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Dappcr.rcid ligt nict n sc'!'iconc \Tooric11. I)aclerr vooral l<ciin:cilictt o,o'rr." ro7. Prinscu,
tlcnkt er onr.
I)gzc woortlcn w.rrcu gc-schrc'vcu o1r lrrt Jrr-.r'tl iir irçt Iioninklijk Paleis te Brussel, waar cle
I{orrirrgirr lrnnr liirrrlcrcrr orr,lcriicht grrt.
Q'Illus.t't'ation) .

I)c rttarrncrt r;crtclrl.cn hii hrrrr ter-ugkcet', tla',
Lizerne cloor de l)n.itschers bczct r;rras, cn onzc
ixrnrigcrrooten c1e 1.ro,sitie verlietc1l.
Ook <le 2" kompagnie lvercl nt1 in rlc llank met
kogels bestoo'kt, cn ze7î kon ze zich niet krachtig
ver\\,erell, rlarir dc vlrrchtencle territorialerr hrur

alitie hinclcrdcn,

De l" kqrnpagrrie s,tond aan hctzelf<le gcvaâr
vall omsingeling bloot qr trok in'We""telijke richting naar den steenwcg varr Zuiclscirote tcrug.
D'e vcrwarriug stce g rlrg ; allcrlci troel)crl,

Belgische en Itransche, rvemelclc"n cloorecrr, en
't was 't begin vaû een paniek.
Eensklaps s,to'rmde een Duitsch cletachement
uit I,izerne terr aanval ; de vijand rn'i1rie vootrleel
bcl.ralen uit zijn verrassing. Ben gevecht van
m.an tot man o,ntsto'nd met eer peloton rler 3"
kompagnie, welks dapperen weldra schier allerr
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of gclvond nederlagen.
Een ire'loto,n van cie 3u kompagtrie ontlerging
hctzelf<lc" 1ot ; irr eenige oogenblikken was het
omsingelct en de o\/erbliiveuden, clie daar bij gcrvo.rrclen en cloodcn s,to'nclen, moesten zich ove'rgev€n. D,e feiten speel<len zich zecr snel af ; het
r,vas naurvelijks rlrie qur in den mnrgerr.
Twee kompagru'es van het 4i2 karabinicrs licpen zoncler officieren cloeltoos tontl, zonder eenige verb ncling met de anderen, clolc'ntl over het
onbekend terrein ; <le clerde harl de helft van ziJn
effektief verlo(en.l
ln enkele stouilen u'arcrr de verliczen zwaar.
De onrler-lnitcnant I:lcnrio'rr i'iel rreer mct een
kogel irr 't hart ; <le oncler-luitqraut Deschu],tet
li'erd irr het voolhooftl getro.ffen e'n stortte zonder een kreet achterover.
dooC
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Ifajoor Richard trachtte de troçen te vereenigen. Met een officier der Zouaven siaagde hij
er in een eerste barrikade te vestigen, een linie
van 400 of 500 mau.
't Waren dooieengemende ZouavEn, karabi'
niers en grenadiers.
lVlajoor Borremans zoud zijn eenige konpaguie
naar den molenrvan tizerae, otrl een aanvâl vzut
dien kant te weerstaan.
De afdeeling van Richard sloeg de aanvallers
af, de oversten hadclen de mannen weer vast in
de hand ; de vijaud vorderde niet meer. Richard
gaf dan zelfs bevel te chargeeren. IVIet de bajonet

vooruit, sprongen Zouaven, karabiniers etr grenadiers op de Duitschers in. Een vreeselijke
botsing, maar de tegenpartij hield niet lang
stanci en vluchtte naar Lizerne terug.
De bondgenootea achtervolgden hen, maar o,p
10O meter van het gehucht barstte eerr hevig mi'
trailleuryuur los; cle vijand antzag niet met de
T.otaven en Belgen ook eigen mannen neer te
velen, als hij maar den aanvaller yteerhouden
kon.

En in dit gehuil van kogels, konden de onzen
nlet veruer. 'l'enetnde ntet geneel veruretigd te
worden, moesten ze ous recntsomkeert maken.
zourrer ue llulp van nteuwe tro€peu, zou lnen
Lizerne niet aan cten vrjand ontworstelen.

lntusscuen had de legensttnder ook in de
ricntrng va:r den molen pogngeu aangewend orn
op te rukken. Er ba<tden worstelingen Plaats vo!
mall tegeu man. 't Ging er vreegÊiijk toe. De te'
geustauders grepen elkaar aau met de bajouett
itoeg"n met geweerkolven, rnaar de onzen hieldeu stand en deden alle aanvallen mislt'Lken.
rerrsu was Eet lrJscu cû gewou(lell be-

^lct
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Ja, 't was wei de voorsl)elde roode Lentl.
riixLcllar![ louuay, ue Lasteau vau (re grena'
urers Wçrlr Uoor geu Eogel ueefgevel(l, toell bfl
Op u€ Wllze, als VIOeger bU 'l.ervate, maJOOl

\r \.rlurrculouLr'ztJL:. gfeUalirers AAûVUUIU€ eA Zeli
uaafurJ Allc S,evaaf LfOFeefUe.

v rcr uâ!,€u le voreu rrad de Koning hem tot
Ir(luer ru ue lcgtroluSorug Vefûevell VOOI dade{l
vau uroecl.
ltrerr derlre vijandelijke aldeeling was rond dril
uur ulcu morgcu een loo'pgraat geuadeld, wegr
twee peiotons van de 4" kompagnie van het 4'
uatal1ôri greila<ltcrs lagen. Op 't oogeublik dat
c7.c t vuur zouuen opeuent staken -de auderen
L ..itil .rir olll.roo$ el) riepen ze : tt Kamarad ! rl
.s ullt zic| o\,er te 8,cven,
r-lc ouzeu gelosrrdelr, dat ze het meenden en
s(uo!€u uret, mâat wci.ren aluus net slacntoller
van een cller verfaclerhjke, ontcerende listen'
l)e Duitschers sprongen eenskiaps in de loop'

gtaaf. 't ls waar, cle grenactiers stred-en nu met
grootere *oâd", -vert:ntwaardigd -over dat
,i"Ë"i.t, en de f'ruisen, die niet'dood of gewond
ueerlageÛ, moesten snel terug vluchten.
De orezen hadrJen dus het Àevaar afgewend, al
bleef I.izerne in de hanclen van den vijand.
De houding onz,er ttoepen was waarlijk bewonderenswaardig, getuigt Willy Freton, aan
wiens werk t Strænstrate D rye cleze bijzouderhs'

iog
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t Men zou al de daden van heldhaltigheid
willen aanhalen, van toewijding, van opoffering,
waarvân Lizerne en omgeviug het tooneel waren.
Maar de meeste zullen helaas onbekend blijven.

Een jonge korporaal, leerliag van het konservatorium van f$ft, bezat een prachtige stem.
Dikwijls vroegen zijn kameraden hem te zingen.
A1s soldaat was hij eea voôrbeeld voor allen.Dezen nacht had hij zijn gewonell,hoogen moed betoond. Reeds trok de gedecirneerde vijand voor
de heldhaftigheid der onzEn terug, toen eel granaatscherf clen Luiksehen korporaal aan het
hoo'fd trof.
Hij wankelde; bloed stroomde or'èr. zijrr seiaat. Maar hij wilde niet velzwakken. Mct ziju
zakdoek maakte hij een verband voor clc llondç.
Hij stootte allen af, die hem wildeu helpen err
bijna boos, riep hij : .r< Ja, vechten, r'rienclel.
Bekommer u niet orn nij, 't is niets ! Luister', ik
kan nog zingen. >
En rechtop, tegeîlover de deinzeude Duitschers, richtte hij zich op, ofschoon zijn krach.
ten reeds afnamen en hief hij voor de laatstc
maal zijn geliefkoosde melodie aan, de beroemdc
air van a Tosca r. Gansch zijn ziel trilde el
weende. Nooit scheen zijn stem sêhooner en zuiverder. Maar eensklaps brak ze in €€n snij<lenden

srl:
t Je meurc désespéré I Je meure désespérê ! l
De heldhaftige soldaat kon niet meer. Eerr
rilling liep over zijn lijf. In een bovenmeusche"
lijke poging hechtte hij zich.aan den wand vat)
aarde en slijk; hij wilde niet vallen, Zijn stern
was slechts als een gefluister.

< Et je n'aimai jamais autant la vie I Autant la
vie ! r (En nooit beminde ik meer het leven.)
Dan gleed het lichaam op den bodem van de
loopgraaf. De wakkere Luikenaar was niet meer.
Tot deze zelfde kompagnie behoorde een gre'
nadier, van wien alle naaste verwânten tc Dinant
vermoord walen : zijn ouders, ziin vrouw, zijn
kind.
ZwijgEnd er woest had hij overâl als eeu leeuw
gestreden. Nooit was een IVIof onder 't bereik
van zijn ge\4'eer geweest, of hij rchoot hEm neer.
Maar dat wa! hem niet genocg.
Soms Lnerstc hij dc tanden, om net rtfr vffwensching te roepen :
lr Ik mo,et €r eeî grijpan cn hem worgen
als een varken ! n
Hij was de man voor alle gevaadijke zendin"
gen En de doodgrar,er der kompagnie. Niets bond
hem nog aan 't leven. Had hij niet alles, alles
verloren? Twintig maal reeds was hij als door
een wonder aan den dood ontsnapt. Als men hem
tot voorzichtigheid aanmaande, werd hij boos.
a Wat kan 't mij schelexl te sterven, als ik hun

vel heb ! l
Diel nacht hacl hij gewelclig gel'ochtea en het
werk van vier gedaan.
In de volle worsteling zag men hem zeker
oogenblik uit de loopgraaf springen, als door
ziineloaze woede.aangegrepen. Dan keerde hij
terug Eet in ziju klauw een Duitscher, die meet
dood dan leveld was.
?iju luitmrat, dio dr ros dihriik Uitgebrechta
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Ha, die bandieten, die bandieten, die elleri'

delingen ! >

Kolonel Lotz telefoneerde, dat afdeelingen
D'uitschers de grijs-blauwe jas aangeçlaan en de
politiemuts opgezet hadden van de Fransche territorialen enzw uitgeclost, aan loopgraven werkten, langs den weg van Lizerne naar Steenstrate.
Generaal De Ceuninck lichtte de anclere troepen in over deze schandelijke list, teneincle hun
tot voorzichtigheid aan te maner en liet dan een
'batterij haar vuur op <1ie verraderlijke elementen
richten.
Granaten en shrapnells regenden er neer en
richtten er eqn vreeselijke slachting aân. De rriet
getro'ffen malrnen, vluchtterr in wanorde ireen.
Generaal De Ceuninck rram dau zijn verdere
tnaatregelen, deed een bataljorr van het 4o naar
P5rpegale oprukken en beval er twee steliingen te
nemerr op den Oostelijken zoom cler boschjes ten
Westen van Zuirlscho,te. Het 4" moest als reserve
bij Noordhoek blijven.
De in wano'rde verstrooicle afcleelingen wettleî
weer verzameld.
En nu verwachtte men clen grooten Franschen
aanval.

Iepcreu. Dc watertoren,

1la cle veflv6s51ing.

bedreigingen kende, snelde naar irem toe. Dan

hij dit ongelooflijk schouwspei.
Over den licht gewonden Duitscher geLlogeu,

zag

die hern dankbaar toelachte, liet deze vreeselijke
en woeste grenadier, wiEns vrouw en eenig kind

Even vosr half negen liet géneraal Codet aan
den staf der 6" divisie weten,',dat de beweging
dadelijk aanvangen zou. Hij verzocht de Belgische artillerie krachtdadig Lizerne te laten beschieten. Dit verzoek werd onmiddellijk ingewilligd.
De aanval begon. D'e vorderingen zouden maar
traag zijn.Een uur later meldde de afgevaardigde

officier

bij

Codet, dat het Fransche front tot
en Lizerne vooruitge-

te Dinant vermoord waren, en die zelf van dorst
bezweek in cle door stikgas vergiftigde atrnosfeel,
zijn tegenstander c1e laatste druppels ko{fie uit

halverwege Zuiclschote

I(eeren wij nu tot cle gebeurtenissen terug.
Kolonel Lotz had bedcht gekregen van dell
toestanci en vrceg dadelijk versterking aân
generaal De Ceuninck.
Het was toen half vier, in eerr half uur hari

Een echte hagei sloeg ueer. Brr de tr<lepen
tler bo,ndgenooten *'crclen in hun vorderingerr

zijn gourde clrinken.

l
***

er zibh veel afgespeeld.

Hij

zond de bataljons van

majoor Constant.
I)eze rukten op en stelden zich op 80o

ur.etet'

teu Noôrd-\festetr van clen klokketo'ren

vân

Zuidschote.

Het 4'liniereginrent kreeg bevel om op

het

eerste sein tusschen te komen.

À{en zonci een officier naar het Groot hooôdkwartier der Franschen te Blverdinghe. Daar
autliloorclde men, dat er een aânval voorbereid
werd op Lizerne en Steenstrate, door clrie batgl-

jons en een andere op het Sas.
Ondanks het maar aitijd voortdurend bombarclement, dat niet in hevigheid afnam, hie'lden cie
zwakke tro'e1len voo,r Lizerne {link stand.

Verdwaalde Duitschers werden bii Pypegale
opgemerkt en hun aanwezigheid wekte een gerueht als zou de vijand ook tot daar doorgedron'
gen zijn, maar het blqek gelukkig niet waar.
Om ? u. 3O ontving generaal De Ceuninck een
bericht, dst hem woedend deed uitroopen:

schove'n was.
Ilaar nu eerst kwam

c1e hevige weerstand varr
den vijand. In 't gehucht had hij veel machine.geweren opgesteld en deze zaaiden hun kogels
irr de rangen tler aanrrallers. Geer voet gronds
rtas veilig.

gestrcmd. I[en bes,l<xrt nog meer vr.rorbereidings"
lverk te leveren door de artillerie.
Generaal Coclet narn zich voor orrr 1.1. uur eell

nieuwe bestorming te wagelr.
Mem maakte een plân tl1) o{ll lnizerrre van }ret.
Nrxrrden uit aan te vallerr.Het batalj<ln Constant
zou hiertoe m€€werken.
\\teer kwam een stortvioecl vau. proiektielen
op I.izerne en Steenstrate neer en cle tusschennrim-te tusschen beide.

Om t4 uur vertrokken de Franschen in volnraakte orde; weer weprlen ze op hevig Duitsch

'vuur onthaald. I)e

granaten $eploegden het
land. Een artillerieofficier telde in een wei<le bij
zijn stukken meer dan dertig granaattrechters
van 150 en 210, dus was ook de beschieting zeer
hevig tot bitrnen de opstellingsplaats van ons geschut. Boomen langs de wegen brakqn a1s stokken af. Lizerne en Steenstrate vlamder.

De toestand is verschrikkeljik r, noteerde
strijder. rrWij bezwijken van honger eF vooral van dorst. De gassen verstikken ons. Men
ademt niet meel, men reutelt. Geen druppel water te vinden. Ro,nd o,ns is er alleen slijk. Tevm<

een
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De verliezeu ztjn zwaat,toch houcit men sta11cl.
Luitenant-kclonel BarrzrrtLl, tlie clen aanval
1eiclt, 'l'r'orrit gcdoo.1 ; ook zijn vieugelacliudant.
Tusschen 14 el l{j uur zijtr er aft'icelingen, dic

het brarrclentl Lizernc vocrbij trekkctr, cn al he t
\oorclen cp Steenstrate rukkcn.
IJ'uitschers 1oo1-.cu ovcr, t'le h:rttclel omhoog
gcstokelr. Ecn grocp u-oLilt tlortr cigen rnitrail1c,urs nccrgcr;e'lrj, biiil<baar tlaatt'oor oirgestcld.

f)e

Duits'.:ircrs lrochtctr zir:h

ttiet

gcvattgclt

gcvclt.
'

fcpci-cit. \'crwoest postgcl;ouw.

tracht nlclr ccil zl1<tlork rrai tr nraiicrt oru
oilgcil cn rnorrrl 1,c l.csciicrmcrr. Scn 1'an urrs
stclllc cjari \/.ror ()i) c! rr âliliLr ralclt te ha1cn. Icn
sniidt ze in scirijiics, rlic nren op cic oogcrr legl
cf laugzaanr vcr'irauu't. 't Is l)cicr rlarr rricts, lrcl
r.iiiui1<t toc]r ccrr ucirrig.
1le vijarirl i:zr.i rog ecn uierlrl' irclsch striirltrri:l.icl. Hii spcot nlct ccll r'c;citt, ciat zich olt clcrr
.rgi.<xl<l irr stikrvallrctr \,crsllreiii(1c. Doolctr, gcti'r;ir :1c;t,vers,ûi ilcr' tc1t, stL'r\icila1c11 vuilcn cic 1oolr!l. f âveir. )) t
'rr Scticrt cleir iiiorgcu ir, schrccf I)r I)ur,'vcz.,
(( nrâren tle ve ririn<lirigcrr mct cle achtctlroctic
iicstoord a17 zca zijrr ue vcrl.rlicht c1c geu'onrlctt
iri ric abri's <>1) 1c stirp(rlc'rr. \\'cltlra liggcn allc
clrnilplaatsen r.o1 . llcrr rnoci 11c maturcrr bij cic
schoullcrs ttckkcir, onr z.c cioor cic iilcinc tleurtjcs tc kriigen. L'r z.ijri <iaar stcrvcrllen.
Ook tlic hnlpl'rt;stcn zj.irr vlccsclijk ntr.,,
.gccf-*

r

*i*
IJc Franschcn vailen ciisttlinug aan. Ife Drrit'
:::i.;ers, i:cclreigrl rlor;r htttt ar-ti11eric, r'cr.liezctr
\rûct.

I,irrks r r-rkkcu tle l<ornp:tgities vau hct l 1tj"
iniantcrie-teginrcnt ()1), t'oora1 bcstaattcle Lrit
ii"krLtten van It)15, tlic hicr tlctr vnttrdo<]p ol1t\:â.11g'cil. Hct l.rallljort Cottstaut is ri'c1t1ra ontlcr
ir,-ri lrerltrengr'1

.

Orn Lii unr si'lriirrcrr tlc l;r:trtlgcttorttett slcclrts
I'cnrlcril m{ tcr r11ccr varr ,Stctrtrsttt-atc.
Iirr toch zijrr tic Iit-anscltttt ttr,rg rtict ûiccstcr
vrrrr I,izcrttc a1 ortrrittgett zc lrct'"'l.rtr tiric zijclerr.
Er is ccn oi;Rcul;lik vcru'atriug o\icr clit lrtlltt.
llaioor Cr.rl-st:utt stcltlc ilct'soorrliii; ccrt oitrlrrz.r,rk in. Ijen officicr vltt ltcl -l' l4irttavctr lrcvcstigt'lrcrn, tiat r'lc viiarrtl trrg stcclls tttctstcr i:
ven Itc-t ecrstt' gchtrcllt cit rr' ,,t cr ttr:tcltitlc.gc\\'c
rt'ir i-csclrikt. l')r zclls itlrcitlcn l)ititscltcts ttt;:t
{tr::scircn I.iz.ctttc ett rlctt tttr;lttt te <lriiigc,tti)c Fransche aarrt,al ::tuit. I)c ltvorrrl l:cgittl tc
r'r'.11cu. Er is cirrs rro!- lltii,l l;t.:'lrc'iritt,r:, 1l:trr ()ltzc
lirrl<trzij,lc.
Iicrr 1<onrltagttic vr'ut lrtt l,rrtrrljort I I:rvcrrilir
\r l';rlit rlrlitr.
'l'e 22 ntu- lrcricirt nrt'tr iirrt i.it.trrc achcel irrsc:lottn is. Àllcs ,rchiirrt <irts grrtrstig.
IIct l|" linie rcgiurcnt sturrt .qrt'ce 11 ()tt) ollzc gre rrtdicrs af te losscrr.
C)ok hct 4i2 harabiniets katr iu t.ust gaan.
Tcgcn den morgen lrcgavclt dc grenaclicrs
zich rraar hun katotrncntcrrt. Ifct losmakcn ging
rnct vcel bezu'arcl. 01t dcrr \\'c.q 1lâar lr1-pcgalc
n'or:dt het rcgirncnt lrcsclrotctt. .\arr tlit gehtlcht
z.clf t'ormcrr c1c lir ttlcr I)uitschcrs ccrr u'ate ltarrii<ailt. \jclen r,arr ric lct'tttocicle strijilers vielctt
rlaar nog. fangs ecn onr\\'eg gcraal<te men eiuclclijh uit clie he1 cn onr I uur lras l;crcilite rrtcn hct
t1or1>, rvaa? de beu'oncrs r1e rnoeiligc kcrcls harte'

liili orrtvirrgen.
Ocli het batalion ILichartl hecft nog vcel
'liiricn.

te

Hct t'as l;cgitrucn tc lcgenen. Gentotrclett
s.':breicrr. Dc gracht u,ortlt ecn echte beek varr
slijk.
Dc vijarrrl schiet z-o,n<lcr opilo,uclcrl, met gasgranatcn cn l()i'i-ers. I).c oogcn zijrr orrtstokett, tlc
longcn branclerr. T'elli ccrr tiacht.
rr Iu c1e ioopgraaf zic ili twec tocrlooze getlzratt1111 r, vertclt luitcrrarrt Pâternotte.
r Ik irrrig nre cl1 benrelk rraast hct lijk van eett
IlLritschcr rlat varr ecrr officicr cler grenadiers,, het
is lrritenarrt Kricli, tlie rlcn 2li" vici. Ih laat zijn
lichaani op clen l<ant rler loopgraaf leggen. \\Iat
latcr orrclerschcicl ilr trvec schadu\\rell, die achter
urij dc loopgraaf nat.leten.
II< rocp ircn toc. Ecr stcm kiinkt temg.

t \\'aar is luitenatrt Krick? l
't Zijt tu'ee grcliacliers met cen l.raar, clie rccils

trvee lrrcn, onbekomtnerd voor rle granaten

err

l<ogcls, irct lijl< van lttur ovcrste zoékcll.

llii hun prachtigc

toe'nl'ij<1irrg

springcn de tra-

lnii irr ric oogctr. llct r,cel voot:zorgen lcggot
;rc i:ct lic\nlnr o1r t1e iraar en zc vertrekken irt
rlc,n riaclt, tcrrvijl cerr nrlchilrcS;e\çcer'ltet vuurir(::r

o1:ent.

l
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\\'êar ik 1trnt trog ilr lcr,cn r.itril , ccn kcgcl hcclt
ziju rcchter:long (1oors,chotcli.
Om I uur in clen narrlirilia!l l;clcik i1i irrt liar:tonncrnctrt. Ik hcb gccr slaerp 1r1ccr, llaâr fcllcrl
honger, cu tcru'iil ik cerrig vclc':is:cl \,e rslilr.l ,hoor.
ilr blij gclâch onr nlij hcet, ccrrr kainctii:r11. r'citclt nrc, tlat lrtt Zottdag is.,,

llct :i" lirric
r-as rius nn oir lrct frorrt, orrtlci
cl vzrir 'luitctrarrt-liolonel lJairicrr. I{ct lrgrirr( :rt l( lrlc riil' i;rrtirliotls.
Iict I" l:,cz.ctte c.lc orngcvirrp; r;n11 P1.p<:qaic.

1.c,.

T)c:

Frr--rr:r:h-Ilel.gisclrc

aâ11\141 \;a11 dc11 2-1" z.<:tt

irr clctt vlocgel nrol'g,cir \,'an (lcir 25n
\\

trcoLt,qczci-

or.lLlr.

(irr J uur openrlcu tlc Fratrsche l;atteriicn hct
11rllilr grallâtclr kn'arle n in dc 1o<-r1;gr a:rf
r.:'l lrct 5o bataljcn \/an hct ii'' r;tiil.er ruaioor Dc\'r1111',

l;r-ru-nc tcr:ccht. l\k:rr korr riic
sirr

\rcrtlek
rt

r-arr alt jllcr ic- \\,ilar'1r clncr-s.

\\'ii lrrcntrrr rlc:r

rloor zolrilct Lttst,

lier lcrr

zo'irrie

r

llrcl:t iri rlcrr :ri;-.
r, lcelicntlc 1.:api-

slaalr

u J't ffct' rr:r tt.
Oni ii t1L1r 's llior-gcits, rictt 25" r'c,ntcctn il:,
rlat lret :i" lirric orrs aflost. FIct t'orJt rc'crls clag,
t

t

i

rr

ru1: i'l<
1

itrtlcrrlaail ruarrrrcir \ran (lât rc.qimcnt irr

ccrr

2rr.',r'1111 ltCutcr'li.

Zc l-t-iril,ctt LLtt \'()()r cLll ttaar ilc l,xr1rgt-aaf
ri;'.rnit ili ruijr rf!cnlrttt solilutcrr trr luitcrrant
])irtt r:rcttc llrat lct'tlc.likcn.
.liclrt,

TIct is nrr lrc-c1t'nraal
lrct is 7 u.:i0 llii
rr,ii ziin nos dc ccrstc setgcrLrrt Harrrr cn urijrr
,lr]'r )1.)( rc \iirri I sc.qlrcur.
't Is orrzc licrrrt orrr te vcrtrcklicl. ,\lirar het
sclriiirt ,;l' ik tuc nict lrcr.r,sgell lia1l. Ik zou wiilerr
s.lr1:cir err ill1r.:s vcrgctr-:n. Ik rrocl rlcl htxr-qcr niet
rrrc,-r, n cl1ic lii j rluar stralis zoo foitcr:rle . Iln dan
ltrriit c'c'rr Duitsclrc rilitrlrillcur- orrcr rle loo,l'rr-'-t-ua[. rlir l'c n<;cLr,'il r,cr]:rtrrr. Iiirrdclijk rloc ik
( i r si)l-()lre crr 1<orr: i1< iir hct ra1-.e irvclrl te lccht.
Ili .krtrilr tot rutrr cctt gr.:rnlrlttrcr:irter, u'ilar ili
l.u'ct' lyc'\r'rrrr<lrir rritrrl, rlic il< zor> .q<rcr1 rrtogcliil<
i

r(x)st

.

' 'l'ot

r;\'(:t-ula;It \r;tll sluiirt lregjut <lc l)rtitschc
lrrtillr:tir^ \\'cer. Ik slcrrr me rrrt:t insparrrrirrg van
:r1lc i;rar:1ttc'tr tot lr:rn <lcrr nrolctr, of urat cr \.a11
rlcu rrrolclr ovcrblijft.
Jtr c'err rraitttrigc zaul, tlic tltN.rt scli,:rvcrr cloofz;r,:1':i is, Iir:.qcrr ccrr twirrtigtal gc$.'olt(lcll tc zicll,,iltll.

'llij ircrris ccrr irllnroczr'liiLrl'. l1i r,raag lrcrl ccrr
::l.qrlr I cll str-.li rrrc trit ()111 tc slapcn. llaar clc
lurlnroezcrricr zrgt nle , clat cr irr cle ual,rnrige liauler eclr gL\\'oltd officic-r: ligt; ik sta op err rriucl
riiijrr lrritc;rant l)atcrnottc, crnstig gctl offc11.
't \\-as <le ecrigc officier, \{aarover: ik bescirikte.
l)e arrilcre, lnitenarr.t Robert, rvas clen vorigen
rlag gekwetst. Hij is in het hosprtaal te tr inde,

g

..

rceselijkc vcrgi:-

c1ac1clii1i 1'rcrstcllen.

Iic aarrr':r1 niislulitc' ai da<1clijk. Generaal Codct sc'hot'stc-hcrl olt. llr-n t;cLn,achtte Frarrsci'c
vcrsterkilrgelt eil âchtte hct l;ctct tot dctr voigcir,11 r1 ,111,- tr rvlch Irtt.
)icn irfgcvaartiigc <1er Errgclsche ruitcrij-cliviric vau gcllerââ1 D'e Lis,lc krt'am rliciclcll, (lât
Illits:..:b c kavale'ric achter clc. rechterflâ11k de1
llclsgr ccu linie kuram bczettetr, orn in geval rtatr
rroo''l llii tc springcrr.
I)e li" l<<;urpagrrie .qcnic maâlite intusschen vcr
tlccligiugs:- cn beschermingsrvcrker voo,tr malrs,chappcrr cl1 ilachilrègew€relr. I)'e koerie so,ldaten
ntoestclr orrcler cert herrig vutrr allbeiderr en nege nticl lrla1r \ rertlcr1 gerlood of gervoucl. I{ornrr-r:rnilant l3oë1,' korporaal Ifemrcss'e c1r (lc pioniet
liarnps n'crclcrr voor ltttn helclhaftig gedrâg a.an cle

dirgordcr vcr:nlcl{l ; <1ric officicrell, c1c bataljo,usqcltcesllccr cn l:i I orrdcrofficicrcil, korporaals etr
::oldatcrr kregen ccn eervolle vcrmelding op de

rllgorrlcr tler divisic.
OoJi hct bataljon genie (ler l'clivisie kwanr
hulir bicdcn, daar r1e taak te overu,cl<ligend
n'crd.

I)e I)rritschci-s Vo,eldctr z.ich rriEt ilecr geruSt.
llrrrr offcrrsicf schcen a1 te mislukketr. D'e voorlr't lc zut iu Lizcrttc gcvaurlijk.
l)e )3clqcn hatldcrr al hruirrc stcllingar be'hou,1eu, tlc Ilrarrschcrr zatclt stcvig in hnn uieuwe,

ir flirrken staat van ve'r(lediging
cll lircll vcr-vr::rchttc verscire tro,epen.
I)c viiancl korr echtcr ilog trachten zijn slag
' r'rtlr.r tt' slaatr.
. I),ictr Zonrlagnanridtlag (25 April) toorrcle hij
n'ecr lncer bedrijvigheicl. f)'e artillerie nam in
kracht toc'. Orrzc lcNrnrgraven werclel weer hevig
l;estoo,ht. Ons geschut a.rrtlr'oorcl<1e klo,ck. De reJrct terrcirr \\'as

scrve-tLrrcpctr krcgeir bevel zich gereecl te houclel

om clie dcr 1" linie bii te sprirr.qen. IIen waakte
clu:-, on ellie r.errassing te vcrmijclen.

Het i)" lirrie u'cersto,ncl even he{clhaftig a1s cie
voorg'alr.qers clen stortvloecl van projektielen. En
toch vertoef den ze ook in een he,1. Gansche gedeeTten loopgraaf werden orngewoeld en de stikgassen u'almden roncl. De verliezen stegerr snel,

l:);

--

-

en in vollen dag kon metr cie gewonden geen
hrrlpe brengen.
((\Vij waren nauwelijks eenige uren in cle loopgraven, wâar $'e cle grenadiers afgelost hadder,
of cle gailscire positie werd aan een hevig bombartlement onderlvo,rpen l, alclus te,ekende korporaal D'e Groote aan. <t Nog vraag ik mij af , hoc
rvij er ko,nden weerstaan en hoc ik er leveld ben
rritgeraakt.
Een enkele €Jranaât, die miclclen in de loopgraaf terecht kwam, ve,rnietigde een deel van
rnijrr kompagnie : cle kommarrdarrt was gcworrci,
een onder-luitenant gedood, clrie oncler-officieren, vier korpo,raals en meer dan 20 man gedood
o,f gekwetst. 't w*as vreeseiilk. l
< N{ijn afdeeiing n{axim-machinegeweren bcvoncl zich bij den molen v'arr f.izerue rr schrecl
korporaai flelchior.
tu Wij mo'esten de brug r:al Stee,nstrate ltesrrii'
ken, uraarover <le Duits,chers lrun rroorraac] aaur.oerden ten behoeve dc,r detacirementen, welke
over het kanaal zalen. Zonder ophoutlen r-ielen
cie granatelr ronclom ons. Er n,as zooveel rooli
eri stof, clat r,r'e niets ntetr korr:len zic'u. llii elkc
opklaring schoten lle eclrter toch naar de itruR-..
'lrlee rnaal rverri mijn rnitrailieur doo,r de opgeworpèn aarcle omr,er geslagen. Nooit heb ik
iets zoo r reeselijks gez,ien als clit helsch lxrmbardement, dat eerr c'leel van <1en tlag en den nâcht
aanhield. l
De mitrailleur Follart Achille vertelt, dat men
zich geen oogcnblik bloot geven kon, zonder het
doelwit der Duitsche kogels te zljn. Zijn kom
mandant Pierquin krijgt een kogel in de hand,
die hij even op de borstq,ering legt; sergeant
Smonet wordt in het voorhoofd getroffen, bij
het vuret cloor een schietgat; een granaat ontploft en kapitein Clinckemaille valt, op li

plaatsen door scherven getro,ffetr.
En toch hielden de mannen stancl.

Luitenant-kolone'l llahieu kon melden, dat ai.

de posities gehandhaafd bleven.

Tegen den avond vèrminderde de beschieting.
Maar om 2'1 u. 30, in de duisternis dus, begon
ze weet met alle geweld. On 22 u. 15 deden de
Duitschers een woeclerrden aanval ten Noorden
rran Steenstrate.
Met de kreten van rr lfurrah r stormden ze op
het 3" linie in. I{un sto,rm liep echter clood in een
r,rreeselijken koge'lregen en een stortvloed valr
granaten.

En dan viel de nacht. Ziekendragers haaldet
van het 3". Ife,laas, velen konden
geell zorgen meer baten. Hun doodstrijd was

sche

linie terug; beide frontzonen hingen

imnrers aaneen,

err., zoo men op de eenê gefaalcl
hacl, zou de har<lnekkigheicl aan de andere al
evenmirr baten.
hariden
D'e Britten
we zagen het reecls
- hard
hct niet minder
te verduren. D,e- 3" Kanarleesche brigade had eindelijk rust gekregen. De
2" zou dien zel.fden Zomdagavoncl volgen, welken
we aân de Fransche etr Belgische zijde beschreverr hebben.
De 2u werd 's llaandagsmorgqns teruggero€Dcn.Ze was minder dan 1000 man in getalsterkte,
doo,r haar hev-ige vediezen, en toch kon men zc
niet missen. De linie bleef veel te dun.
De vijand voerde âl m.aar door versterkingen
aan en spaarde zijn rnenschenmateriaal niet in
't minst.
't \Àras of bij het uitblijven van iret eerste sukses cle n'aanzin \^reer de oversten beving I Zc
zrrrlclen re'giment na regim€nt naar den <lood en
l.ie drei gcler r le weifelend en met nr ach in e geweren
in clen rttg.
De 2" brigarle ha<l !v€'er po'st te vatten bij k1areu da.qe en cle vuurstreek van de ontploffencle
houwitsers te cloo.rtrekkerr.
's Avoncls wcrclen ze einclelijk ioch rveggetrok<

ken.

llaar hoevee.l dunrrer de rangen vveer. Zoo
schrijft John }Suchanan
< lleestal de officieren r.r'aren l(anadeezen vau
gcboorte. en ze rnochten roemen op zeldzame
:

sterke regiment-leiding.
Drie bataljon-aanvoerders stien'er

--

kolonel

Birchal \'ân 't 4", kolonel l{'Harg vàn 't 7" err
kolonel Boyle van het 10". l,(enig stafofficier
van de brigade viel daar ook. Van het 5" bataljon
bleven er slephts tien officieren over, 'r'ijf van het
T, zeven van 't 8" en acht van het 1ff. Van de
rnitrailleurs van 't '.3" warEn er nog dertien van
c1e acht-en-r'ijftig over, in het ?" slechts éên.
Denl<t eens na op wat deze mannen te doen hadclen. Aangertallen en omsingeld door vier divisies, gevoelloos gemaakt door eerr vergift waar'
van ze nooit hadden kunnen droornen ert clat ze
boegenaamd niet ken<len, zonder grof geschut
tot ondersteuuing, hielden ze 't uit to er hulp

kwam ; e'n ze deden meer dan uithouderr.
Na dagen en nachter uitputting hadden ze nog
levenskracht over orn tegen aan 'te vallen. En
op'geroepell, keerden ze flog nnclertlanig naat <le
he'lle terug, waaruit ze kwamen.
Zbo de fepersche uitsoro,ng rtoor eeuwig het

klassiek slagvelcl

blijft van Eneeland,

het

tusschen cle steenweqen vân Poelkapelle en

r1e gewonden

,lc'erl.

lang en verschrjkkelijk getveest en onder de verschrikkelijk'e smarten en den fellen, folterenden
dorst hadclen ze de makkerç benijd, die daclelijk
geiloo<l \\'arcn cr wien dat gernartel gespaard

s,as, za1 rrootzdket ook voor eeu'tviq blijverr het
heiliee'larrrl r,an rlc Kanadeesche v'ànenfeiteu.
I)cn 26" 's X{aanclas's, woo{ het qevecht rrôoral o,o de \ro.rthumbriarr en Labo,re-diyisies,, clie de
Kanadeezen veïvadgen hacl<1en^ r
D'e slag ontwikkel<le zich tot een wanhopi{e

b1eef.

xxx.
De Kanadoeze,n bij Zonnebeke.
Belgen en Franschen nemen Lizerne terug.
Keeren rile nu s/eer een wijle naar de Engel'

Z-onnetreke,

riat letterlijk rnet blqecl doo,rq'eekt

\\'o,rsteling.
's Mo,rgens ten 4 uur vielen .de l)uitschers aan
bij Fottuin en Frezenbetg.
Volgen wii het levendig verslag van Bucha-

nan, vErtaald door Callewaert:
a De Northumberland brigade, onder generaal

*.- 769 rleidde zijn peloton onverschrokken àan, e4 toen
al de En.qelsche officieren van 't regiment gevallerr waren, verzamelde hij de overblijvenden en
lçi<lde den aftocht. Hij won het Victoria-kruis.,

Meer ten Oostel,

bij 's

Graventafel, was et

een vreeselijk gwecht. D,e 85u brigade hield hare
linie ongedeerd ,maar links in een boschje, tllsschen de hoogte ea den steenweg :raar Passcheo,
<1aele, was et een heete hoek.

's Avonds rlras ze verplicht derr Noordwest
te geven en onze lfua,ie

hoek van de hoogte op

we.rd tijrle,lijk doorb,roken

bij

Brood,seinde.

Binst den nacht besloegen wij eene nieuwe
linie dicht bij cle oude. Rechts hield de 28" divisie

haar ou<l fro,nt van <1en Zuid-qost hoek van het
Polygonebosch tot juist benoorden Zcinnebeke
en den Oosthoek van de 's Graventafelhoog+p.

Dan liep het froût Zuidwestwaarts langs âen
linkeroever van de Ilaanebeek tot een punt eelr
weinig Oos,t van Sint-Juliens. Daaf d,ra,aide het
Zaid tot de bofstede Vanheule, inwaarts van
den weg naar Poelkapelle.
We moeterr den naam aanstippen dezer. hof-

stede (Sheltrap-Fam, houwitserval). want zê
in de latere gevechten.
De troepen warrelden dikwijls onrTereen. Mer:
moest op sommige ooeenblikken alles samenrapen, wat men kon, om tle ganinren te vullen.
speelde een gloote rol

Generaal Prowse van de 11" brisade had zeker

Onze Koniug en maaruchalk Joffre.

Rrdeli, kreeg bevel tes l0 u. 16 's morgcnr qp te
rukken naar de Foduin. Samen Eet de Lahore
<livisie stormden ze op Sint-Juliens. Die aanval
\\'as ee11 deel van een algemeenen stonnloop,
clie çerder \Vest de Franschen leidde tot de her=
inname rtan f,izerne en de loopg:achten rond_
llet Sas, en t'lie ve'ei bijbraclrt om 's vijands
offerrsief te .çtremmerr En het ,rvanhopig induwen
olrzer linie te doen staken.
l.Iaar c1e aanval op Sint-Juliens was aan het

rnislukkel. D'e Northumberland brigade had
gcen tijd gehacl onr clen grond te verkeanen, ze
rvas opgehourien door clen prikkeldraad, en ze
kreeg de vo le vlaag van 't houwitservurlr. Haar
6" bataljon geraakte'wel cen tweehondercltal meters voor onze lool)grachten, maar kon het niet
uithouclen.

Generaal Ride1l viel ten 3 u. 30, en de hrigarlc

officiereu bij de t90O man,
Zulke aanvallen bij clagg zijn o,nmogelijk, cle
vijand wâs te wel van kanonnen voorzien.
l}c f,aho.re tlivisie vaarc.lc niet bcter. IIecst al
harc ira.taljons geraakten door cle vuurgol:dij11
vtr:loo,r .{2

niet.
FIet

uit

rt0u

Pathans,dc beroernde uVcertig Dievenrr

cle Indische krijgsgeschiedenis, was onder
rlezen die 't meest te lijden haclden. De kolonel
viel en bijna al zijn Engelsche officieren werclen
gecioocl of gervoncl. ,Daar ook stied kapitein Dalrnaho5-, eelr soldaat van buitengewoner moed en
tillent, <lie nog altijcl zijn volk in top aanvoercle,

spijts zijne zes wonclen
Jeuaclar NIir Dast van het 5?" (Wilde's) Rifles

momert twaalf Enselsche en drie Fransche bataljons oncler zijn bevel.
Maar de Duitsehe bestorminsEn werrlei toeh
afeeslagen. Het offensief lerslaote. De vijand
hijsde naa? rust e-n van 2Z April tot 2 Mei bete.alrle hii zich tot kleine operaties en hevige be-

schietingen'

**

+

Laten wij nu zien hoe het dien 26n bii Lizerne
en Steenstrate toeging.
Âan den Britschen sektor werd het gevaar bezrvoren en we hoo,rden reeds, hoe a,l die krijgsbervegingen elkaar steunden.

De nacirt voor clen 26o werd daar verschrikke-

lijk, Nauwelijks begrbette men met een zucht
van '"'erlichting eenige kalmte in de beschieting
of een nieuq' bombardernent, nog geweldiger,
rrog helscher volgde.
ru Weldra was de atmôsfeer zoo met vergif bezwangertl, dat de mânn"n als een massa'in"urr:itorten en bloed braken l, lezeû we bij komman-

tiant \\iilly Breto'n.
tr Gelukkig woEi er een bries, die de pestwolken wegclreef.
Iln toch liield rrrrn stand. De lval nrerncrs
rncldden tfo,epenr;erzamelingen aan het kanaal.
Orrs geschut wercl er onmiddellijk op gericht e.p
bracht zelfs de machinegeweren tot zwijgen. De
aarrrraller kon niet nacleren en groef zich weer
irr

.

Nu er dan toch sprong een afdeeling nader,
rnaar werd telkens uiteengeslagen.
I)e 26" brak kalm aan.
Ceneraai De Ce,uninck naru eenige nlaatregelen. Eerst en vooral beval hij de mannen van het
418" Fransch regiment v.oetvolk, die tij<lens de

- i60*
oingeving van Steenstrate cloor. I)aar wercl ltet
g-.,,r,echt geschorst.

De staf oorrle'elde cle vorderingeu volcloertilc.
Het bataljon Constant, clat geheel op wâs ell
\\'aarvalr men te veel geëischt haci, kon nL1 in rtls't
.qaan.

Ër brak een halmere nacht aan e1r ilen kon
het 3" linjc r,an levensmitldclcn vo'crzien, waataan tlc daplterc nlanuen schrceu\^'c11cle bchoeftc

lrari<1en.

De vijatril bcpaalcle zich tot lrourbarclemetttctt
cit ltânl g;clrrrcn<lc e€n 1111r l{oortlschote otrtlcr
vtlul.

De F'rarrsclrerr \,\iarell mecstcr rran llet Sa-* ctt
r,:ur Lizct'ttc, ofs.c1'rootr aatt <lctt zoonl 11og- 1)uits:hcrs stonclctr. ]Ien had clus .qoecle hool-r dcrt
yolgcrr{ctr ilaq clc suklicss.crr i1 cc1 r'olkorrrc'rr

orrerr,r'irnittg tc clocl vetkcefcll.

Gorcraal CoCct bcsloot rrict ccrl rcginretrt
Sltccnstratc rrarr 't NooLtlcn cn lnet cel atrclcr ttit
'l Zairltct't airn te rral1qr, crr z(x) clczc beivegirrg
slaa.gric, z(.)11 11lcn I"izct'ttc vall zclf irr tlc macht

iirijgen.

Ketnmel. De Linclenhock cn rle I{enrmclbcr:g.

lair dcn 2i" in ric lielgiscltc looirf{ra\fcll ecn scituilor-r'il gezoclit li:rlticn, rtaltr lttrtt
c;gen trtlcJrcil tcrug te zencictt.
.gcl;r:,urtenis.sLu

I)an mclddc hii aarr hct batalion Coustartt, clat
rru clric dagerr crr tlr:ie nachteu iri het hevigste
r,arr <'1cu strijcl grrr'rikkelcl was, tlat het âan gcell
offerrsierrc bewegitrg mccr 11cel lremcn nlocst,
maar alleeu tot taak lra'.1 zi ju stcllirrgcn te lrclrottdcn.

l)e Flattsche gertet-aal Dcligrrl l;erci<ltlc

ccrt

aarrrral o1r I-izctrtc, Stecttstrate ctr I-Iet Sas; tt:tltr'aan Ilclgi::cire trocpert zotrcleIr ntcrlctt'crkttt.

Iiclst nroc's.t onze artillct-ie 11c ta'lrijl<c r'octlrrttggcn ltcstolictt, tloor rlc I)uitsehcrs: otrcr ltt:t
kauaai gcslagclr.
Onz.e itrfarrteric zou Stcettstl-ate 1;cstonitr:tt l)t
vliegrrs kregen orcler ziclt gottl op <lc ir<xrgtc tc
ste"llcn vzrtt allcs., \r'ât cr bii ticrr vjjalrcl r'oor'.'ic1 .

De grc'nacliers', lrocstût tta lttttr kolte rtrst tcrt
\\iesten van lloletrirock lcrzamelett.
l)c aatrr.al was oit 1'[ rtnr lrcllaald' nta:lr tltltl
rrog i'én ttttr r-crtlaagtl.
f)c kiutottttcn vitttrtlctt cclrtet- geu'cf iig u'r
trllerlr:i gc'u'iclitige doelptrtttcn.
ArriatcLrfs rege'ldctr eil r'trlrcterriett'!tet r:ttttr.
Sotrtlrtigc katrotrttett bcsttloktctr Iiilrrre, ollj tlt'r
rr-cg a[ 1c s]rtite rr r,oor l)ttits<,:1te r-crstcrkittll.c'lt '
wellie rlit lte't u,ottri trart I:Ioutltrils't kwamerl
l)rn il uttr brnk r1e llrallscll-Belgisc.hc :rattr'a1
los,. I)c tro'ci)erl storrnrlen lrnrilnekkig vr)oruit ett
!-ie'reiktelr tle ruinen vau L.izerrlc. ,\.Icri hot-rrc]e
:lcchts kano,ngebtrlrler ett nritrailieurgeklappcr
e1l .qe\t'e€rvlrrrr. Weltlra rllellg(1c1l <le zr{al'c batterdjen vatt Rixscltoote htur stenl in c.lat hclsclr
.

gciloltrlcr.
"'\r'lricrc aftleelirrgert clrotr.gcn 1o1

in tlc

lraast(l

Onz-c artillerier rnor:st <laatlii n'ccr ktaclttigetr
stcun verlceuelr.
Om 7 u. 5, cleu 25" begon ze Steens,trate te
bc'schietelr e11 wekte eell pâllick oncler c1e troe-

pen, r/e'lke de tegexlpartii rraar r1c brug zorrtl.
Te.qelijlrcrtijcl vielen de Frauschen aan.
Om

l0

rr. 30 u'aren

<1e

Zouaven geheel meestcr

la.rr Lizcrne, ter-rzii eenigc huizen, r,vaaruit c1e'
Duitscirets uog machirrese\\'cren lieterr vuren.
Om 15 uur volgcle een nictine stonn.
Om lfi tlur \\:as te Lizcrne geen enkele I)uitscher nreer, 'l zij de vele lijkeu tusscherr dc rui1ter1

el

op stTâat. LIen leicl<le er veel gevâ11gelrc1l
1<or1 nog lrict gcllonlcn \\:()r-

rrit. llaar Stccnstrate
clen-

Dc I)uitsclrcls rrilderr kost uat kos,t nrcestcr
irliji-tir varr 'lret lrrtrgq..r'!or;frl, a1 rr,erclert r.e t<>t
rirri Ilocsittghc r a.rr clr::-r \i-c:,tcliiken oeçc'r vau
1r i 111r111111 1.1.1-11rçt'cn.
Ilet ;.i" lirric t'crd o1; ziirr Lcurt <1oor t1c .qreuarlit-rs irisclost. IJcl lrataliorr Dc (lroote had cert
licrrlt van z.ijrr effcktief vcrloreu.

Er u'crrl rm bcsloteu, rlat de Ilelgische troepeu
r;ccrr rlccl rlleer zou(!cn llclncn in het offetrsief,
lrlar lr.ls- stcilll aall de linkcrflarrk der Frauschcn
nrc,'estcn I>lijrtcrr.

Orrs gcsclrut claaretitegcrr zo'tt c1e bontlgertool( rr .,i) rlc 1<raclrtigste rvijzc steuttt'tt.
I)cl 28" lrari er om 15 u. lJ() ecr-r aanval plaats,
\\,aaraall lict l35",het 4180 en iret 2.rl{}'" cleelrianren.
't \\'as ccn vcrschrikkelijkc botsing, temiciclcn

\'lir cLn

or,,rr;criloovetrcl gcwcicl. Dc Franschen
s;)roilgl|ll \rr;rrr\\'aafts, llalncll eeil eefstc 1oo1)tnxrf , rlrottgcu ovcr gcr,ottilctt, thollen eu vielctr
r.r:r irr ecri vrce.selijkctr kopyclrcgen van nritrailIt rrrs. llun lalrgcn r-lutrrletr s,chrikbarelrd, kontr,r,s{rrir:: smoltcn \r!.g cii cinrlclijk moestcn rlc ctttziclt ittgrarrcn tl1) 5{X) tc}t
r,cri::r:irrokken s,l.tijdcrs
(i"i) rrre tcr vau 'ht-tir clocl
I{c,t li}5" r:ooral had cr-g gcb1oc,l. Iiolonei Att'
,iirt-Tiricrr-v u,trr1 gelloorl evcnals tu'ce bataljonlllcfs cr.r tzilrijlic officiercn, tlic lrun nlaltlrell aalt.

\'(rCl:(lC

ll.

I)en 25" ltacl mcl clit rcginrerrt met rrraclttnn-

*?fi*

iclrcrt'rr. l)c i'clriocstc St. Pictcrslicrk..
los rr:irtge t ocr.i , irrrr tlc l;riga:lc Co ict te vcrstrrl;t'ir cn s-iuuell tc n'erlitrr nrci lict-l'Zotirrvcrr ctt
l'ci I ltJ'' \r()ctvolli rcginlcirt.
I{rrpitcin Ilalcllcrrt n?r111. na r1i:l <'loo.l vrrl <1,-1r
kolorrcl 't bcvcl ovcr, rlraar s',reuvclilc iirsgcliiks.
'lot l() llci r,erloor hct lii5", 88,1 rrrarr cn 2.t offir'ie t't't t.

':; Alt,,rrlis zzrg nlcrr llccseli.jl.-e t'orrcclel. \,'arr
allc zjitlerr tlrocq nterr er,.r'ol,lelr ltaar ric hrt11r1xr::ten,.1er (i" djlisic. .\rrclctcrr ku'atttcrr el ltc,.tt
gel<r'o1;cu. lle rr k<.,rr ze nict allcrr lrrllrcrr. \-e ltrr
bczwckcrr ontlcr he vi,g lijtierr. ]l<,ri .,'r-r-re .g hullr
al,rr tlcn gcrccskunrlige dicn-st <lcr l' kavalericr.livisie crr liet tloktcrs, ziekcnilragcr sl clr rijtuillLl
ko'irrctr. Iin zouder ()l)h()t1dc1l rrlocitlc c.lc stroorrr
\;ail \/erbrijzclilc, 1ijdcuc1e,. stcrrretrrlc llraiurcll
naar (lc dorpelr achtcrwâa(ts.
ri l)6 v1d)g6lrlirrg .qlat 1;ovc;i <'lc u'er'licljjtriircirl
r':,.rr r1c tt'agischc e u vrecscli.ikc toortcc'lctt D, 7l)o
ve rilanl komniatrtlllrt \\tilh- Tllctorr \'ll cetl o(){{getrrige
,r

.

Iir

sqr

l:rrlTrlx,rstcir, <lie rloor rlc rralrijc r-rnttrioffirr
rret ineerrstoltitrg llciireitld '.r'erdctt, cn lvaar

slcclrts 1r1:rr:rts l'as vr)r.rr cn1<elr:rr. Ironntcn zictr lrrr
ij{} of -l(i a.c\\Ionclcn o'T), llrert l;k-,,rrl lrt,r'lclil i.:u slti,s
t,r'ceselijk vcrininkl.. I)r. toenijrlirrrl 1lc,r or:zt:l
n':,

r: bcrvoutlcrensu'a ar<lil-.

lk

zttq grerradicrs, ilic u'ci.çlcrJcrr ziclt

t<,,

latrrr

r.r,r.hirtrlcrr \.ool. IiralSclrc r1:r1.1<, r:,,1it. rr.ristilt,r.
gctr<-rffcri \\râLell t cn zij ricrrrlroc,,lcrr lr urr s1u'.rrttil

u'ijzc. l
Ile l)rritschers $âra(lcl

crp glootsche

'i:r rcu'l:cs'.-ltictitig ttlt (i tiri;- 's irt'ott.ls, irtttt
i{riri-l'lili Cotict c4rttictl\\' zii1t t1'oci)cil 1os. Jlcri
i crilcrt e errigs:zius, lrccnlt culiclc loopgt'uvcir,
','1 15f r-'1kI z.c, r'ct-Jc.]igt zc oo1< ilcu i](]'r maat,ttrcnstratc lrlijl't tog aall (lcll i'iinntl, tiic c11<c
1rc:to.r-nritrg l:r'celit <1oor cctt lroor(1dâdig lxtrubar-

<lirlerrt. It)rr rcctls eell wccli 1lu wots clt lncll o.l)
'irct
nrct l--loer'l gcclrerrkt crr iu ceir s-lijliiroel ver:rirrlelil tcrt-ein, om eclrigc lncter-q gfolr(l , otrr ccll
l.:lciirc lrr-urr- \'alr eell cr.ttr'lileitr karraal, otn tlit
lct-l,rrcrr lroclijc, u.aar acjrt tlagerr gclctlcn dc
l;,,ci-err ilo:l ()l) cleu akkcr-\\'cr1itc1r ctt ltttn vcc
r., cl11tlcrr, o1lbe1.:o1nnr cLtl vor;r eenig,--c scrhotfi t 1ru
cri clau, clr olcrtuig(l , tlat hct hier l'cl lrooit erg
zoll \Àor(lclr. lin zo,r lrt'âl< rlc llcimaarrcl aall, (lc
llia.lird vall llariâ, r'att r'lc Letttcfccstcrl, valr
Jlrnggc'sr fr.;or, rrarr tlc ccrstg lxritetr'kcntrisselr c1l
orlrnlc.g:r1r.gcrr... in tlerr .qocrlctt r,redcstjjtl, u'e1ke
1r11 zoo vcr schijnt ju 't rrcrlotlcti.
Ilci.dc lcgr:r"s \\'arc1r llitgel)t1t cn lagcrr als hij'lrrrrr
.^tcllirrgcn, nlai:lr gctce'.1 toclt clkatt.r',crrrl in
rlr'r olrrriritrl als, rvildc <1ict-ctt tc lresl.rtittgctr.
i)c Iirirrrsc'lrcrr nraaktctt zich tot ectl ]aatste
l:r-:rr:lrtsirrsirlrrnrirrg gcrccl'1. Stcctrs,tratc lttoest gc-

r(rnrcil rY()r'r1ltr. llct rn0cirt rriet iil cic ltatttl I'lltl
,1,,r ',,ij:rrrrl l;lijlcrr :rls rlc slctttel tot ccu ttitgt^
:1itl,t srlrictl.
't \\'a-. dus ook hier <lc stillc, n'clkc \\'t lla (:e
titr:orrlrll,,liqc yli vechten lurrr 1tct Engcl:^clrc frônt
l ,-rri,, r'l<te rr, rlc linlrntcr vall (1c11 28" A1;r:i1 tot clcrr
''1" r'r tr I [e i

ir;tttsscl:,-rrr cclr te,qcttr.l, o1r rlt:r nror'lacll \'r!rl
rlt'ir 21|" dr:or iret g(\\'()llc, hclscltc l:olll.,arilc:r.illl\ial

,

r-licr

.*

voorl.;crci<1 rte

;rrerrt. Iir rrielcrr t,ecl srluclrtoffct's: :'lnr)1lscirl1|1rrll
en officicrren, alsr orrrlcr-ltritc-'irurt L,c1tas, 1lj1 r'i
rle rr slaq doocl r.r'ns, on(lcr-1nitc1ulltt 'I'ollncrtl ,
.,iel1<c l,-ij aarrlionist irr.hc1. lrosljta.al or.crlccd.
Otr--' ,tc::cltttt' trachttc rlt: hclsclrc ntachitteqc\\,r'rcrr uit StecÏstratc tc ïcrjagcrr. luaiai 't lllecli
rrrrir licht \\rerk. \\'a1]t dlaroi'r stiiittcll olrze ';)o.-,,iir.1t:l a l', ont .Lc,1 Jl111r.';qelroofrl tc \,r.)rllccstct-c1r.

r

(

-l:rlrtr

.r..
*.

tlt- Jlu \\'crr ccrst ct ctt tur, n'lrt t r llij

. Ilr-ittcri ir.cs-chi.'rlr'lc.

I}-.1" rljirisic, dic dcrr

tlcr

1c'trcrsclrctr ttitsl;rorr.q

! czct hjclrl, l-'cslocq- cen r;ec1 tc larrgc lirric. I)c
:.1 lrf l-r:s,loot ze te vcrkot-tttt, tloor trocltctt uit d<
\ rrst. irurtcrr tcruq te tr-ckl<cu crr itt ectt ltoog oru
tle ::ta.d i-rccrr te lcscrcu. IIa.ar clat zotl geen ge rrrulikclijl..c tuali ziirr ; hct- losrnakeu \'Érn ccrr linrq:

*762gaat altijd met gevarer geoaar<l, er te meer,hier
nrr oo Zondae 2 lWei de vijan<l een hevigen aanval deer1, waarb,ij hii nog eens qâs gebruikte.
I)e Engels,chen ha<lclerr re'e'cls rr re'spirators I,
een soort rran gas,masl<e.rs, no,E onVolmaakt,maar
\ /âârmee men toch tamelijk goed c1e walmerr

zoo weggevocrd. De aftocht ven de bataljons
s'3s behendig..Niet één man werd verloren.

D,e 85" brigade toch hacl eene lastige taak,
doorclien ze van het uiterste Noord-oostpunt
kwam van t{err uitsprong.

't l{eester van <le levers,middelen en rrau den
schiEtvoorraad was reeds v'eg, en wat niet meer
kon rrerrroerd worden, grng in r;lammen op.
Slechts in clen morgen van den 4" rverden cle
Iluitschers gewaâr, dat de loopgraven voor helr
leeg waten, en hij hacl ze uïEn lang met .gewe1-

l:orr weerstaan.

I)e Britten rvo"stelden als leeuvren. De Lanen de Essex der 120 brigadç
tl'ekelr wat achteruit. TTet 2" Se,afo,rcls uit r1e ,1ff
bricracle leed zu'are vérliezen, maar u'itrle niet
cashire Frrsjliers

rleinzen. D,e mannèn vochten met <len moerl rler

wanlrooo, sloeeefl aanval na aanval af en rle
officiete-n qsvet <laarbij het voorbee'l.l van stand1'251içrhsid. 7"oo blee,f luitenant T)r Tames, eenic't
maanrler qe;lederr noq een brrtctetlijk genee.sheer,
fq'ee rlaqen lanq moe'dis te'r D aatse, ofschoon hij
zelf ziek was.

Er

qte,rden hel<len<larlen

vefiicht. Afdee inseî

lieten zich liever slachten dan zich over te qeveî
of hurr srofld te verlaten.
Kanitein Railson nrcrrl eerst lel,encl beqraren,
dan srel<rvetst. en bleef mct slechts drie marr
over. Toch verblrrfte hij rlen r.ijand cn hic'ld clcn
gro'r'l . tot et 's avo,ncls hulD toe'ksram.
Vrijwilli.ser f,vnn vau het 2" Lancashire Fusiliers
een mitrailleur die reeds het Distinguisherl Conrlrrct
\{edal gewonnen hacl
vrlurde
zijn rnapen af, spiits cle sas-wolk -en zondcr
rr resoirato,r )) âât-l . Te miclden \ran 't gâsqevaâr
vrturde hij altijrl voo'rt, trok zijn waoen rlarr on
de bors.twcrinq boven c1e loopsracht en hield,
moetlerziel alleen, den viianrlelijkEn aanval af.
Door ziin stoutmoedisheicl v'o,n hii fiet \/ictoriakr"is. maat verloor ziin lerren.
T)'en 3" tr{ei. .r'as de tiid c'ekomen om cle 'linle
in te krimoen. Dre 12" brieade.
onze linker^afclraaisnil voot
1.31111, 1rs66erde niet : ze was de
.1e bewesinE. T)ee{sqelr,iize rn"etd bataljon na ba-

falioî inqctrokker, en uitse;kozen mâflnen

moes-

fen nchte'rhliirren om clen aftocht te beschutten.

'

diE veel sranaten beschoten !
Dat is in cleze slaqen meer gebeurd. l{en aàtzeJcle sorns voof ste'llingen clie cloor qeen crrl<elen

fian meer bezet waren.
I)e nieuwe Britsche linie liep nu van af

hoo'cte vân den Frezenberg, en dan râgenoer
rceht het Zni,1en in. rlen Bellewaarcle-Viiver r"l
't Tloose omsltritend. en rlan r'n zwaai rorrrl rJc
Zillebeke-lrnopte en Heuvel 60.
De 27" divisie hieltl tleze linie van dit laatstc
punt tot dclr stcenweg naar illeelen, de 28" lanss
r'lerr F'rezerrberg to,t aan Vanheule's hofstede, en
de 4" van claar tot aan de Franscherr.
Deze linie was ten minste <1rie mijlen korter
rlan de eerste, en kon rlus cloor een minder getal
troepEn bezet woriletr, vuat kans gaf om eenige
rust toe te staan aan de meest vennoeirle btisaden. (1)
En wesr volgde er een kalmere periode tot I

lfei.

Jai wat al daden werden in dien weeselijken

bij Ieperen bedreven.
.Sol<laten kropen oncler hevig vuur naar ge-

tweeden slag

q/onden eï brachter ze, altljd r,.oort door derr
kogelregen, naar de posten.

\/oedui brachten munitie, dubbel hun leven
n'asend, eerst orn reden van dEn r-loed houwitsers en <1an tloor <le kans dat hun gevaarlijke
<1e lrrcht invlie'gen zo'r'r.
D'e mannen rran cler bevoorta<linesdienst zotq-

rlie aftoeltt. in rro:lmaakte o'rcle, in e,enen triterst
Lorte+r tii4. en tondet.i'erliezerr, lvas eetl berl'otr-

vracht

deren sw:, ar.li

rlen rlat er voedsel etr clrank

o he-rtiis van tritmrtnlencl stafwet'lr
in rler 66rJno 11 \-\rerk heo.,n met tt invallen <lerrlrristerrri" Ëll.:err rlaa. na. 't gevecht. barlden we
,1o oellvetsfsrr t< na ^hfs inoe,haald. en in rle kel..!ç.1q 1'n," - Zoçnchclce,1o111

t hii

\r'ârelr r1e heell<ffn.'li ge

rqlicht toese'liei r1 -é'Worrlen.
On <lcn avond werden de gekwetsten achterrrif sç1'6q1d, allemaal, uitgelomefl. twee, dric
rritctst gevaarliik gekwetsten, clie niet weg korrden en clie onder c1e zor.qen van twee oppassErs

7n1'ryAi

1.-r n

Het Rol'al Armv l{edical Corps eaf hier hel
sclritte-endet bewijs 1r2n 7-2akkennis uit gehecl
ziin -cehittetend vetlerlen. Oncler c1e leidinE r.'an
kolonel Ferqnso,n. seholnen door maioot S/ar"
sEtt (cle welbekencle Londensche sDecialist rroor

keelziektenJ, werden cle gekwetsten voorzichtie
efl îa.D rrit de keltlers en schrrilo:laatsen lanss de
rlrristere $,egen achter r1e vrurrlinie vervoefd.
I)e moeiliikhei<l van c1e zaali bliikt fe mect rrit
het feit dat on semmige Dlaatsen, liik 's Gtaven.
tafel en Broodseinde, rle Drritschers slechts op B
of 9 meters van onze linie lagen.

Niet mindet dan

in dclinies k'çr'am.
Korto,m, ierler de'ed meer <lan zijn plicht.
Nog een voorbeel<l

:

Zoo werd te Zillebeke een loopgraaf rler
Britten opgeblazen. De positie clie tegenover

heuvel 6O, een belangrijk strategisch.punt, lag
\ras vân het grootste gewicht.
I{et rrerlies beteekenrle een erïstige bres in het
verdcdieingsstelsel. Daaro'm moest kost wat l<ost
de hoof<lloopgraâf teruggenorlen worden.

}{aioor Bo,rrett werd voor clie taak

achtetbleven.

?80 gekweisten wertlen al-

cle

Franschen, '\[7'est van den steenweg naar Langcmarck, rloor <1e bo'fstecle van Vânheule, lanes {1c

aatlgevue-

zerr. De manfien moesten tot aan het micldeJ in
't lr'atet warlen en ro'ncl hen strekte zich rlc naakte, rnoerassiqe rrlakte uit.
Maioor Rorrett besliste, clat e'en deel der troe-

Den over het ooen veld <1e Duitschers zoudert
hestormen, tetwijl de overigen gebruik moesten
nrakEn vafl een verb nclings-loopgra:af.
De officicr snrak zijn mannell met een kort.
1<ernachtiq r'r'oord toe en gaf zelf het rtoortre'elr1
tnn tastheradenhei<l.

(1)

n Ieperen

r.

Buchanan-Callewaert.

_

'fwee kompagnies gingen ten aanval en

<le D'uitschers te lijve, die zich een hontlercltal meters vercler in de cloor cle Engelschen verloren loopgraal genesteld hadden.
De majoor nam op het gevaarlijkste punt <1eel

aan 't hevig gevecht.
De D,uitschers ook weerclen zich gervel<lig en
lieten het bommen regenen. Aan beide z.ijden
\4rareî al dadelijk <1e vediezen groo,t.
D,aar ontclekte Botrett clen bevelvoerder der
tegetrstanrlers. IIij begreep dat hij de overwinning zorr behalen als hij dezen uit den n'eg kou
ruimen, want reeds clikwijls was het gebleken,
clat de D'uitscirers zo'nder leider spo,edig alle verzet staakten.
En nu vo gde een duel tusscher beide oversten.

Teru'ijl ze bijna gelaat ahn gelaat stonrlen.
Brit en Duitscher zich en ze schoten
eelijktijtli.q. Borrett was in clen schouder getiofrrErhieven

fen, maar zijn vijand viel rloor1 achterover in het
rvater. En <ladelijk gr€'ep, een paniek de l)uit-

schers aan. Velen garren zich over en <le meesten

rlie nog poog<len te vluchten, rvertlen neergeschoten. De B,ritten haclcien <le verloren ste,lling
hetnomen, maar cle enkele medeileeling in het
oorlo,gsbericht : rr Wij hebben onze positie bij

Zillebeke v'erbeter<l r, clee<1 clen huitetistaantler
niàt vermoeclen welke gruweliike bedrijven zich

r

I

aarvoo

r

a f

speelc{en.

lfajoor Borrett's v'oncle was ernstig, doch niet
rlootleliik en cle moedige o,fficier vEnvierf orn ziin
clanperheirl en krachttladieiheicl r1c I). S. O

orde.

Een solclaat van een afdeeling wertl op zijn
den uitersten van de linie
niet inge- Hij stonh
licht -over het terugnemen <1er troepen.
rÀ/eldra alleen, gansch alleen tegenover het gânsche leger van clen hertog van S/urtemberg.
Eindelijk bemerkte hij het en begreep de operatie. Hii behiel<l zi'in te.qenlvoordigheid \/an
geest, snelde heen, bereikte zijn makkers en
bofte er op, tlat hij gansch alleen ''t heele l)ur'tpost

sche leger weerstaan had.
De rust was welko'rn.

f)e vijancl moest flu weer uitblazetr. De ove-rrvinning kwam maar niet, en de opgeblazen berichten van zege, de wereld over versprei<l, bleken voorbarig.
fn de kommuniqué's 1as men de namet : heulel 60, Pilkem, Steenstrate, Sint-Juliens, 's Graventafel, Rroodse'inde, Kerselare, f.izeme, St.
Elooi. Namerr uit <1e geschierlenis, die terug
l<eeren, en toch van gehuchten me'estal. Sint-Tuliens, u'as een Droosttlii met eenige n'inkeltjes,
ccrr brorrrverii. enkele hoeven e11 een kanel
A1 de arrclerè hezaten ,qeen be<lehuisje, hoc
klein ook.
't W'aren < hoekerr )), zoo,als men zei.
inderdaad namen, die terugkee'ren.
En
'Waar nu gestreclen u'erd,
ligt ook een lristo.

risch slagveld, meer bekend onder den naam vân
< 'West-Roosebekelr. Dezelfde nameî. fk neern
eenige zinnen rrit cle u Ge'schiedenis van Vlaanderen

l.

't'Was in 1382,
hier streden.

to'En

\flamingen en Franschen

/t'.f

_
rr Karel VI, koning van Frankrijk, bracht den
nacht cloor temidclen der puinen van het ver-

woeste Comene, clen volgenclen clag s'loeg

hij zijn

kamp neer op clen St. Eloo,isberg; hij was maar
een rlur van feperen l.
rr De Bretanjers verzamelden groote wa.qeïs e,n
bevrachtten ze met <len roof van Vlaancleasn D.
Tegen'rvoorclig spreekt men van rekwisities.
rr Philips lr"n 411erze1c1e, ruwaert van Maancleren, bezette Roo,sebeke en beheerschte alclaar
ile groote heifbaan van feperen naar Brugge
(rlezelfde, wââr nu gestrgden wercl) en steunde

zich tevens op Diksmuide, Roese;lare en Torhout'

l.

Het Fransche leger rukt van Zillebeke op r.
rr Zii hie'lden stil op c1e hoo,gfen van Passchendaele (dus bij Kerselare, Sint-Juliens., 's Gralerrtafel enz.\
I)e ontmo.etinq
had rrlaats trij den Go,urlber.g,
-West-Roosebeke
tusschen
en Langemarck
De Vlamingen werclen verslagen en, zoo meldt
iret histo,rieboek, Philips van Artevelde werrl
doc'r de r,luchtende troepen meeges'leept tot
irij den Keiberg (even ten Noorden van Broodseincle.) en hoe waar ook nu, wat to,en c1e monnik
van St. D'enys schreef : <t De aarde was cloo'r
ru

>t

cenen bloetlstrooirn doorweekt l.
rr Karel Vl zag het lijk v'an Philips van Arte-

velcle en gebood het op te harigff aan eeflen
boom, clie langen tijrl claarna vermaar<l bleef in
rlie streek

rr.

Het was c1e nog bekelde rrschreiboorn r. welks
stam rloor ijzeren banden gesteund werd ; maar
.s'e zouclen <lit natuur-monument niet teru.qvin<1e'n.

rrTot claar hoorde men de gewonden schreienr.
rrertelde het vo'lk. IIoe wetd .nu geschteid, guhuild in hetzelfde oo'rd...
Duitsche gewonclen lagen een gansche $.'eek
onvetzo'rgd voor hrrn linie te kermen en dan te
zieltogen. Alleen de <lood deed het geschrei oçrhourlen. Liiken verspreidden een onrritstaanbaren reuk. lIen had geen tijd, zelfs geen kâns om
ze te begrarren, zij tenminste, die bij baionetaan-

vallen o,rl een terrein gevallen waren, dat dan

niemands-lancl r werd.
IeDeren krees in dien striid l'an 1382 genade,
rnaar cle sol<laten stelden zich schadeloos, vertelt
<1e histotieschrijver; te Pooerinqhe. waar zij tle
inwonsrs rterworgclen en alles plunderdar wat ze
lrezaten. Ook Kortrijk q:ercl in trrancl gestoken.
' Maar geno,eq. tr{en ziet het <lrrs, clezelftle namen, clezelfrle p,laatsen, n'aar de oorlog was
terrrssekeeral.
Anclere jaren dronk hier cle grond in clezen tij<l
he,t eerlijk zn'eet 'iran den Vlaamschen lan<lman.
Idu rvas liet bloerl, rzteeselijk rzeel bloecl.
,r

xxxr.
De verovering van Steenstrate.
De boschieting van ;Ieperen.

Den 2" Mei even voor één uur 's mo,rgens, be-

merkten onze waarnemers

in

d'en sektor van
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C)trz.c'LLccr.cl.ira'jiIctt iIir,t',llrtt,rok cclr r1,.llt'ictt

:l:'(

l-r)l \', i'r illti.
i\lc'n lr:rgr:tc rict, lioc

zi i l;ij hct ccrjite .qcl)r11ii.:
ricr :;ti'ligr,',s:-clr, c1e n locstltirL rcllrlcrr. rioor zir_-1t
rrict door rlc paiiick tc laten lrcïirr'loeclerr
(lclcraal Dc Ceuirincl.r rrcrntclrltic aali dc dâg,. crtlcr, hct rcginient tler gr-cnailicr-s, het 3" lirrie
hct ll" e rr !" b:rialio.rt r,an lrct 2" liarabirricrs, hct
l'' bataljorr '!'aii ilct !" lirric, ltct f.i-11,1.y11içl i,au clc
1o1", l()5", l0(j", 11)-i". {t'" iJ", {)',, il", i2" cil 92.
l;crclicir lrattcrij, van (lc -l'' cn {i" lrrttcrii tc paarri,
r1c l" gLr;cp zri,ar-c horr\rritscrs ctr t'l.c 25" Fr:rrrscLc
1 ,rt 1t ri.j ir. r ur I
I)c vooi-zitti:r Ijoiucatô crr gr-rrrcraal Joffrc rrercrt'ilcit gctrctar,l Dc Ccttrrirr<:1ç, tal varr officiclcrr
e tt solrlatcn lnet t.lc. gi<iots:tc orrrlcrsr:hcitlitrgcn.
Oo'li or:r.r l-.orliire \icrltcn(lc vcel rlcliotatiers.
,

.

I)c grcilaifir-i':-r clt ltct li" littic ltr-.chtctr tlctt
ll'i;r'!l 1'a1i Sle crr::tt'atc irr hrrrr i,i,arrtiels-. schrij çcrr.
Lrnvdc iricr dus r'k: str-ii11, l;ii r1c Rritterr
rirriir,lc rlr: r-,,orstc1in.q rto.q ccrrigcrr tijri. r,oort.
Zor n'as; rlc i.']" llr:i tiaar ccrr l;1ocrligc r1ag.
iJc L<>ir.,lor Iiiilc l;r.igarlc l;cgorr tlcrr str.iirl nrct
'ltct
.slccitt:; 2i8 uratr ; 19ota\,o11{1 \\-as, tc1cle hct
lccd..: 'li1 lijken.
Sergcatrt Douglas jJclchcr vcr(1e(iigde nret vicr
:rrtlcle ovcLlcr,crrtlcll cil 1.\\'ce biigesprongcu huzarell ccn looir.gtaerf tcgcrr ccn stonu r.an Dnit::clle irif:rrrter.ie en bchicltl dcn gi'orrc1 tot cr sitcurr
l:u'arn.

Iir, lr rr -'iiirrctti'. cr-f(
hcr or.t r-rl crr

r rrrii nu tr-prr, <ioor Ilclgt:tr
tc l-e j iilrc ie :r1nollltstclr'1
,)

.

Hij

r,''on claarvoor hc1 \iictorier-kruis.

Ilari u'as i1c 2-1" ]lci'ecrr rrict ruirrric'r.qc\vcldi.qc
.liei,:crs
r'1irg: t1c laatstc pogirrg vrrir 's
lrctrelcrr
oril rloor te bickerr.
]:lrrcltairrir i',irt:clt virrr rlittr r'llg,, Ll:r:ttlr.c',,lir; 21" \Jci, l.tlooirlr (iL u,ll;l)t,1;cri,lt tlr<;r:clr etlt scltr)()il111, ZOnrcrschen rlar:,
'llrct cclrclr r', r;llilo,lzt:r ltc'tttcl crr crlr 'licht \txri<i.c::tcr $,iri11jc. -Tuist nrct z.olrol) -.atrs l|crrl orrs
:

Steensttatc, rlat rle l)tritschcrs ttia:tirc.qclcit
lll( tl

vt)(-)1-

CLll ititllvitl

ttir-

.

Onze artillctic ctt mitrailicr-rrs: stllo'.lLtletr tlictt

rlooL een \\'c1ge[tilit I tlt1r rec(]s 'itr llc kicnr.

FIct bonrl;artlcnrcttt fltittt-rlc \r.lrr otizc ziit.lc oir
;l )lci rroor t.
Lleir -l" gingen tic flt'attscl:r1r \\iccr tot cctt fci'1.::'
lxrtrrr:,tl1cn ovcr! lraar- tlcz.c licliclr lrilij'rl rloo:l iri
lrtt gcu'c1<lirl rnitlailicnr vtrnr.

Eitrdclijk r,otrlclr ottze ::trtllictt <1c stellitt3;crr
<litr rrtaclriircge\\'etcll ctt lics,rt'ctitlLcit zc l.uci [(.1]
r'lr;eil rran gratratcrr, rlxtrlal zc tot lrttitt r,ct-krtti
riclrl rvcrclctr.
i)e Fratrschc itifatrtcric stoft;rtlt tttt voot tlit t;r
irr crrkclc stonrlctt lrcrciktc z.c tlt \'r'l:t-1<cll \illll 'i( lr
tr:gctrstarr clcr.

l)czc hooil slcclrts, u:rt'al<kcrt u'e crstittt<i. ( )ot'
rlii rl' urtt rtcllrirttlcrclc it ul1;tt't,.c1rcu o1; 1.r l<lttttt tt
crr in eretr hat'duc'lil<i.gctt aiilttral jocgctt rtttzc lrottrlrcllooten tlc lautstc iieiz.tr.liilrc':r ovcr ltct l<attrltl.
f)c Dtritschct's l)cgrcllcn lrct rruttclor)ze vlrl
<lerr rl-ccLstattrl ctt lrcl x' ltlrl clr :zic'h tot r-ett I rts,,:ll i ctirrg rirtzer loopgravctt, i;crttsicrrrl irr lrc't vt,l-lics
r';rtr lrcl l;r'rt.qgcltoofrl
FIct -l" 1irric liorr itt ttrst qtzotr<iert 11'1-'1-:1q11 ; r'lt
(1" r'livisie volstottrl out haar oriclen scl<tot- tc lrt.

\\ :!rel)

.

I{oloucl I,otz l;racht jrr ten stc:t lliitjsc

rjrrq--

orrler hulc1e aal) z.ji1l rcqintent gretiatlicrs, r'ottt'
clel ontcmhrrLclr moc''l . cie tr cff ennc rtolltarclittt-l
lrier l-retoon,l.

irout rnct

vc:t-stiJ<kcrrdc hottrvitscr-s; gcbonrJrar'

, ('1r .rarsrforals lâ4 j(i1l ::;ll11u'rlcrr rlc f)uit:-rlir: cr-lirilcr:', hun vcrgiit ttit orr rlc hcclr: lirric.
rl1.i1. .11ji16.,1 l,t"rcrl, I,lrrr \,'rrrtlicrtilc's ltnfstcdc to1:
,1r.ri llcllcn'a:rr-ilc-r'ijvt r'. I)c u'jl'l <lr-ccî ltc't Zuitl<1clr-tl

11'r-':frr'1rrq1'f;,,'.t;ttltit llr'f ila{l{-rt}()cg r:iif rnjjllrr
h-r:irt l:rsriicttc; t1c ur;ll: r,,'cs i:r sorrurtigc' t;laat:'- rt 1.ot \rrc1"tig

r:cct l,coii, rrr riic lcrlri ftiqjrrl

]rr'1;;f lict- ttt-ctt e l l;irlf vr;oftrJczct.
\=\,-,ril1- ol;rL: 1lltr.ll1l('ti aaitsl.ott(1s l,ttttttc (( rcsl ri t li'
{r;i:;,r 11l111l1rlt'tt, l<r;it,lcn zr: st:ttttl lrorttlctr, slriits
1i 1-'1':,1

lrr

t sti'iit:rs,

ivt'ii

Nu <lt'
rirt tr1.
r

r-'rr

jrt 't rr'lgrtti'-tr lccrl r1c .kartalct-it.

ri.g.

itil,

.,rr

t-i:.iitiç'it,,' 1;t'itk cr.'rr hc.,'ig lxrrrrl;at'ilt''1 lloolrll'tr, rrlnr 't )roor-r1-cost,rtt,

t,'ritr

lrrl '1 f)uslrtt.

Ilc li'r;otstc lr;ritl'rllcrr

lririltl<.rtr lrluats

iu't

ge-

rtc .",x 11 \.'21-1'!1 q 11lc's lr olstc'rlr:, \(rilu l- lret l l" A rIrvlI crr SrriLr-'iirrnr1 I1irilr1ur11trs,-'n Jict'2" povrrl'
Iris'i tr- lijrlcrr l,trtlr'lcn ; tc:.q<:rr ons f1-()1tt r.xlk ol) (lc
s'',;or-.lijrr r:lr,Lr Ilocsclurc, cri verrlcr lairg:r rlc,tr
s1.r'c:rn-cq rarrt' f,Icclrcrr, Irii llcllc\\'?l:r1-ilc-\,iivLr.
Jrr r'lczc ilulltrrr n'ct-'.1gr \\'r ecir u'cilriq acltlct'
t it,qc:irr:r'etr. IJe tlr:it-' irtslrLe1,q'q1 lr1 z,ro irt rtstaau
rl;n.crr ilcrr vijarrtl lror:gcrtaarucl gcen \r.)(rr:dccl,
i : rrrr

-

u arrt vcr.'r-'lre,t i.lt:orrr1 \\'a.s, 1lad{lclt onze tcqeltaâlr.liirie
crr zc!tr-c1i:r g'c1;r-'r::1 horstelcl , terrzi j
irrr t\\'ee l<leir.re 1-.r11rtie:^,'t ec'r'rc 1ii \Iariheule's
',,a11trr rle

hofstcde

, 't

aurlerc <1icbt

bij

<leu steenwepj 1raâr

* ]i;rl *
En fepereu , lnet zo'o begeercle c1oe1, iag als
\iro,eger achter c1e Brits'che linie, veilig beschermcl cioor een rrastberaclerr leger.

't Is r,vaar,

rl:ur

uit

I,aten

r1c

kcizcrlijkc s.taf haci beslotcrr hct

de vcrtc te rrcrtriclerr.

u'ij

e\ic1r ilÉr.garir

lior ltet lttl

dez.e stcde

i'ci'ging.

Icpctcu iirI irr Olitol;er-Nor'cnibcr vcci gelc-

rlrLi, n:rar- wc schLcrtcn lcc-is,, lroc er tlicttu, levcti
,,',

r)sr ()

!ttstâu.ii.

u,cc1ilr1â(1 \'erscheetr cr zcif:^,
r{crt 1r;rcr-lrchc r:ol1i )) , ooli gtlrcctctt voor tlc
(rirlsrtru{iiâcjtlclcrr rrl,e Jottrtial 11'Yi-,res,r enrrlpcr's
\.\'cckl,r,' \cris rr . Hcl ga1' ccu tiaglroch vatt <le lrc: cliictirrg cirirlc "\iaart. llcn drtrktc dus,, tcr:n,ij1
'1'aul;ctr1ronrrlcrr strooidtrr crr kanottttcn gtânLr-

IIct gL\vollc

rr

i\ rl {lilt\

{lLil.

ile

rvirrlielict's ilrcvcrr 1rarri1cl. Arrrbachtslietlcrr
iurrltlclr ri crk.
Oi; \\rittcri l)oirrlcrclag wat.en hotrc'lc1-(1cu l)urncrs r'n kcrkcn cn 1<:L1rc11cn, lvnriï lrct H. Sakrairrcirt tcr aarhirltlirrg nitgesteiri was,

01r

(l<-rcrle

Vrijclag crr I'ascheu schoten

ric

i)uitschcr.s go'vc1c1ig. llaar c1e bevolking b1cct.
Nu cr.L darr viclcrL cr lxrrgers. llcrr rram <lit t.r1,
rrls
cctr z\\are17 to1, maat in plaats tiat hct :liurtrl
.l;crvoncrs

T.

tricr Colillaii:t cri 11t'lial iriti i''.
i.c ]ircr.is, acsnerl\,cl.l op iret r,clrl t'irl ccr.

ir"Lr'ir:trrr '', i,c!'e

vcnrrirrclcrdc, stcc.q hct. lir liarcu ticutltizentl urcrrschcu irr dc starl. I)c iongcns sirccirlcn olr straat cn 1iotrticrr lict gciruil clct granartcrr
;roo niccstcrliili rr:r.iccn, tlat <lc g-r.ritcn ncnigcctr
ticn ncus in dc lucirt lietcn stckt'rr, om tc zien varr
wâaf 't rernrecndc plojcl<ticl kwam, rlaar in

pilaats van een ktral, hoorc]en ze

-r,tti,c;i.'l'eri sioLle iliitlil:Lr iiczc,,e.g ccilc zLgc
tlrt orr;,:tr l<ltvlrlt i-ic, ,,r irL ,rccr1ii1.:c staitcl-

t'lLstig,ici.i olls \i()cL\'o11, z.oo linits als recl-its itaiL
i,ie1"eii tc rc,iricn.
llct l)' 1:Lncicrs, ccll \-ât] c1c nrecst belrroeiLlu
rcgirncrrtcrr uit hct Engclschc icgcr, irieicl ,staiici
irr zijn loopgr.acirteir, s.piits tie vergifrvolk cn hct
tii,ralolr vcilgenrl artillcricvuur', lnâar hct lrctaaidc
ccil gcNrei(ligcit to1.

()irtlcr- ric' gci:Lilcrrcll \\'âsr liapiteirr Frrrcis

i) reirtcli, r:rirr l'icrrs; rloc'ti u,ij t:ccrls t'e rtekle n irr
irct 1" rlc:e1 r':rn t'lit n'crii tiiclcus ticn tcru.qtocht
tittt Jl,rtt:.

In herr vcrloor irct llngcls,cir icgcr:

ccrr zijnrr

schoonste figuren.

I)an l'crlicp ric slag ir klcinc gevcclrten.
I)uits,chlanrl rvas irr ;riin olrzct mislrll<t. FIct
liad gcstcurrrl c4t zijtr hcisclr stikgas, cle clr.rivcl-

scirc uitvinciing'. I{et harl tc vrocg

gc

jubeltl. FIct

lcerl ric lrcdedaag eu bloerlcle 7.\\'a^r.
I)e hospitalclr vau 'lor'hout, Rocsclare, Iiortr-iik, Gcrrt, lagert vo1 geworrilcrr.
I-Iosp'r'taaltreinen voet rlelt w:ril*golts trol gctl o [iurt rr urnr .\kcrr.
' Dc kc,rhiror;cn breicl<len zich n'eer uit.
't Is waar, de Icpcrsche uitspi'otrg was wât i1tgc1<ronpcn. I)uitschlanr:l hail gciulreld, t1c klok1<ctr gclu'i,:1, clt de vlaqqcr gezwicrd over tle inlrcmilts varr Zonnclteke. llaar- r'oor cle enkele
"";trookerr groud hâ4

liet een z\\,â.ren prijs ïretaalcl.

een schatcr-

rtijanri hetvel 0{l rrerrncestelcle, weLtl
Elr clan volgclc een
n'ar-e orkaarr. Eerr <1cr laatst geblcverr burgcrs
scirr-ccf het volgeircle aail een rrrierrcl, clie olrs clit
::clrriivcrr tcr iuzage gaf
Tocrr

irct lot

l)i-uLri

<.Ian

1ach.
c1e

varL Icpeten crgcr.

:

Gij zuit vcrrvolrclcrcl ziin nu van rnij eetr
bricf uit Pnrijs te ontvangen. Ik bcn hier s,eclert
i Xiei, claar Ieperen op bevel cler Engelscire
<

overhcid gehecl ontrllinrd is moeten worden ol)
;i c.tl 4 ^\Ici.
Na 6 maauclelr \^/eerstanil elr s,tlijcl) ben ik clus
schipbrenli liomcrr lijclcrr in clit ho'tel, wâar ik tot
nrijn groote blijils,chap vrollw en kinclc'rerr ontproette.

'k I-Ic'b natuurlijk ols hrlis nroetcn achterlaten
llet alics wat het berrat... nret ecn grcot deel vâ1r
ons liapitaal c1us. Het huis rvas bovenclien a1 ge'
trolferr ge\,vordcn cloor rlrie o;l]ussen.
Orn )t bestr'vil cler burgers hebben de Engclschcu c1,c sta<1 cloen ontruimen : sedert 19 April,
rra rlen aanval cle'r Engelschen en het nemen van
ricn vcrmaarclen heur,el [iO, zo,nden de D'uitschers
irr 2.tr ureu gemiclcleld een cluizendtal obussen van
a1le kaliber, o.a. rzân 38.5 ! Het leven was er niet
ineer uit te houclen ; cle ber,vorrers waren weer
\ioor 't meerencleel gevlucht ; we b,leven nog met
tr,rree- tot drie{ro,nclerd o'ver en r ra:re11 bijna voort-

in den kelcler.te vertoeven.
in November en December veroolzaakt, iroe groot oo,k, is kleir-r bij die van April,
durend geclu'ongen

I)c

sc1-rar1e,

A1s cerr clercle cler huizen nog fecht staat,

za7

't vce'l zijn... llaar 't bo,mbardement had nog
riet tlJrgcho,uden bij oûs vertrek. Ons leven rvas

-
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-nen. Van verre gezien, teek ieperen een beLoof-

lijk, teergevoelig stadje, in een krans van groen.
't Schokte rnij diep, toen ik in werkelijkheid zag,
dat ik mij bedrogen had, dat Ieperen slechts een

schaduw geworden was.
Over alles heerschte een doodelijke stilte. Daar
was in geheel haar uitgestrektheid geen lwend
wezen te zien, en de huizen waren van weersaijden geraamfen. Hier waren al de gevels in puin,
en slaapkamers met meubels in ellendigen staat,
stonden gapend in 't licht .Il'akEn waren afgerukt of hingen in flarden nog over wankelende

liluTen.
De clood overal, de doocl in een schrikwekkende gestalte.
l)aar irad eer. 42 cm. houwitser een gruwelijke
lr,onrle in de reeks iruizen ge'slagen : ik zag ruwe

hocken van verbrokkelcle muren, en daar benerlen een cliepen, open afgrond. In zekere kamer

Ieperen. \,'errvoest.kasteel op de baau van
Poperinghe.

aanhoudend

in gevaar. Als

<

administratief

comité l gevoelden we o,ns echter verplicht in
de stad te blijven zoolang er inwoners waren.
Had de overheid ons niet geboden te vertrekken, misschien hadden we nimmer onze pakjes
moeten makeu, want nooit, na November, hebben we een beschieting gekend, zooals Ieperen
uu in twee weken docgstond.
Vertrokken nret alle u honneurs l, ben ik toch
geiukkig uit dien oven verlost te zijn en thans
rust mijn geest, zoowel als mijn lichaam. Met
echtgenoote en kinderen dool ik in de parken

en straten van Parijs en 's avo.ncls vergaderen
alle Iepersche vluchtelingen en prateû over... het
nieuws van den oorlog. ))
In een der zalen van de halle dezer stad, zag
men een muurschilclering die een pestlijder verbeeldcle en den dood van Ieperen werd genosmd.

Ze herinnerde aan de pest, die in cle middeleeuwen, zoo dikwijls de bevolking dezer stede bezocht, want toen was Ieperen door de mo,erâssige

omgeving zeer ongezond.
D'e magistraten verhielpen clien ongelukkigen
toestand en lieten zoo'n uitgebreid rio'lenstelsel
aanleggeu, dat men in Vlaanderen zei: a lepe-

op lood gebo,uwd. r En de bezoeking veret de stad werd gezo'nd. Maar de uitdrukking rr tlood van feperen r leefde voort to't in
ren is

dween

dezen

tijd,

zooilat men van iemand met onge-

t Hij ziet er uit als de dood
van feperen. u
En nu werd de spreuk t< de dood van leperen rr
ontzettênde waarheid. De granaten vernielden de
zoncl uitzicht wel zei:

stad.
rr

John Buchanan beschrijft in ziin werkje
r hoe hij de arme stad bezocht.
< fn een pooze ven kalmte Sing ik de stad bin-.

feperen

u'as 't tapijt bespetterd met'kalk en plaaster van
rle zolclering, maar hEt huisraad was ongedeerd.
Eldcrs vond ik een werkkabinet met chineesch
porselein behangen ,roode < peluche r stoelen,
ecn piano en een gramofoon
de bemeubeling
- uit den middenvalr een welstellenden burger
stand. In een verdere kamer
al
op de straat
- van waarvan
gezien
stond een naaimachien,.
de
- em werk ten halven had gelaten
eigenaarster
om te vluchten.
Hier was een man bezig met een boek telez,æ.
de plaats waar hij las, ligt aangeduid.
Het
- lijk een stad,
- eeûs
was
waarin de ben'oners al met
cloor een aardbeving verrast \i-aren, en alles in
verhaaste vlucht achtergelaten hebben.
Door cle gapingen in cle huizen kwamen er
breede of smalle stralen groenigheid. Eene verhakkelde deur gaf toegang tot een hoveken
.een zorgvuldig, verzorgd hoveken, want het gras
was vro,eger we1 uitgewiecl gewo,rclen en de
ei.genaar moest veel liefhebberij gevonclen hebben in vele en schoone lentebloemen. Een klein

fonteintje klaterde rrog in een ron<l-steenen bekken. Ifaar een brandstichtcncie houwitser was
jr,rist op cien hoek van 't huis gevallen ert tusschen clen hoop puin lagen nog menschelijke
overblijfsels. Mee'st al de lijken waren reeds
rveggeclaan,

en toch lagen er nog

clooden

oncler c1e hoopen steenen en stof. Ov'er alles hing
êen ziekelijke geur van verval en beclerf, Tvaartegen cle balsem van seringen en witten hagedoo.rn machteloo,s was. D'at hoveken was geerre

plaats om lang in te verto,even.
De straat leidcle naar de l\{arkt, waar eens de
Lakenhalle en de groote Sint-Maartenskerk stonden. Die Iqreren kenden vô6r clen oorlog, hebben
wel in hunne herinnering de bevallige gevels van
t1e winkels aan den Zuidkant bewaard, en ook
het klooster met zijne o.ud-Vlaamsche gebouwen
op den Noord-Oo'sterhoek.Woorden kunnen hier
c1e veiwoesting niêt beschrijven. Van den Zuidkalt bleef er niets over dan eene reeks geraamtetl
van daken en huizen. Op den Noord-oosterhoek,
deedt gij de moeite over de steenhoopen te scharrelen, ge zaagt nog de overblijfSels van zekere
rn'o'nderschoone oude schouwstukken.
Te midden de Markt staande, waart ge onder
den benauwclen indruk van de overmatige stilte,

eete stilte die *hecn het eeuwig lazeûdr: kauougeouloer op rlet lrout, grDqer, te overoeKKelr clr
re versrnacrrterl. gcruge Kraarelr ktastén op rrer

ptulr

sprecuw was lraar
lrerDouweu in een geDrokeo. prlutto-
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il{aar 't had alies niet geholpeu. De weg naal'

Calais bleef ook thans gegloten.

'l'hans gaan lve naâr

eD. eeu o,IrvclmoertJare

ue$[ aau

't

icutje.
Gerucirt was als een oerligschenlis iu ciit grar,

't front in plenkrijk,
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ctat eerg eeu stao $'as..

De .t,akeulralte liair ai haar overwelÏde boogjes
\.erloreD ruet 't grootste creel vau Il.sâf, gevel en
overal waren groote spleten eû gaplugeu. traar
toreu uao lret ultzlcIlt vaû een scnromeir;k ver-

wrougeu boomtronk en cte zwale guqeJ<lok,
ourreffocpelllk veroordeeld, uiug los op eeo, ultstel.leuqcu stccli.

Srnt-i\laarteusketk.was eeû puin en haar statrgervlerkante torc1l was zoo gctrorreil eu zioo aÉur
stuklien, oat cel1 sterKe wluu, sclrucrr rrL!, llelu
lrr rells zou ciocu iu grurs varlen.
Sruneu rn cte kcrk was 't eeu nkelig gezicirt.

-\teestal de vensteis waren uit. Lle zrlxaper.l.en lagen als ruinen, de vloer was doorploegcr oudet uc
zware massas steenen, ruaar de zullen stouden

lrog recht.

ileu ruis voor de dooden nroest er gezongerr
gewordeu zijn, waut het hooga,ltaar was in rouwvioers beh"ngen, maar de altaartafel was dwars
cloor verbroken.
De sakristij was voi kerkgewadeu en kaudelaars, haastig daar bijeenvergaard, en over dat
alles lag een geluw stof, het pikriekstof van de
outplolte zlvare houwitsers.
Achter de kerk, .op het oud kerkhof, was er
zulk een zware houwitser gevalleu, die eo atglond van vijftig voet doorsuede en twintig vo€t
,-liep gegraverr, en de verbie.ekte gebeenten van
lijken aan werrszijclen op- elr dooreengeworpert
had.

Ncveus c1e groote ingangdeur stoucl eene
eigenaardige spotternij. Een ledig 'voetstuk verkondigde op zijne vier zijdeu de vele deugden
van een zekereu Belgischel Staatsman, die nog

burgerneester van Ieperen gereest was. De waar-

dige burgerneester lag in 't stof nevEns zijn voetstuk ; eeu welgevoed man in een frak met slippeu
geklee<i, eû met een aangezicht lijk Bisanarck..'

Verder in 't zonnelicht zag ik nu het eerste
bewijs van meûschelijke wezeus: Een groqr
ltransche < tirailleurs coloniaux > kwan van uit
het noorclen op : bruine, grillige schaduwmannen
in a.fgedragen en versletene uniforms. Een voer'
tuig kwam aan den ingang qer kathedraal

staan, En een vermoeide priester, met bedroefde
oogen, ging nu aa,u 't opladen vaû eenige kerk'
waarden : kelken, koperen platen, borduurwerE.
Een pater-discals zwietf rond de verlatere
stratexr. om de lijken op te zoeken.
Tot zoover ! Aldus Ieperen, aldus de gansche
omgeving, aldus het land van de Leie tot de zee.
En nog immer werkte de verwoesting voort, nog
geweldiger moest de worsteliug,worden.
Zoo eindigde de tweede slag bij leperen.

Als 'in den eersten, was de keizer weer irr
'Vlaanderen geweest. Men had hem te Kortrijk
zijn scharen zien toespreken, de troepen die al'
vorens te gaan sterven, den qrpersteor krijgshe€r
S5odt€r.

De Fransche regeering te Parijs terug.
- Het
olfeusief in thampagne. -_ De, strijd
bij
Beauséiour.

.*

-- In Artois.

Generaal Pétain.

- en Souchez. -'De strijd om het doolhof

De Franscho dorpen aan het lro,nt.
trn Decernber '1914 was de Fransche regeeriug
naa,r Parijs tcruggekeerd. Dit geschiedcle gelijk

het vertrek, in alle stilte.
11. Viviani, de eerste minister, begaf zicir naar
I{eims en overhandigde aan clen mairc,'^\L Lartglet, het kruis val iret eerelegioeu.
I)en 10" December ontving president Poincaré
clen heer }lithouard, voo,rzitter van den municipalen raad in het Elysée en drukte zijn bewondering uit voo,r de flinke houding der bevolking.
Hij zinspeelde op een spoedige overwinning nog
belaugrijker dan die van de ùIarne. Hij doelde

op eelr voorgenornsn offensief in Champagne.
De gekoesterde hoop werd niet verwezentlijkt.
Trouwens, het opperbevel verwachtte dien nitslag ook niet.
De aanval in Champagne, die pas in Februari
loskwarn, had tot doel Duitsche troepen iu iret
Westen te houder, tenEinde aldus de Russen te
steunen, die zooals we reeds beschreven hebben,
hevige stooten van Hindenburg te verduren hadrlen.

De aktie begon op 15 Februari eu de sl'âg outwikkelde zich op de linie Souaiu-Perthes-Beauséjour. De F'rauschen maakten eenige vorderiugeu.Verwoed werd er voo,ral op deo.24" gestreder:

om het fortje van Beauséjour.
Koloniale troepeu kregen voet io iret vercie<ligingswerk.

De Duitschers iruilden vâlr weçds, wierpen
grnnatet, maar de kolonialen weerstoudEn aan
irun furie.
Luitenant Ragnal klorn op een borstwering en
rie? zijn malluen toe, ziju voorbeeld te volgen ar
te chargeeren. Gewond zette hij zijn aktie voort,
tot hij uitgeput ueen'iel.
Onder-luitenant Caseau verving hera, leidde
de charge, werd van voor tot achter doorstokerr.
Nog hieltl hij het bewustzijn en zong zelfs te
midden der worsteling van zija soldaten in die
botsing vân mau. tegen man:
rt Mourir pour la patrie, c'est le sort le plus
beau

r

ste lot).

(sterven voor het vaderland is het schoon-

IIaar de aanvallers vielen, de weinige overlevenden moeÊten terug en meenden dat Caseau
dood was.
De soldaat Simon sleqrte het lichaam bij de
voeten over 200 meter door den kôgelregen mee
en bracht den officier in de linie terug.
In een loopgraaf stæd de ældaat Joug alleen;
al ziju makkss saren rond hem swalleir. De

TL.)Ll-(rtl

IJriitsclrcr.s tlrcigilcrr ltIct (1( ba.ionc1"
ricln toc, z-ich ot'cl tc gcverr.

cir

1';Ll)(r1l

À1s ccnig alltwoor(i schoot hii clr r,cltlc zcs
nlailtlclr rlecr ; eell zct'encle tcgcflstatrclcr tïOtttltie'
l'rrur inct cle bajonct in tlen ârnt e1r hct lichaatrr,
lriaar vicl ook clooci necr ; Jotlg krc'cg eeu saltelslag varr ccl oificicr, cloch trok zich nog terug.
Iiapitcin Poiricl wilcle vooruit rukkctt ; cctr

r,oli ccuigc lrctlriivighc,irl irr rle r\r-gonrrcn, in tlc
hoop rlczc strcr* tc \r'irincn, rlaar zij cic vc.rlrinrling uas tusschen Chartrpagne cn \:erciun. -\iulrr
in lrlliats \-rlrl rr r'ootnit tc .qlrln, r'crloren zc rlc

st.llirrg vrrrr Vrrrrltr,ris.
Zoo nzrs cr ook ccnigc aktic in \\'oclrc,

lr.ii

hct gcziclrt tin gronr"de ; met uiters,te kt'achtsirtspannitrg riclrtte hij zich op, grecp een gewccr,
doo<1cie verschciclene vijanclen, stoltte ollniettrt'
gcraakt neer; cle l)uitschers oalrirtgden heul ilr
lnassa elr vc:rhinclcrclen zijn ûlannen hem mec tc

Sint-llihcl,Hârtma11ns\vci1erko1rf, rnaar n c- kun
ncit hct bii,ccn blootc vermclcling laten.
Dc Duitschcrs trokkcn imnrers al hnu krtchtcn sanrerr vclot' rlen twcetlc slag, bij Iclrercrr,
\\'aar\ian ze hor,..qr r,crn,zrci'ttiugen harlilen ; u'c
zagcn, Loc rlczc dcr lxr<lcnr ingeslagcn ucrr'le'n.
Oru <lc I{tts'scrr en I3o,ndgetrooter te ste trncn, bcgonncu <lc F'ranschcn op {}. f Ici ccn offcrr-

licmen.
Scrgeant Cazeilles recl<le een macht'negeu'ec'r,
lict eenige clat nict cloor het bcxmbardenrent velnietigci was en <lro,cg het bij clen terugtocht op

D,en 11" Maart irridderr onze gcallieerdcn tasten voet kunnen krijgen <lp de vlaktc varr N<ltreDame-dc-L,orette, bii Ablain-Saint-Nazaire, ttr

grauaatscherf tro,f hem

in 't

gelaat,

hij

viel. rnct

zijrr rug mce.

I,uitetant felong van cle mitraillcursscktie
zag, dat c1e positie verlo,ren was, trok zijir rcvolver en schreeur,vcle zijn rnanncrr toe :
tu Ik zal u toonetr hoe eeu Fransch officicr
stcrit. l
Ofschoon reecls ge'rvo,irci, wierp hij zich op de
I),uitschers, 1egc1e cr verscl,reitlertqr liecr en viel
cloorstoken neer.

f)en 2?" werd cle aatrval ltetuoruerr, etr t$'ec
bataljons kolo,nialen nânleil .het fortje vau Bcarrséjour rru bepaald in.
Acht clagen (de twee<lc weck van llaart) worstelcle men op ilc'zelfcle ger,vclclige r,vijze orn lret

'bosch van Sabot en clat van
Jtrune-Rrûlé,
Val 15 -Febmari to,t 2{} \Iaaft hacl 111fll telr
koste van zware verliezen een vorcle'ring gemaakt
vau 3 kilo,meter cliepte op 7 kilometer lelgte. I)e
Franschen namelr daaïbij 2000 gcvangcnen.
D'e Duitschers betoonden omstreèks ctien tijcl

sicf in Arto

s.

zij kon{en er zicir

han<trhaven,

in spijt t,an

,:le

hàr'ise tcgenaanvallen vân 15 l{aart.

I)c l)uitschcrs verstcrktcn ziclr gcrr,cldig o1r
dc linic l\euviilc-Saint-Vaast, Ahlzrirr, S<xrchcz,
i\ngres, f<xx, ortt alrlrrs tle zorrc valr lerrs en
Douai te beschermcn.
I)e Ëranschen beraatttdctr lltl Llen offcnsief o1t.
t'lc linic l,oos-Atrecht.
I)aartoe \À,ârelr zcvell legerkorliscrr aangecluid,
rvaarbii hct 2O", -ondet het berrel I'au genetaal
I'étain.
Gencraal Pétain hacl van clc soltlaten den llij
naanr gelirergen < Pas,seront pas rr (zullen er niet
"

door komen). locn t1c oorlog nitlrrak, 'ivas hij
gocd a1À onbckentl; hij rlicnclc toen het leger

z.oo

als k,o one1.

Pétain l'crcl gcborcn in Pas-de-Calâis, hier. in
Noorrlen clus, tc Ccxrchy-1a-Tour. In Augustus
1!)14 rvas hij 58 jaar. Hij hati zijn opleiding ontvelngen te Saint-C1'r, was in 18?9 onder-luite-

't

