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April was het t3e linie

van den sektor van, S{eensrt,rate we€€;etrokken, ov€rrnoeidl van d,e lange w,a,oht
aan het kanaaù, rond'he,t htuis van den
v€lêrp6,;1, van de Nactdllrd, d,ikwlijtb Ondjor'
z\rr''aar bo,mha,rdeunen,t. Een d,ag had men

i'n dle lo'orË..gralven, eflr d,ag, piiket
en een, dag rrw[... En rzoo wâa hdti een
g:ansc,he maarn{' gew€Êel in de dl,lendi'ge
driensri

sl,ellingen, die wij h,iervoren gescih€itBt
hehhen, zonder naturLurli$k 't juiste beelld
Tan dje vleeselijhe wer{relij{ktheûd ,tie knt'nne{n g:€Me,n'. In

den naclh't vernttol<, m'en
trhans naar Hoorgstade, 'wail,r men' de
van dle licùrtring 14, de
scthach,ûern,, zrooa[e ,m'en in '[ legpr zegt
onrtrmoetrfæ, me[ wie meit in rugt naar'
De Panne trolr. H,et t3de lirnie bdhooltdie
tot dte; 4de dtilrlisie, waalrrar) het 8e en
10er toen to Meurwpoort lag:en. De 6de
di'vrisie beze$te ttrans dren sektor v&n
Stee,nsrtrate. Elinde Januali gnr begin
n,ieurw,e soùdh,ten

Maar[ ha]d men 't Bel8isc,h front verlongd, eeNt/ tot aan hqb veenhtuis, dan
torb aan Steonstrato. Op 22 April t9t5
stonrdlen onrze {r'oepen aùs volgt olrgestelid:
van 't Noortd,gn, to,b het, Zuriden, over een,
lengte van 28 lcitorneter : de 4e' 3e, 5e,
2ê divisie, ds Zd,e ruitêr"ijafd'eeling, en de
6dte dMsie aarnl,utilernd hdj de Fransohen.
De, le'dlirvisie lag in .reserve tusschen
Ve,u,rne en dle kmsrb en de

le rurite.rijafdee'

ling ænoo,t op d,ie,n stond ru,st.
Der verdediginsweriken waa,raa,n men
idlen ganscrtr,en Wlinter hâd geartbeid, bes,todden nog rui'tr geen bdù0n,... Octh, neen,
de soldarte,n haldldlen dJagretrL actrjter eùikaar
zakjes rnet aardrer ggmrld... Zer scitreplten
,de resf van 't, vader]andr -----', zoo€llF ne zic}:,

in; zalhjes
opr h,u,n rna'nier uirtHtr.ufktern
en dezæ, we{fice n'ur d,en nÉ[&m van ( v&-

-

derilanidefiken,s,,'r'enwli,efiv€n, we.rden als
honsrtweringen opgtesfapeld. Verder' ploeteadb men rin waitel en slitjik, zooals we

-558. De vijand bspaaùde zicrh tn't, bormhardermen't'enr en n&m gedlunetnde'een u,utr
onder viuu'r.
De Franschbn warsn moæûsr ve,n hgt
Sas en van Lizerne, oilbchbon aan dbn
zoom nog Duri'tscÛrens stonden. Me'n had
'hoo,p,
den voùgend,en dag de
dms goede
Noordscùroote.

suksesse,n in' eren vqù[ro,men o'verwinning

te doen lrerkeeren.

.

Geineraa:l Codeô besloo,t

met oen regi-

ment Steenstrate van 't Noorden e'n mert,
een ander uii 't Ztiidren aân te vaùlen,
en zÆo deze beweging sùaagde, zou men'
Ii.zerne va.n zelf in de' macht krijgren.
Onze arti,Iùelie moes't, daarbij w€er
kractrtigen ste,uri verleenen.
Orm 7 u. 5, den Zben, bogon ze Ste'ensf.ralte te besrùrierten en we.lite een pan'iek
onrler de troerpen, welke de, tegenpart,ij
naa,r dle brug zo,nd. Tegeùijke'rtijd vieùen
d'e Franschen aan.

vree'seÛ,i

jkeri kogelregen rran miùrailleruns'

dunden scrhrikbarend, korn'
pagnies smo'ltBn wegi en eindetlijk mo€sten de onrveùsc.lhroklken strijders zich ingraven otl' 500 toô 600 meter van hun
H,u,n rangen'

doeù.

135e voonel had èrS geùjloed. Kolonell Aurdtia,f-'Ttrie,rry sneurveùde, evenals
twcre krataù jo,n-ch efs en',t ahi j ko of f icie,ren,
d'ie hun mann€n aanivoerden.
iDren 25an 'hadr m'en di't rsg,im'ent met

Het

vracùrt,a,ubo'st aarugevoenlc{, otm de brigBde
Cc,de'b te vetntte$ken en s,iùmell te wer{ke,n
m,ert he'b 4e, Zctta,ven en'herl 418e vo,etvoùlç
reg'lrn'e.nrt'.

l(api'tein, Ba'ledent n&m na den dood
van clen, koùonel 't, beve'l over, maar sn€tlvelde irugdlirjks. Tort, 10 Me,i verioolhet
135e, 884 ma.ri en 24 o'frficrie,ren. 's A,vonds
za.g men vreeselijke toonee,len. Van aùrle'

zijdgn drneg men gewondren, naar de

Orn 10 u. 30 wale,n cle Zo,uaven çùreel
rneester vanr l-riaerne, bdhalvo eeni,ge hu'izen, w'aa,r'u'it de Dtrritsclirers' nog maoh'in+
gerwexen lie,,ten vuron.
Om 15 uuû Yoùg:d€ een n'ie,urwer gtrown'
Orn 1.6 ùu'r rr.vas te Lrizerne gpen enkelg
Dnr,ikcrher m€,er, 't zij de vele lijilren tussc,hen cle r,uinen:€n op srtraa,t. Men, leidde
er vereù g€rveng€nen uif . Maar Steeno'trat'e
korn ncrg ni,st,,genorn€rn wo'fde'n. De Dmùt'
euhe,rs wilden kost llr'at kost, mees[er b],ij\r€n va,n hqt brtxg,gshoorfd, aù werden ze
to$ aan Boesinge van dbrn Westetl'ijken
o'eyer' van het, kanraal ve,rdr.eryen.
Hst 3e }inie dat nu drie dagen in de'
gevaaillijlkbte steùùingen stonrctr e.n' zwr&re
ve$iezern ha;d, rirerd droor grefiadiers afgel'oot,. Hot haiatljon ,Do Gro'ote, een
van het 4erlinie, had een vierdb vart zijn

hulpposten der 6e clivrisie. Andea'en lrrwamen Èr heen geùr.rnpen.. fuIen kon ze ni,e[
allen helpe,n. Velen beaweilren onde,r hevig lijden. Men vroeg huÀp aan den ge-

dftêktief verllore,n.
Er werdj nu bestlOten, dat, de Be,lgische
troepgn gee'n deel meer zouden namen in
het ofdensied, maar alsr steun aan de linke,nflan[<. der Franscùr,en moesten bliiven.
Ons gpscùrmrt danr"en'tegerr znu de bond-

was bcrwo'nclerensrwaartdig. l
De Du'itscherc waagdten inrtnrsscftren een
tærgenaanva,l, drie voorùererid werd, orp dert
mûrg:en van den 29en door het getwone,

genoo{,e,n, oS'

dd

kract}rôi,gB{e

wijae

si;enr'

n€n.

Den 28sri hadt er om 15 u. 30 een aanval plaats, w'aaraon hgb t35e, tret 4l8e
en het 290e, deeùnarnen.
'tfVËas €€ni wrsoihrikkeùijke botsing, te
m,idden va,n, eeù oorverdoôvend gew'eld.
De Fransc,hen sprong'en voorwaâr't6, na.mgn een eemte, loorptgraaf, dr'ongen over
gevlondern, doorlen, en vielen den in een

neeiskurndrige,n d'ienstb

der le

kaval'erriedôvisie, on lie.l dnkte,rs, ziekendragers en
rijtu,igon ko'men. En .zon'd,er o,pho'uden
vloe,irde de srtroo,m van .verbrijzolde, I'ijde.nde, sterve.nd,e ma,r-ln€n naar der dorpen ach'terwaarrts.
vertbe,eùdring gaat boven d,e werkelijkùre,id vâ,il dê tra,gisc,he, en vreesetliju

De

lre tooneelen ,rt zoo vernarn kom,rnande,tlt
Willy Bleto,n van een oo,ggetuige. u In
hulpposten, die door de nabije, ontploffinge,n me,[ ineenstn,t"bing bedr,eigd we'rd,en, €n r,vaar slecth,ts ptaatrs was voo,r €,nkeùen, hoop.l.,en z,ich nu 30 o'f 40 gerwonden orp, met b,Ioed beivleû<,t en soms' vleesetijk verrniintkt. De toe,wijding der onzen

herlscùre borrnbardernenô. Er vielen veel
sla,c,hto f f erb : manscthappen en orf f icrieren,
aù$ o,nder-luùtrernant Lepas, die op dên
srlag dood was, onder-luitonont Tbnnea.;u,
weùke bdj aankomst in hot hos,pitaal overleed.
Ons geæùrurt [rachtte de,helscùre m,schinqgewer€n urit Steensitrate te ve,rjagen,
maar 't brleek geen lic.M Wedk, wanû daar'o,in
het,
op shlitlten o'nze pog:ingen a,f,
bruggeùroorlld te ve,rmeestenen.

-660Na een bc.cùrieting: to,t, 6 uur 's avonds,
ùinb genea"aal Codob opn'ietuw zijn troepen lbs. Men rnorderrcle over emlkele
loorpgraven, r'eltter{kte ze, verded,igdb ze
oolk dlen, 30e'n, mâar Steens{,rate bleef nroS
aa,n, den vija,nrd, d,ie eùke beetorrnitng bmùi

door een moorddad'ig

bo'rnbardre'meni.

En reeds een rveEk nu worsteùde m€n otp
hert met, bùoed gedrenfl<t en in een slijhpoel ve,randerd torrei,n, om egrxig€ metos
g.rond, oqn e€n hleine bmg van een evedl
klein kanaa,l, om dit, verloren hoekje,
rvaar aqht dagen gleleden de' boeren nog
op den a,kkEl werk{Æn en hun vee rveid-

den, onbekqmrnerd voor eendge schoten
n,u en da,n, e,n overtu.igd, dat.het hier wel'
nooit, erg zo.u rvonùen. En zoo. bra,h cle
Meirnaand aau.
Beide legels wâ.rcn urtgep,ut on lagett
als hijgend in hurn stellingen, ma.er ge"
reedr tocùr elkander o,pnieuw als wi,lde
dieren te besplingen.
De F ranschen maaikten zioh tot, eon
laatste kracth{srirnspanning gereed. Steons[ra,te moest geno,men wor"den. Het,,mocrttlb

niet, in dê hand van den vijand b'lijven
atls de sleutel t,ot een u,il,gestrrokt g:ebie{t.

