, rlat <le werkelijk-
heirl zich gelreel a,rrrlers voo,rdeecl.

D'e Anr erik afl en ()1 r (1ie.ï'sc:heirlrlen zich,zoo i I tr el,
B'erl lea ubors,ch, t1a,t d e li la nsch er o4 rperhevcllr e'bbe r'

herr geluk wenSclrtr: err h,cs'lrxll het wo,rrrl voort.aarr
te noemer : ,,Ilosch der Arneril<aansche trrigade.l

Dren [8o 
-lrr]i vertrok de 2" Anrcrikaarrsche di

r,isric uit dit wou.d ten aa,uVal.
N"u ziet nren irr clezeo,rngevirrg r, .ll Anrerii<a,atr'

s,'lre kerkho'ven.
De Amerikailerr vethir.<ierdern de Duitschers

ook rdt Ve,ui11y-la-Poterie op te rr-rkkern. Ên zij
derlen meer, ze be,vliitlden den 18n Juni gansch
het gewest rran den vijanrl . Aatr verrscheidene
dorqren ro'ncl Châtearr-'l'hierry zijrr cle wâpenfei-
ten cler solclaten van r1c Verecrtrigde Staten ver-
bonderr.

NoEm.erl r,r,ij nog ljssirrnrnes,, eerr det o,u<lste
plaatsen van het lanrl,, clagtee,kcnend uit den tiici
rra,n Kare,l Martel . FIet ligt bi.i lieur,'eil 204, wa,al
zoo verwoecl .qevnchtern rn'erdr. lVfoo,rdcla<lig was
ook de wo'rstcljng orrr Epie,rl:s.

I]ren 22o Jrrli rlro,ng eerr kormpagnie der 2" Arne-
lil<aanschc' infantericrlivisier het clorp binnen, na,
een geriecht van man tegen mân.

flen 23n e'n 24" wierpen de D,uits,chers er herr
rveer uit. D,e An-rerikanen keefden terug, vijfmaal
ging de plaats van hand tot han<1, ma,ar ten, slo,tte
hleven o'nze bonclgenooten er meestef,

Epieds is ook nog een dorp uit tlen tijd cler

lleto,vinge,rs. 'Flert kasteel was eerst het hoofd-
kwaûier cl'en' Dtnitsche:rs, maâr dan der Ametr'
karren.

Lr rle b,u.urt bij Brecq bezoclrt lu€rl na clerr oor-
llrg hct lilatforrn vân eren Bertha.

T{et sttrk rarr 380 î!vâ^s weggenro,rucrn trô6r' de
aa.nkomst cler Fra,nsch-Arnerikaansctre troeeen.
Ilet nrcrnsterkarroar was iu cerr bosch verborgen;
een Slroorrliiil voefcle cr lrcrEn, gekamo,uflee,rd
tloo'r hoornen.

Hr* is hier in 't ro,ntLe c'err oud la,utlr: zoo Coirrcy
rrret zijn Ronraansche kerr'k, Bruvère met zijnbe-
rlehrris uit <1e l2u eeu;w. Iln, zoo kbrrnt merr te
Fère-en-Tarclernnl's, wa,aillalar de srlag geno€lnd
rverd. Deze pla,ats was als knoopp,unt van wêgel,
en s,poorlijnen van 't grootste gewicht.

Dlen 3(")'Mei 1918 harldem de D,uitschers rle starl
be,zet. Wanho'pig hechtteh zij er zich aa11 'ysst,
en eclll. larrge, vreeselijke ve,ld'slag wo'edrle et onr
heen,

Derr 25" Juli tro'l<ket rle f),uitsclrers, terrtrg, 1116p1

ze trachttcll weerstand te bieden op r1e linie van
cle Ourcq.

Zii ve'rnieltlen rle bruggen, maat toch forrceer-
den cvp 28 eir 20 Juli rle Arnerikanen c1e rir,"ier tm
rranlern zij Rorrchère's, Sergl', Ne,slesr, Seringe s,
terrvijl 11e 62u Fransche infante'rierl[visie Fère
r.e1f hezette.

Sergv gins \rierm,a,al van c1e eene partij lr a,r
t1e audere ovet. T)e 4" en 6' rlivis,ie de,r D\ritschb
garrle weken stercht.s voet na voet.

D'err 3(.)' lla,men z,e, z,e1îs het station Van F\re
tentg, maar lla nog eell re'eks van gedrrehte a ln-
rtallen dbo,r cle Ftanscherr c'n Anre,rikanen w ,*.fd'

r1e linie aan cle Onrcq bevrijd.
\./o,'r'fol clc clivis'ic o,ncl'en' lret tre'r'cl va,n geîeraa!

lfangirr too,nrle zich he,ldha,ftig in haar opt,rerler.
T),en 2gn Jrrli l,erd e,r zw'âa,r qevochten langs

Iret gc'hecrle front trrsslcle'rr Ville-en Tardleno,i,r en
clen T{orr,rrlerliiken crerrer lian ile Ourccl. Db teqyer
siarrcl cler'D,uit.c,cllers was fe{ en vinniE. Zii dtden
vr:rrschejdene teqc,naatrv'alleIr, n,a,arirr men rre,elt
1ll,ar I SChâppelt srpâ,âfde.

D{t ko'n echter niet rlerhincleren, r'lat t]e' }'ran
s,chen h'elanÉariike rrorderingen mà.akten. De sot-
daten van Marrqin ku,amen op eerr fro,nt vl'n l0
km., rra e'en harrlnekl<jserr tcgensitan,l oysî qi/o,1.1.-

ren tc Lebbe,n, \'orofrril , lie'terr al lrun do,elprrnten
:rchtcrt' ziclr err o,r'eftneetsrte,t"d'en rl'e Brrtte cle-i'hal
rncurt, die t,o'rren al'le lrettvr.ls ir ,lcn o,nrtreti ttit-
..;teçkt eîr in rlle richtilq ynl) rle Ve'sle 1'6,le,p tlit'
ziclrt hie<11.

Gen erta.al Berrtlr eilot. 1r l r.' s r'lerr rechter,rrl, :,u9e,1.

nr.a,akte insgeliiks ee,11 oq)merkelijken vco'nrit-
qâns in de ilchtinE rran Trisrnes.

De b!;rdlen in Frankrijt; r'alten onrnidlellijli
r'lr: Etno,te trertcc,l<etnis rrarr rllcze o,r.erftirinningen.
Ppriis rvas tharrs voo'r ooe,1' gerecl, rle viian,l rver<{
o,tcr'al treru( e'cm/o,rÏ)e1-t, r'c,t{oo'r o,t'erel vo,ert etr
lre,t initiatief r,arr rlbm s,triirl l<rvam r'rr lrarrrlen varr
r'le Franscherr, clie daq o'n rlas dcrr in<lrin feï' gc-
vo'eli re terliezen toehrachterr.

G eneraal n{auricel, cle heroemde' histo'ri :schri j -
v er, \,\tiens kroqr j eken zoatzeer rver<l etr orpgr trrierkt,
srchrere,f clen 30" Trrli in cle rrDtailrr Chto,ni,:len:

< On<l,er c{e re'denen vau clen tegenslag der
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Belgisch fro,nt: Cabaret Bleu.

D'uitschers,, komt op de eerste p,laats aan de o,n-
vefsaagcl'heid er <le flinkheicl van cie Amerikaal-
sche troepen. A11e anclere legers zijn min o,f meer
66ç{6rgsmoê ; zij bevaften alle een .groo,t, aantal
jo'ngens en manllen van rniclclerlbaren leeftijd en
daarom moret de verschijning van een nieuw le-
ger, samengesteld uit het puik cler marmelijke
ber,noûking van een groot land, veel Epoorter in-
vlo,ed hebbèn, dlan zijn getals,terkte 2ou d6sin yer:-
rr'achten.

Dre Druitschers schijnen een nieuq'e verdecii-
gingslinie aan de Ardre of aan de Velse te vo,l-
to,oien en t!:achten nog tijd te winnen, want
a'nders ware het o,nzinnig orn cl'en vijanclelijken
rr'lo,etl, tern kors,te van zoo,veel menschenlerrrens te
stuiten. De slag gaat voo,rt, o,ncler voor den vijanrl
zeer ongunstige omstandigheden. Hii mo,et tel'
ke,ns tetugtrekken o,ndbr clekking van sterkc
achted'roreden, cllie, overvlo'e'c1ig r;an machine'.gc-
rtoren zijn voorzien.

Dre invlo,ed, 'r'an cleze machinege"n'eren in hen-
r"ela,chtig ern h,ebo,scht te,rrein is biizo'n<1er groot
or <la,aro,nr is het niet zetllerr rliat wij den vijand
aanzicnlijke s,trijdkrachtelr in de, zaks,tellinger.r
zrtlle'rr kunnen afs,rriirlen.

I)bch zulks cloet cchter rriets af ran ile volstre.kt-
heit{ dc,r o'veiwinrling der geallieerden.

Het is niet te v'etb oetrnen, rlat cle tweiercler s ag
aan db Ma'rlrre, evenals de eerste, is nitgeloopen
op een Vo,lslagen Dtdtsche ned'erlâag.

Dre Dtuitsrchers z.ijn zeTls niet bii machte orn o'D

een andere pla,ats van het front e,em afleidetrl
offcnsief te beginnen.

Doch wij moqell niet rrenslapnen en <1e to,es,tand
vergt ee'n ver<ftrhhclinq I'an al o'rrze inslranninq. ,'

D,e f)tuitschers vril c1'en e,ch ter no q hun n e,rl ed a a e
niet bekemnen. Hun bedchter behelsden clat de
tc-rrrgdo,cht'geschr'ed'rle rrotsens eett \/an te vo,ren
opgenraaikt p{an. Dnch het kor niet met dit pla,n
overeenstemm,en <1'at hou<le,rdc1rrizen.1cn kiios
alnm unitie \\'erc]'en achter qelatern.

Langs de weEen door cl'e bossiche'n laqen o'n een
lengte van urcn granâleî,'tcrnvi.il e,r' munitieop-
slagen, rlie cl,uizerrden meter vietkarrt hesila,an, tot
manshoogte wareri gestapeld.

Toch vormdetr die vo,orraden langs de wegen
no,g marair een klein gedrerelte Van den buit. -De
bo'sschen waren nog rriet ten vo,lle a,fgezocht en
wat men nret ecn rrluchtig o,nderzo,ek vond, was
waarlijk rfie 'rn aard, cla,t men na,ar een ven te
voren bestuc.:-lii p'lan was teruggetrokken. Het
was feite,lijk een groote nedc,daag.

D'e D,uitschers haclclen echter hun kanonnen
op verwo'nd,erlijke manier weten weg te krijgen,
hun kanonniers hadden beverl gekregen munitie
te sp.a,ren en enkel de infanterie door zwaar ge-
schut te o'ndercteunerr.

Men kan c1'en b'ittEren spo't aannetrn€n, waârme-
cle de geallieercle troepen bo,ven clb vero,rrerde
D,uitsche ondergrondscl-re -schrrilplaatsien het op-
schrift hadd,enr gepla,atst :

rr De Druitsche infantelie r,reest enke,l God en
haar eigen artillerie ! u

De aanvallendje.- tro,el,.en <1er geallieercle.n kwa-
inerr geducht opzgtten. Zij gtngffi met wonder-
b a a rli jker ko'e1b'1o'eitli ghe i tl voo ruit over korenvel-
rlen, clie verduister<l vratefi <1oor roo'de stofwot-
ksr en clie osnlr'oelcl werclen <loor.het kanon- en
mechinegeweErvrlrlr van clen vijand. D'aarna be-
klommen zij Sle hellingen van eten-hettverl. van
zoot\rât 60O rroet ho,oq, vanwaar zii, Oos,twaarts
z:-,r'enkenill, een c1o,rp besto,rmden c]at, na een ver-
qr6,s,rJ. (êvoc'ht, wa,arin ge'en genade werd ge-
r.fa.:,q<1 noch gege\ren, wend verrmeeste'rtl.

IJ'e Ïlneelsehe tlroer.'en behe'e,tschtert c1c Zuid'
z.iiâe ttan t1'e Ourcq.

GerrarrEenen zcirl'en hen dat de D;uitschers toc-
hetcir'l.sdlc'n maalrten c,'rn het \re,s{esbo,sch te ve'r-
der.liserr. dat rccht in Ce richtiflg vân btrn op-
marsch 1aq.

Dre Rritten ha.lr]len het ha.td te verantwoordeli,
na.ar zii hielderr z.ich z.eet s'chittcrentl. Zii hadden
eerr ônerr r'lakte o,trer fe stel<en irr tet zicht r,ra.r1

r1en r"i.innrJ cn r'llRarna cle,n 600 rro.c't hoogcn hett-
-'e,1 fe hcit<limrrrenr, 'r'lier .'le streek overtteers'chte.
Zii hraclrtc,rr niettcrnin rlen D'rrits'chels zwâte ver-
lie.e,n toe.

\./an af r1e -Br:tfc-,'1e-Chalmont .lje. zoo'als n'ii
'1-rn-ct z^o'ç'\1 . a1611 1114.11g611elr irt ltart.len \rra-s ge-

r.allc.,r. r1'e1r'!çq .1'e troenen rtr'r<1cr's.te'ttncl rlo'ot !ct
Ilte.rcc1' e lianonrrtrur.

O.n,1c,r de Rrits,che tlo,cncn onrlei:schciclden
zic1., rr66ra1 c,err Schots,che ,livis'ie, dic van c1e

s,treeil< Attecht in rnotonvâq€flsr nââf het terrein
vhn den strijd ttas ge'rro,ercl sc\^'e'est. Tn r1'en nacht
rno,esten z,ii dsn noq 't-0 miilen te vo'et aflegEen,
om rJe vE6'l1fg4r1E troeoen te onclefstet:net.

I)c trannen met r'!e rokies om hun zwate le'n'
,lcrr, stapten mo,e,rliE vo,o,ruit, \'oofafqegaan door
1,rr11 fiifçr;cnclers. die r.r,€t e\ nrcilo'dicrrs. clc' litl-
,1,'.1'11' <,,r1c4flcr, clie herr splaken van htrn qroefle
bero'gr qr '[rct vrienclelijke rraderhuis.

Tlr,l c,r r \,'f o,e o€1r lnorrlre11 r,ie'len zi j o,rrrlri,l cle'1 lii1':

aan. Schril en ltticl klonke'n <1e to,nen rrit de do'e-

rlelzaLlicrr err toor,,er<1e.n ,le Scho'tten lttrn hero,l'li
ler]c.-1'crr voor cle ooiqer. TTun har:te $7erd ver'
s.taalrl . zil zonlen overtvinnett q'f stewen voo( de
i'riibeid.

De te'qenstanrl der Duits,chers t'as harclnekkig.
T)e Drrrits,cl're m a.chin eges,'eren, talrijk als ko'ni j-

rrenholen, viele cle dapperen in den flank aan,


