gewonde kameradlen, al de lijken dte zij zÀgen.,
onl. nog enkel te dienken aan het maische stro'o
waarqp

zij

zich genotvol gingen uitstlekken.

En schielijk tot het leven

teruggeroepen,

begonnen zij te aing€n...

In dte grijsacbtige lucht, trrsschen de gespletcn
wotken, o':rturaarclien zij blaurve plekken, iangs
rvaar enkele zo,nnestralen dto,ngen. Die aardb,
waaruit h,et malsche ggas opschoot, bood hier een
verrukkeLijk schouwspel.
Ah ! Moesten zij maar ncoit meer naar de læpgraven, naar die plaats van iijd,en en clo,o'dl !

***
To'cn zij c1e vallei dcr I{cukens verlieten, slo,egen dle manschappen den breedien w€g in, die
naar N{ontauville voert. IUet groote ocgen zagen

zij naar het uitgestrekt krijgskerkhof,.'dat merr
vosl de db'oClen van het Priesterbocch bester:rde,
voo,r hen ten minste, die men kon wegvoeren,
en aanbracht in rvzrgens opgcstapclcl.. Het lag
op de helling van dbn heuvel en duizenden kleine
kruisjes z<royer het æg kon zien, stondeu cr
weemo'ed1ig te r,r'aken over het dfiurbaar oirierschot van onhekende helden.
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Wanneer- men dle eerste huizen van Llonrtauville in het zicht kreeg, bleven de sekties langs
den bo,ord van dien lreg staan.. De luitenant nat
zijn manschappen in oogenschouw en zegde:
rr Brengt dle ransels in orde, jongens. Latetr
we netjes voorkomen... Op rijeu van rier... u
De soldhten voerden vlug de bevelen uit, een
gevoel van geluk na-volbrachten plicht straalde
uit hunne oogefl. Wat zou dle rust hun deugd,
doen.
rr Scho,udlert geweer

I Dre borst vo,oruit t To,ont
dat ge nog wilskracht bezit ! ll
Zich aan het ho,ofrl dret kgrnpagnie plaatrrnd,
riep hij met luidb stem:

< Voorruit... Gaat ! l
Het hoofdl fiet opgeheven, trok de heldhàftige
kompagnie het clo,rp binnen, teru'ijl in cle vcrte
de hemel van het Priesterbosch, \ /aarbo'v,en
sombere wolken dreven, akelig huilde
.

XXXVII.
HET DUITSCH OFFENSIËF VAN I9I8.
Vorklaringe,n van staatslieden.
De toestandi in 't Oo'sten.
- Do Winterrust.
-- Do voor.
De roode l.onte.
Lud'endorff,
bere'iding.
- De eErste beschieting van Parils.
* In afwachting.

Het jaar 1917 qras tr,eurig geëincligd
Pétain richtte op 1 Januari 1918 een ho,odschap
tot zijn so'ldaten :
rr'Weest geclûldig, we,est harclhekkig. Zoo de
haastigste den vreclê eischt, za,1 de.hgrrlnekkigste
voorwaardlen bepalen. l
Lloyd George rretklaarcl'e dlen 5" Januari:

<1re

Iu rle dlepte van hct Priesterb,osch, misschien
aan het Karmelietenkruisof te Quart-en. Réserve,
l<netterde cen hcvig gewecrvuuL, gepaard rnet de
d,o,ndercndle o'ntplo'ffingen der zrvar e granaten.
Het rumoer nam to€, en het wâs een vetwijdcrcl hclsch lau"aai,rvaarb'oven het ko'rt geknettet
cler machinegerveren en cl'e slageil d.er 75ers
n'eergalmdlen.

Een man keerde zich om, en dacht aan al diegenen, dtie gindls in het gevecht-;waren gewikkeld
en cen dâm vorrnden met hun borstcn tegenover
tlc vijanclclijke kogc'ls en b,ommen.
rr Arme stakkerd! r, zegcle hij, hoofdschudd,end.
r, Ifoe velen zullen er weer d,en avonrt niet meer
w'eerzicn. Arme jongens ! Arme ou<lbrs, urgelukkige vrouw en kindbren. l
Gevloekt zij db oorlog !...

N'84.

***

rr Wij willcn cle keizerlijke konstitntie rran
Duitschland niet ver:nielen. Maar r",'ij eischen :
het vo l,edig herstel van België ; rli,e eisch is geen
orrlogsschatting, maar een vergoedling van de
ernstige inbreuk op het recht in Europa. Onze
tne,edle eisch is het volledhg tetu.etrekken van de
verbondlen legers uit Servië, Montencgro, Italië
en Roernenië en het he,rstel van het onrecht clien
lanclen aange<l'aan. Wij znllcn de Fransche clemokratie tot in dren doodl bijstaan en haar de
tl'ee in 1370 ontmkte provincieën terugscherrkcn. V66rr1at dieze u'onclle zal zijn Eeheeld, krij-

gen \ve

in

Euro,pa geen gezonden toestan<1.

l

Wilson so,mtle in zijn bood;schan van I Tanuari
de 14 voorwa,ar<len op, on welke ba,.is Ametika

s.lechts r,rede kon sluiten: Êre'en-geheime staatkunrlie rne,er, rrrijheidl cliet zeeën, oDheffing der
ekonoûrische barreelen, vermin d,erin e dler beq'a-

nening, koloniale schikkingen. ontmiming van
Russiseh gebie'r1 en hulo aan Rusland. ontruiminq en herstel rran Btelgië en Frank'ijk. terugsr\/e \/ân Élzas-f-'o,tharinEen, rechttrekkinq der
Italiaansche ÊTen zen, zælfregecrir e" dler volkeren
\/â1i O,ostenrijk-IT,oneatijë, ontruiming van den
Ralkan en toeqanE tot clie zoe voo,r S'err'ië, zelfbe-

strrur <ler nationaliteiten in 'lrrrkiië. inferoatioDE GROOTE OORLOG.
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beslo,ot hii, rr l,chandelen
rr D,ie heeren l,
ons als schrrLdligcn, r.lic boate tttoetcti tllocn cn vcrbctering be o,vcn. Dat is cle taal. r..an ovcrlvitt-

zii clit wcl voor oogcn houcletr
cllat Diuitschlancl's militaire to,estand, nooit zoo
gunstig is gcrveest als o1.l dit oo,genblik. Otrz,e
.qcnialc gcncraals zieu nict onvermitrtlercl vcttrouiircn o'1r dt: o'veru'inniug. <le toekornst t'cgenroet. I),u'ingclr ouze vijan<icn ons delr oorlog te
vcrlcngcrr, clan zullen zij cliaarvan tle gevoigen
naâïs, lll:rar dat

rrro,eten cliragen.

'

l

niu, C)ostcru-i jksclrc rrritristcr
van buitcnlanrlschc zâken, sprak niet zulkc hoognrocrligc taal als cle Duitsche rijkskanselict.
rr l)rc ll<urar-chie l, ver:klaartl,e hii, rr lr,er<l drnt
gccn \icl1)\/crirrgsrnacht geleidL, a1lc inrpe'rialistisclrc d,oclcirr<1,cn rvar'en lraar vrc,entcll en hct vraag,stuk vrn Po,lc'rr beho,cfclc cl,eu rtrcdc gcen dag tc
Gr

aaf von

Czer

Tocii utas Oostcnrijk r,ast trcslo,ten tot
lr'ct uiterstc te gaan ttoo'l r'le vcrclcd'iging van llet
gronribczit rlcr Centr ale IS,ondgcnootcn, zo'cla1s
lrct r'ô1'r' tl'en oorlog was. ))
To,cn dle l'creldt de wo,o clien vern tl,e vcrsclrilricrtra,qe{1.

cnc'lc I ar-rdVcrtegcurvoo.r clli gers had gei oo'rdl, vocl dc zc drat icts vr,ecselijks nakcrr<l rvas.
Rus,land \\ras clus afgcvallen. \\,rij hebben
l;,cschrcvcn u'at het 1ot van c1e Constituattte s'zts.
Iir.rslarrcl rl'err1 eren republiek vâ11 artreiders,
nret sonrjets van solcllaten en boeren. De volkeren
I

Lloyd George.

vo

rurrlisatie rlcr D'artlanellcu, lrerstel val deu Poolsclrcu staat mct toegang tot c1e zee.
t Er nro'et ecn algcmeene bondl van volkeren
u ordletr gcvo,t urcl l, vcrklaardle \À/ilso,n, rr d,ie bepaalclie verplichtingen aangaat over he+ schend'en
r,an gr.ondrgebied van .altre staten, groote en

land crr bezette Helsingfo'rs; gewapend'e berrden
vern'ocstten B;essarabië, Ïrolsjervisten en Oekraincrs streden tegen elkaar te l,uck. Oekranië
rr.crtlr lrcscfonu'cX a1s dle graanzc{t1,er- van Ruslanri.

l
rr \Vii zijir niet

\\'ij t,illen

cr<lcn crburgeroodog.

I)cn 29" Januari maakte d'e l{aximalistische
roorlle garrlre zich meester van het gezag in Fin-

Cecl t'ontlbr clat l)iuitschlancn,er op loerde.
Bo,lsjer,visten b,ezetten Kiet' en ontttonden de

klcin'c.

afgurrstig op cle grootheid van
Dlritschlarrc'll en rvi.i \{/'e,ns'chen het no,ch m,et d1c
\Àrâpclrcn te bestrijclen, noc-h met vijandige regeiirr.qen op hanclelsgebied, u'annecr het bereicl is
zich uret orns en mct rle andere vrecllelievende
vrilkercn dcr N,erelcl te rrereenigen in o,rtereenkotttstcn rran rccltt, \ûet err b'illijkheid.

r

R,rda.

't

'Was mct afge'r'aard{gdren cler Rarlta <lat
sloot, h et ecrstc rrredestraktaat
nrerd getcekerrcl, in den nacht
Fcbruari, om 2 tlut 's mo,rgerrs.

D,u i tschlanctr r'recllc

van rllen norlog.

'vrn

I

o1-r

I

I)'rri tsc hl an

<11

I)it

e1l Ohstenri

jk

h

aclrllen rroo'rdeeli ge

d,acht België gervel

clicltadli

sbctrckkio g<-'n tre<longen.
FTc,t bezettc gehied mo'cs't o,ntruinrrl en <le gevangcncn zorrd;en rritgewisselrl tor<llcn. Er was
gecr.r oorlogsr,ergocding. I)re grenzen u'erdcn niet
geutijzigrl,, uitqezonclerrl naar tl,e zijclb rtan Gro,otRuslancl, \\'ââr Ocl<ranii: het gottvertrcrncnt
Cho nr krc,eg, oen rleel rran Polcn dus, utat bij r1c

van Eelgië mo'est

uit

Po,len

maar clat Dtttitschlancl ecn
1-rlaats aanr,aarrlt als .qclijkc o,ndler clb volken dcr
l erelcl, instecle rtan een plaats als o.rrerheerscher. >
I)e Duitschc rijkskanselicr vorr Hertling spotte
nrct r1'c' woorrden rran f,lo,,vrl Geo'rgc cn Wilso'u.

Hij

erllcern

v,erklaarde cl'at Duitschlarrcll

el rtiet

aan

g i rr te.l i j vcn. De ku'est'i c
dc: rlgonc'cnc h'esprekingen

l.crrd)en gehorr<llen. No,o,it :uou rucrr Ë'lzas-I,othatinSen aan Frankrijk tct-trti:c'vcn. rr I)c belau.qcn

va.n o,ostenrijk-Hongarijc irr rlc Ralkanstatcn
nroctcn 6,1re.a14rsgs111'[ zijrr. A1 rt,nzc ]iriTîhten ztri'lcn er to,e aatrgeurenfl r1-,;'1lq'11 orrt hir'rin onzctt
trorlurcn bondgcnoot bij tc staan r, -.c;'r:tl'c hij cr
bij. rr Ook Turkijë mag ot) otts zu,r.r,'tl erl ons
rlo,ortl betro,ttrr'en. \Vir' ziju scttci.qri to't eeu \ro kcubotrrtr to'c tc tt'eclclr, \\'111r'rL'cr l)tritschlancl al
c1'c liu'esti.cs, rloor cllcn o,rN-log' o1'rgcu'orpen, zal
afgehanc1,e1c1l hcbbc'n. Do,ch o,ir clit oo,gcublik was
riat nog rriet- ruogc'lijk o,nrrlat rlc u'tl,o'rclen van
Lloyctr Georgc crr Wil-son nict irrgegr:vcn tt'etd'cn
cloor ecn scvocl valr verzoening.

))

1

r

a

rr,:lle'l

gt-:oo,t,c-

u,oerl'e qrektc.

IJcn 9'" l{a:rrt u'ctd rrrcrlc nrct RrtslantI

gc-

::loten ; ornct clie gebcur"tenissetr alcliur.rr sprdl<en
u'ij nacltcr, evcnals ortcr de lotgerrallcrr van F'itrlarrr'1,

f,etlanil,'enz.

l[:rar voor 't

rllcrr
i

oogcnb;lik -lt't,"ç,.t'tt ivr' cr alit'ctt
n:rdlrrli o,p, rlat het Rnssisclrr: fro.ut gclrcel

nstorttc.

\/arr 5 Febr. tot 2[ï ][e:rrt onclcr-hatrrJ,e]tl,gr cle
I)nitschers mct Ro,euroriô. Diit latrd, gchcel aatr

zijtlot overgelatcn, z,rs r^c'crl ancllcreri liitrvcg <1an
te sluitctr. l'Iaarschalli llackensetr zoncl

r,reclc

h,ct ecn ultinrnttrrr. Bratiano tram ontslag.cn er
rintstontl cen trritristet'ie Arreresco.
I),c 24n Feb,r. bc,qonucrr rlc orrdcrlrarrdclingeu te
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tig

vijanclrelijke vliegtuigen boven

lrarijs

en

wierpen er 14.00O kg. o,ntplo,ffingsstof. Ër viclcn
49 clb,o,clen cn 206 gewond:en.

Ecn Duitsch vliegtuig 'n'ercl op clcn terugtocltt
De geallieercl'en bcstoo'kten I)oor-nih,
I(o,rïrij1i, Rijsel, Douai, Cambrai, Ilrtsigny, Hir
soin, L,aon, Vo'uziers, Charle'ville, Thionville,
lletz-Satrlons,, Pirmasens, I'r-ier en u,rtrij d,e kust
Oostenclic, Zeebrugge, Ilruggie, I{o'rtenark; Tor-

gev'elctr.

hout.

In llaart wi,erpen Britten bommen op }{ainz,
Strlttgârt, Co,bl,entz, Frciburg, Kaiseislauterl en
Xlannheinr.
D'e An-rerikanen ontsclieepten geregelcl op hun
basissen Saint-Nazaire en Borctreaux-Eassens.
Generaal Fershing ha<l z-ijn groot-hoofclkwar -

ticr te Chaumo,nt. I)e lu Alterikaansche divisicin linie tc Sonrnlcrviller, teï Oosten vall

klr'am

Nar.rcy, nrat later bezette ze eer1" h'eelen sektor ten
Noc,r.ilcn rran Toui. In Januari klrram cerr tu,eede
ciivisie zich opstellen tusschcn Eparges ed *Spada.
Dren 8" en 11" I{aart hacl..len weeT luchtaanval-

leu op Parijs plaats. Dren 8" waren ct' 60 vliegtuigen err betr,eurclb men 13 dlo,ô,clen en 50 gewo,nclien; clien 11": 100 clo,o,clen en 79 gewonclten.
Err zocr naclcrde nren rle f,cnte, die ,algemeen
als een rr roocle )) voo,rspeld \\'âs g,ewofdetr. Men
voeld'e het, dht een gervelclige storm losbreken
zol7.

D,e rrI{ais,erschlachtr zou o'ntbq:anclren. Dte m,oest

aan D'uitschlanctr c1,e eindoverwinning en

d,en

vrerJe brengen.

Graaf von Ilertling, Rijkskanselier.
Opvolger van Dr. Michaëlis.
l]oekarest. Generaal Averesco vroeg toegevingen, maar kreeg een nieuw ultimalum tot antrr-oord.

Na een kroonraad te Jassy nam Ro'erneniê clen
jj" ]Iaart een verdlrag aan,
waarbij d'e Dobroedja
aan Bulgarijë afgestaan werd.
Het Roemeensch leger moest clbmobiliseeren.
De gêallieercile officieren zoudlen vertrekken. De
troepen dler C'entratren kregen vrijen do,orto,cht
naar Odessa.

Duitschl,ancX eischte echter nog meer : trezetting d'er Roemeensche spooinveg.en, monopolium
t'an den graanuitvo'e1', afstand der petroleumin-

richtingen.

Gener:aal Av'ere*.co tracll al; zijn opvolger
)Iarghilo,man nam clerr 26" lfaart a]lc voor\vâar'

rlcn aan.
Een Oostenrijksch blacT lnerkte terccht op :
. < O,ekranië is d'e vre<1,e rtan het ko'ren, en Roenrcnië de vrecl'e van clle petro,treum. u
Haastig clbn toestand voorloo'pig in 't O,osten
regelen, om in het \4/esten te beginnen, d,at was
het doel van Duitschland.
De lange stilstand op het Westelij'k front, van
6 Decerntrcr 1917 to't 20 I'faart 1918 nras claarvan

het doel.

Alleen in cle lucht werrt,gestrecl,ct eu uit tlc

Iucht gemoor<l.fn dcrr nacht vân 30 op ll1 Januari
1918 verschenen in een hclderen maannacht, der-

tol zou spelen
wij hem even van nader-

De man, die rliaarin een gro'ote
\\iâs Ludendbrff. I"aten

bij beschouwen.
Erich Ludent'lorff rver<l ctren 9o April 1865 gebo,ren t,e Rraszcz.ewnia (Posnanië). Zijn vader
\vas reserve-o,fficie'r geweest in den oorlog van
1866 tegen Oo,stenrijk en in 1E70 tegen Frankriik, en d,e militaire glorie had hem beheerscht.
Hij toonde een hartstocht voo,r het leger en zijn
zcron rnoest een

De knaap

militaire opl'eid{ng krijgen.
woeg groote wils-

to,oncle rc'eds

kracht.

I[en vertelt inclertllaad, cliat hij reecls op vijfjarigen leeftijctr cioor eigen rvil een spraakgebrek
afleerc1e, n'aaroq:rder zijn eigenlief<le zeer leed.
\/an cli'en tiid, af ook, was hij weinig gelneenzaam, ho,oghartig vo,cht hij clikwijls met bro,ertjes
en zusjes, en tlr,aalcle do,or de velclen .oûn de ,eenzaaniheid' te zo,eken. T,eerzazrm stu<lle'er<ie hij

flink, maar
rl'enis. (1)

a7 z.ii'.t rro,o,rkeur

zijn clienst

b,estrrrleerdte

ging naar rie geschie"

Op 1?-jarigen l,eeftijcl r,r,as hij officier. Buiten

hij

<1e

geschiedenis vatr

Pruisen en IJuitschlaircl en vooral de vel<lrto,clrt'etr
d,cr gro,ote legeroversten. Ook dle aarrlrijkskund,e
boeide hem. Voo,r Bismarck hacl hij hoo,ge vere,ering.

I,ud'cnclb,rff begon zijn rnilitaire loopbaan als
onclcr-lrritcnant bij het 57" rcgintent voetvoilk tc

\\/czel. Lr 1895 was hij kapitein bij
(1) r<Lucllcnclo,rff r

<.lbot'

<1len

staf, In

genetaal Buat.
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ring en hij wees cr dên rijkskanselier op, welke
of{ers D,uitschlandl zich moest getroosten om
cinclj-overr,vinnaar te wordbn.

Zijn taak, 1ot nu toe uitsluitcncl rnilitair ge.
blcven, breidt zich gerveldTg uit. Lurlendorff 6emceit zich met al de kwesties cler buitenlandsche

r:ir binnenlandls,chg politiek €n van hct b,estuur.
Hij be,hand,elt dle vredesvoo,rwaardte.n
want
- neemf
rlen sprak in 1916 re,ecis v,an vredie --, hij
dleel aan clé ko,nferenties die to,t den d\"rikbootoor1og to't 't uiterste leidlen, hij stelt eeir wetsont\rierp voo( tot militaircn dtie,nstplicht van 15 tot
6û jaar, zelfs r"o,or cle vro,r1\ryen, hii mengt zich in
alle vraagstukken van bevoo,rracling, velvoer,
rrerdeeling van gronclsto'ffen, pers, propaganda,
onderdtukking vatr opro,erige bewegingen. Overa1. is ziin spooû". En is zijn populariteit groot,
rLan is hetno'chinclieregeeringskringen, noch in
d,e parlementaire partijen. <1[e hun steun aan de
r egccring verle,enen.
1917 ging vo'orbi'i, maar b,aarclre Luc.leldorff
lccl angst en zorgen.
Rusland is rl,eerloos, mÂar zal een revolutie
a1 s claar, o,o,k niet Duitschlandl schokken ? Hinden burg en l,udendo'rff trestrijden c1'e politiek van
to,egeving en helpen Rethrnann-Ho,hveg ten val
brengen.
T,ud'endlorff bereidldte haastig een nicuw o,ffensief in 't 'Westen vocrr. I)at zou het volk weer
rr

r

ilitaristisch stemmerr.

Cansch clen \Vinter dbor rvordt tlivisie na rliviuit Ruslanct. Roemenië en ftalië naar Frank.
rijk gcstuurd.
sie

Graaf von Czernin.
190{) werd hij hataljons-chef, in 1907 luitenantkolonel, in 1911 kolonel. Bij den staf rverd hij
het hoold van den voornaams.ten clienst der
kr-ijgsoperaties. Hij maakte plannen op voor
troepeneoncentrati'e tegen de mogeii.ike vi;an'

rlên van Duitschlancl cn voo( hem liep de eenigc
\veg naâr Frankrijk, door Belgiê.
Onzijd'igheid; dlat liet hem koucl. D,oo,r l3elgrë
alleen zou Dluitschland Frankrijk neer kunnen

Met het oog d'aaro,p rvist hij in 1912 een
wet er dloor te krijgen tot rrerstcrking van het
leger en_ verhoo,ging van de o'ot'logsbeg-ro'oting.
In 1914 washij generaal-majo,or. Toen ctre o,orlog
qitbrak, keerde hij van zijn garnizoen te Straatsliurg naar den groo,ten staf temg en wel b j het
2" leger van vo{r Riilow. Zoo kr,rtam hij dus voor
I,uik. Hij steldle zich hier aan het hoofd van een
kolonne, cltie op d'e stad aftrok. De brigadekornnranclant werd gedoo,cll , màar Ludendcrff verving
hem qnmidlclellijk. Toen het in Oo,-st-Pruisen niet
goertr ging en db Russen te veel vfideringen
maakten, weril Ludendorff er heen gczonden.
Hilt r,vas het, dle cle plannen opmaahte, welker
uitvoering clle Russ'is,che militaire macht tot in
het harte trof. Htj was db ovcr$rinnâar van Tanstraan.

ncnberg e,n de Mazuren.
In 1916 werdl hij weer uitgeko'zen om het gerraar van het So'mme-o,ffensiief te bezrnteten. Daar
zag liij ook cl,e geb'rcken drer D,uits,cire o,o'r1ogvo,e'

Het Llroot-ho,ofd[<lvartier wordt naar Spa overgebracht, maar I,udendkr,rff gaat zælf verder, en
vestigt zich o,p den komrnandopost te Avesnes.
De groote strijd, rlre laatste zal beginnen, de blcedtigste, dlie ov,er den langen, gewe;ldiigen onrlog
m'oet b'eslissen.

Eindl Augustus 1916 was I.u.lcndorff opp,erber.'elhebber ger,r'or<tren. \ÀIat hij sedbrt dien
datum deedl, '"r'as eigenliik maar een vo'orberei<ling tot dre r,voq:ste1ing, we'lke thans losbarsten
nroet.

Luclbndhrff had scvms dten keizer zelf tegen
zich.
rr Zekeren dlag kwam Ludendorff opzettelijk
naar B,ertijn, om bij den keizer tc klagen over
rLen kanse'li;er, drie db'oir dien Rijksdag een vredesrnotie ndldje laten stemrnen. De keizer verzocht
hern, zich alleen met rnilitaire zaken te bernoeien
en naat' Kreuznach terug te ke'eren, waar toen
het groot-hoofdkwartier rn'as. , (1)
Luclend'orrff was dle vijandl van alle politiekers.
Men beschul<ligdle hem a1s diktato'r op te treden.
Men beweetdb clat zelfs Hind'errburg oncler zijn
invloe<1 stond'. N{en trachtte hen te scheiden,
maar c1[t slaagd'e niet, want Hindenburg en Ludendkrff haclclien dezelfde mcening over oorlog
cn vrede.
Lirdendorff u'as ook çsn rlcr ontwerpers van
l-.et schandelijk stelsel der cleportaties.
rr Daar hii niet genoeg Duit-.t'hers krilgt, tracht

(l )
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Ludcnrlorff ,' door generaal Buat.
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Generaal-kwartiermeester Ludendorff

Ludendbrff de rangen aan te vullen.door
ners <lbr bezette landen.
In 't belang .van België

Jreet

b,ervo-

het d,an

eischt' rnen dle werkloro,zen- o,p. NIen hancl,elt'
evenzoo in Polen. Daar er noo t genoeg arbei-

dlerszijn, dlepo,rteertmen er meer en mcer.Ook de
krijgsgevangenen wo,rdbn genomen en tusschen
het fr,o,nt en het binnenlancn verclieelcl. Zonder de
Russen zou Duitschlancl nooit in zijn ekonomische beho,eften hebben kunnen vc'orzien.
Tot het einde to'e wo,rstelt Luclendorff, opdat
D'uitschlandl hem dlen laatste zijner zonen levere,

die in staat is om ctre wapens te clragen, en
zal hij zich verzetten t€gcn de regeering, .die
aan zijn verlangen. niet voldbet. r (1)
Sedlert 1914 had hij een gro,o,t cio,el: Rusland
te verslaan. In,het voorjaar van 1918 is dit doel

bereikt.

Al de Duitsche træpen kunnen nu op het
Westelijk front sarnengetrokken word,en. Nooit
is db verho,udting in tregersterkte zoo gunstig geweest. En Lud:endorff hadl een plan gereed.
De groote slag moet toegebrâcht ùorclen v66r
Amerika werkelijke hulp brengen kan. Is },Iaart
nog wât vroeg nrisschien, uitstellen kan men
niet ngeer.
Met één aanval zo'u rnen beginrr..n. I.udendbrff aarzelt tusschen dhie sekto,ren: 1. IeperenAtrecht. 2. Atrecht-Saint-Quentin. 3. \/er<lun.
De eerste sektor was het aanlokkelijkst. Iepe(1) Als votren.

.

rcn-Atrecht, diat beteekerrdie CaLais, I3oulogne,
die Kanaalkus!, de verr,vezenlijking van den
droorn uit 1914, het toen zoo bekende t nach
Calaisu. Dan kon men Bngeland rechtstreeks
be,cl,reigeû, en war€ België geheel bezet.

IVIaar het terrein was

in Maart niet'voor

een

offensief geschikt, en we zeiden het reeds, hoe
d€ tijdl dirong.
Iep'eren-Atrecht rvas nu een oneinclig moeras,
do,o,rsnedJen, een reusachtige slijk

van grachten
poel.

Verdlun hadl ook nadeelen. In 1g16 was de
cloodi geloopen en db naa'n alleen
miorest het Fransche leger bezietren to,t het uiter-

strijd dhar

ste verzet. Het bergachtig terrein bood
hinderpalen.
Ludiend;o,rff

veel

koos d,us den dterdjen sektol.:
Atrccht-Saint-Quentin. Diaar was het zwakke
punt van het Westelijk front, de verbinding tusschen Franschen en Britten. Daar ko,n de weg
leidien naar Ami'ens, om de beidte geallieerden te
scheiden en db Engelschen op de kust te w€rpen.

Vier leg'ers wrrden voo'r dien aanr,al aângedluid, Meer links moest tevens een leger van La
Fère vertrekken, en gelijken tred houden met de
andbre, maar d,an in de richting Chauny en
No1'o,n. Later kon rnen den aanval nog uitbreiden,

clle

helft van

't

D,uitsche leger, ,iliat

in 't

ge-

heel 206 dtvisies teld'e, zou er trouwens aân meewerk€n.
A1 dlie rnaatregelen werdlen in 't geheim gr-'no-
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Luitenant'generaal Groener, opvol.ger van den
Generaal-ks'artierraeester Ludlendorff
rn'en. De voorbereiding m.oest op 20 Maart geeindigcl ziju en het offensief den 21" beginnen.
Wij zeicllen, dht cle rnaatregelen in 't geheirn

r\,ralen genolrnen. Voor cle geailieercle stav.en was

het inclerclâad moeilijk te bepalen, waer

d,e slag

golevercl zoirl wo,rden.
In schijn tregclen cle Duitschers viiegpleinen
aan,en bo'uwcl'en hospital.en in Champagne en e€n
proklamatie van den kroonprins gaf nog meer

aanleidting om te verondcrstellcn, clat de strijd
dbar losbranden zou.
fn Thierache stelde l.udendorff zijn twee 1egers sarnen: hret 17", Otto van Belo,w, de ovelw'innaar van Capor,etto en het .18", von IIutier,
rl,e o,verlvinnaar van Riga.
I.udend,orff schreef nog anclere rna,atregetren
voor, om zijn ware bedbelingen te vermomillen:
nachtelijke mâJschen, veelal door bossr-hen, over
kleine weàen, in groepen, zoocl'at de aanvalstroepen sl,cchts zo,udên aankolnen, als zij in d,en

strijd, mo'esten; korte artillerievoorbereiding,
en met gas5yanaten, enz. \'Ien moest aanvallen
nret een gewelclige rnacht en zich niet orn verliezen bekommeren.

.

De legers Below en Hutier zourlen plaatsneûlen aan weerszijctren van het 2", von der Marwitz.

In tien nâchtelijke marschen

ciiirrisi'es

t

begaven zich de

naar Saint-Quentin.

Vreemdl te m.oeten clenken ,,, zao las rnen in
een no'taboekje, <r cllat heclen avond al clie mas,sa's tro,epen naar 't Westen trekken. Langs alle wegen varr cllit uitgebreid front, is Dtritschlancl op
marsch. l
Saint-Quentin, seclert 25 Augustus 11114 bez-et,
was c€n ger,rdchtig punt voorr clen vijancl. Meer,
cl'an dlrie jaar cl,us, hacldbn ze het kttnnen versterken.
Voor clen oortrog telcl'e cle stacl 55.000 zielen,
cn bezat z,e trl,oeienclle m,etaalfabrieken, weverijen
tr

cn kantn'erkhuizen.

In l\'Iaart 1917, bij

clê bekencle verwoestingen,

rvas clle bevolking vertrokken. De bezetters plun-

tlerden toen ook c1e stad.
In 1870 rvas Saint-Quentin tot 187i1 cloor cle
Pruisen bezet. lrlu duurcie het verblijf van cl,en
vijanrl al even lang.
Thans in Maart 1918 waren al1er blikken er
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Generaal Pétain.

de

no,ocl,zakelijkheid

van den

vo'o,rbehoecien'
Dez,e persveldtocht mcretel we doen, en daaronn heb ik u

d'en aatval toont,

zijn wij verloren.

ontboden: het belang van Frankrijk staat op het
niet. Ik zal u zelf twee artikels

Georges Clemenceau.

spe1, aarzel dlus
geve'n, ))

op gevestigcl. Vandaar uit z,ou c1e beslis.sende
strijd beginnen.
Het Fr.ansch Groot-hooddikwartier be vond zicir
te Cornp.iègne. I\Ien verwachtte er natuurlilk het
offensief, en reeds vroegrer dhn het losbarsttc.
tVen versterkte het frôut. Men hacl, een vagc
hoop, d,at de revolutie uit I{usland ook naal ctc
Iluitschers zou overslaan. NIen geloofde, dat
I)uitschlancn no,g veel last zou hebben met het
Oo,sten. Van ve4 zijden tlrong ruen op een eigcu
offensief aan, qtrr den vijand voor te ziju en die
w,ensch kwam ôok tot uiting in dte pers. IIeu
vond, Pétain te traag.

Zoo schrijft Jean

G.r:

dJe

Pierrefeu

in ziju ( G.

Q.

< Ik ,ontving op dat oogenblik een brief van
cen generaal, diie bevel voerde op het front, e'en
cler schitterendlste van het treger, wiens held,erhei<tr van geest en nrilitaire wetenscltap merk-

waardig was.
Hij verzocht

mij

hern te komen bezoeken in
hij voor vicr of vijf davroeg een dag veriof. Ik vond

eeq hoteL te Farijs, waar

gen verbleef. Ik
lrem buiten zic}r zelve.
(( Pétain r, zei hij tot mij, rr brengt Frankrijk
ten val. Zijn geest van eeuwige matiging is bezig
nr.et ons in rl'en afgr,ond te storten. Wi1 zullen clc
gelegenheidl verspelen, om het offensie onzer
vijandlen in dlen wortel at. te snijden. Als
een krachtige persveldltocht de oog€n van

dc regeering en het landl nret opent, en

Ik

was verstomcn. DEze zoo evenwichtige her'

senen rvaren ook dbor de ziekte aangetast.

Ik

kort

hem geen rcde cloen verstaân. Welk gezag had
ik, reserveluitenant, trotlwens, tegenorter zulk
Ç.en

man?

NIen kan zich inbeelctren, welk een gewelciige
cltruk er in die richting op Cleur,enceau uitge-

oefenil moet lvordren. 7,eker ver.Jient oroze
Eerste Minister, die er niet naar luisterde, dc
ciankbaarheid van alle Franschen.
Hij beeft zo,o,veel roem verwoo:ven,'d'oor niet
tcle te geven aan clie vurige stetutnen, overtuigriê, angstige betoogeu vân mannelr, die slechLs
aant

't lreil van 't iand dachten en t'e goedier

trclrl\\/ nreenrlen, clat F'rankrijk verloreu was' zoo
h.ct in zijn verclteclligen<l'e hou<liing bleef, als d,oor

rle ellentlelingen schadelo'os te makcn, welke
o,ntmoecliiging en partiek verw,ekten.
Maar zijr' vertro,u\,\ren in Pétain was rriet te

schokken. Hij deed r.riets oitt diens ircnding te
wijzigen.
Toch was Pêtain niet zoncler ongertrstheid' Hij
vo,cltlc c1at een soo,r't van onpupoilariteit heru tre-

leiktc en zijn

gezag ondermijndb.

rt

Ontlertusschel werkte het Groot-hoofdkwartier ijverig voo,rt efl vertleelde <1ie fesef'ue zoo,
clht men ze steeds op talrijke punten aanvoerell

a1s dre vij,and dlaar eerr aanval begon'
Dê munitie stapelclle zich in geweldige hoeveel-

kon,

heitl op.
Ben maandl ongevcer voor h'et offensicf, op eell

-

Ruste'nc'ie

om half z,even, wierp ecn vijandeiijke
viieger een bom nabij het paleis, waar ,-lc groote

stal gevestigd was. Vijf huizen stortten in. Twee
o'fficiercn werdeo op straat o,p cleu siag gedo'ocl
en verscheiden€n gewond .
Men vro,eg, wat tlie b,edb,eling

van den Duit-

zijn. ,\{en merkte op, dat het Groot-

hoofdk',r,'arti'er dtaar slecht geplaatst $,as, op den
$/eg naar Parijs, bij eenrivier, eenkruispuntvân
wegen, bij een spoorrlijn, al punten rvelke bij eerr
offensief geweldtig b,esto,o,kt zo'uden wordren.

À{aar rnen verhrdsde niet. Het C-;oo,t-hoofdkwartier korn toch niet op d,e ylucht gaan voo,r
relrbo,ln ! Bn Co,mpiègne was cliiqht bij het Britsch
front, en in geval vân een o'ffensi'ef, tilo,est ûren
flink vefLrand ho,udren rnet cle b,ondgenooten.
.t{a,ar nog altijd vroeg men zich af, waar de
;ij.and zijn aanval zo'u d'oen. D'at fudcndorff zijn
maafreg,ctren wel goedl geheim ha<1 kunnen hour-Len, bùeek uit het feit, hoe Pétain gclastte de
lirries m,et zo'o weinig mogelijk tro,epen te bezetben en op de kruispunten van wegen het maximum r€selve op te stellen, terwijl de spo<rrwagc:ns .en auto's gereedl stond,en, om snel de hulpicgers te vervoeren, daar, waar ze n,o,odig zouden

zijn.

\

D,e Duitsche,rs treidden hun offensief in, door
Parijs nret eien kanon van groote dra:igkracht te
beschieten.

-

munitietrein d,er D,uitschers aan db Frans,ch=Bêlgische grens.

av,ond

schet kon

1?136

lIen dacht eerst aan botnmen, ma,ar
onderzo'ek van scherven orntstond twijfel.

bij

het

I)cn 19* Maagt kwam er bericht van op het
Groot-hoofdkwartier. Artilleurs gelctfd'en niet
aan cle m,ogeiiikheid v.aî zo,o'n kanon.

z,e durfd,en alles er op verlrrecid;en, dat er
gcen geschut sprake kon zijn. En toch was
het ccn kanon I H,et stond opgcstelcl te Crépy-enLannois. I)e keizer woonde het e,erste schot bij.
D,e Duitsche pers schreef, clat liet een middel

la,

\/ri11

was o1n den oon:lo,g te verkoa:ten.
,J+**

En iroe was het in ons land,?
Ook claar verb'eidjde tnen hct offensieÏ, en
u,',aaktc de b,ezett,er, dat er geen beri-lrten over
troep'enlreweging,en zo'uden beken<1 wo,rden. Aax
de grens rlius, mo,est hij streng optreden. Daar
ri as het ,, Grensschutz k-ommando r.

[n men schree,f v,an de grens:
<Dlit rrGrenss,chutzskormrnando,r, moet werken,
om 't arrn.e België zoo dicht trogelijk te sluiten.
Die maatregel is nog niet streng geno€g.
Dtarr zijn dlaâr die steeds wisselende posten van
cl,e alhi'er in rust konnenrde troepen-afdeelilgen.
Deze volstaan evenmin.
Zwaarder nog is die dhuk van d,e vc.1d[-p,olizei.
D'ie heeft db grootste macht en b'estaar uit goed
geoefernde politieambtenaren. Ze sluipen overal
roncl, lo,ere'n en luisteren, vo,efen spionnage en
kontra-spo,nnage, dnen huiszoekingcn, pfovokeeren, en ze verto,o,nen we:I. hct ,echt Pruisisch
karakter.
Wat al tranen heb,ben zij doen schreien ! Hun
wegen 2ijn kronkelachtig en lang. Ons is een
geval bekend van een Belg, d"ien ze in dienst
genomen hadrdien en d,ien we rnet narne kunnen
noeûlen. De sche,lm. was dle eene ureek te Rotler-
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Engelsche troepen rnet een proviandtrein trekken d[lon: een'diorp gedurendb het groote Duitsche
offensief.
danr of in den llaag en d'e andc-re te brugge en
aan de kust. 'l'usschen beide reizen had hrl rntervrews nrct den Duitschen poiitie-i<ommissarn te

lro'ulvens op veel plaatsen staan de Lruitschers
zelf een c"ind, van die grens, oprla.t ze niet rneer
met trurgers op Ho,llandsch geb,ied, in aanraking
zouclen kunnen kom,en. lVlen vertrouwt hun babbelen niet meer. Vro,eger beclielc'l,en ze ,iikwijls
aan Nedlerlandbrs om voedbel. Th,ans worcl,err ze
met gevangrenis streng g€str,aft, als ze nog r.ets

en ze dan te verraden.

cl,\rrven aannernie'n. < Gesche,nken o,nderhoudren
de vriendschâp )) oorrdeelen dle oversten en varr
die vriendschap moeten ze vo,ar.al nu, in verband
naet al hun militair.e maatregelen in \ iaanderen
niets hebtren.
Tbt nu toe wo,rdt op drie breed,e, afgesloten
grensstro,ok niet gew,erkt, het land ligt woest

Ilrugge. De kerel ging zoo ver, cùat bij zich ats
een Entente-vriendr bij tselgrsche trurgers aanbood,, natuurlijk bij rijke (met t oog op de bo'eten) om hun tot spionnagediensten uir te iokken

/.æ hæft de polizei

o,ok

in dienst lluitscirers

die zeer lang in België gewoo,nd. hebbel, vloerend
Fransch en Vlaamsch spreken, in caté's, bioskopen, enz. tusschen de burgerij mo,etcrt gaan oû1
maar af te luistereri. Ook van de agenten zijn
sns namen bekend en zoo b'eloonen ze de gastvrijheictr en de broodwinui:rg, we'lke ze jaren in
België genot€n.
Ja, de grens wrrdlt scherp bewaakt. Op sormmi'ge punten, oox in Zeeuwsch-Vlaanderen, is cie
geh,eele versp,erring verzet err. zijn dhardo<ir
gevaarlijke puûterr ontstaan n.l. dâar \vaar eenlg
-Belgisch gebied vrij geiaten werd en niet mær
van Nederlandsch te o,nderscheiden is. Wel is
waa,r, most men ook o'p Hollandsctr gebied 50

meter van dle grens tilijven, maar wie er q[bekend isi kan er gernakkelijk verdwalen' En op
rlJat zoogenaarndr vrij Belgisch gebied kan men
gevat of, erger ook, neergeschoten wo{.den, want
de laatste instrukties van de D'uitsche wachten

zijn zex streng.

en

vân een Bielgischen boer, die
zijn akkers met 10O gemeten verminderd
ziet. Vro'eger hield hij tien paard,en, nu geelr
\ 7re hoordlen

aldtus

enke'l m,eer.

Hoe streng het aan die grens is, onCelvond een
D,uitsch so'ldhat, die ongewapend bii den draad
slenterdie o,rn te dleserteeren. Zijn plau was uitge.
lekt en tr kameradlen r lagen op den loer. Eenskl,aps, to,en dre man reedb rrxeendie, in 't vrije land
te kunnen stappen, sprongen de schildVrachten
re voorrschijn en voerden zel;uemryLæ. Ze sloegen
en schopten dbn gwangene, wat van -Flollandsch
gebiedi druidelijk lverd grg2ien. 't 'Wareu landstormers, die zæ hardhandlg optraden en niet naar de
eerste linie gzrlan.
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in 't hart, recht naar 't fro'nt, oûl eï liun onbete boeten. 'lrouwens r1e vrecle rnet

zonncnheiclt

I{rrslancn r,vekte nieur,r'c hoop op een spoedig einde
rran clen ogrlog cn evcn stcr-k als in Oktober 1914

hcxlrt rnen nu irr \rlaan(lcreu o,vermoedig voorspelien

:

Wir gclrcu rraclr Calais,r.
O1l elkerr hoek cl,er statl, in allc tran s ziet nr.en
te Ocnt en ook eklcrs irr \ilaantl,c'ren op groote,
t.et d,e Drritsche klcnrcn ornrancle papieren
tu Pas o1r voor de spionncrl >. De.spionnenvrees
is u'ccr groot cn die tc,rreur daarclroo,r ir.ct'ig. Een
ru

:

u,atrlropige \/rcL-s \roo,r sptckcn bevan^-t clien m,errsclrcn; ovcral loclcn rrcrklikkcrs. Aarrho'udingcn zijn aan <lb o'rd{c \,Éur clien clag. Zoo werd in
cl,c vocrrstarn I,eclebcrg cen jo,uge man d'oor Duit-

scirc agentcn oanringcl. D,czc hurgcr rvcigcrtlt
ziclt ovcr tc gcvcn cn trok in u,anl-roo,l, ccn rcr,olr-cr; hii lostc een schot crr cloodde cen ziiner
vijan<l,en.IIii schoot \\'eer, Illaar ook rle Duitschers
r,ttt1trlcn. 1)'c rlan yicl, ,loch ('\.erlccltS cen ttt,e'edc tcgenstanrlicr 1ag gc'tro,ffcn op tlrcn grond. f)e

lrrrlgcr
De Belgisch,e generaal B,eckheim.

Is het gen'eldtg kanongebulder, het ianggerekt
gchuii ,en het trommelvuur, clat hedên den ganschen tiag en nacht tot ver in Zeeland zelis de
râ1l1en dleecl

rinkelen, g,een o,o,genblik van

de

Itrclrt rvas en nu Zaterclagavond, nog sieeds aanho,ud,t, clre inleid'ring vâû z!tr/âre gevechten in
Vlaanclercn? Wij rveten het niet, msar vi/at we

wel nreten is, <lat clle militaire dnukte in Viaanhaal iroogtepunt bereikt schijnt te ir,ebben.
Z'oo juist \rernenen ne hierover nienwe bi3zon-

<l'eren

rlcrhedien.

Altreen te Gent en omgcving rvo'rdt het trocpen-aantal, dât hier vèr van het front in resen'c
gehouctren wo{:dt, ot) een half milli.o,En gcschat.

I)c

ir,eererr- en gegoecle burgerhuizen zijn d,oor
crfficier.en ingen,omen en veel bewolers kregen

in

rlten laatsten tij<1, weer bevel tc verhuizett. Zoo
wâs het ook in clorrpen achter d'e frontlinie; cie
manschappen logeer,en in kazernen, scholen en

in

fabrieken, cfie haastig

vcranderd.

in

stic,r'f.

kindercn van 14 tot 17 jaar.
Zoa v,er is nrcn nu irr Vlaarrcleren gekotneu eu
rnen kan zich den angst, d,e dfoeflreidt en de rvanhoop cler olu(lers voo'rstel1en. Vro'urvcn zien niet
alleerr hun nlan, hun oudbten zoon,. maar nu ook
hun kindercn rvegsleuren en
dre militaire arbeicl
.Wat
al drama's hoolt
aan 't front is a1s een he1.
JVIcn depo,rtcert

kazernen ll,erclen

Op pleinen ro'ncll de stacl oefenen oudere en
jongere s,oldhten, gereorganiseerd,e rcgim,enten
ziclr, om gereed te zijn \roor straks, wânncer hct
crnst zal zijn met het rverpen van handgranaten, het hanteeren van mitrailleurs, het aanvallerr met ctre bajo,net en and'ere mano,euvets, tlie
z€ 1111 nog vreecllzaam in 't stralencl zonrrelicht
langs cle Leie of nabij die stad dloen.

men vand,aar, maar al 't militair geschetter over
't 'offensiel nroet laet noodgeschrei drer burgerij
verdooven en a1s we dtit hier in diepen ernst
rnelden, d,an weten we, diat we d,en bangen kreet
van efen gemarteldl vo,lk o,ver dle grens van 't afg,esloten gebied diren weerklinkeri. Terecht
\iraagt men zich af, wat het 1ot van die geteistercle Vlaatrsche en oo,k Waalsche en NoolclFrarrsche burgers zal zijn, als eens het o'ffensiet

losbrcckt. \\'e lveten rvelk onrecht r.'r nu reeds
gebc'rrrt, iroe burgers \veggezakt ges('hut naar
'Dovcrr nrocten halen en otrdelkomeus moeten
lrotrrvcn. Zu,71en cle Drtitschcrs er voor terugcicinzen, rle burgers straks onder 't vers.hrikkelijit
vurlr van ccn bomrb,ardernent te d\r,ingen orn
allerlci clringcncl'e l'erkzaanthedlen uit te voeren tot bevc'iliging van D'uitsche solCaten, wanneer 't immers z.al z.ljn: uEr op of er onderr?

lijsten op
en meisjes? Hier wacht men in
nicun'sgierigheid af, rvat ctre Irente br('ngen zal,
lrailr clâar in Vlaandleren geschiedt cllt verbeiderr
clcr geber.rltenissen in zielcangst, ov,ergelevercl
a1s rnc'n is aan clie tcffeur rtan detr onbarmharti\Vaatro,m eischen de Dbitschers ov,eral

\,rarl vrorl\\rerr

stemt menigeen opro,erig. Gistermargen heel

ecrr vijan<l. l
Zoo was inrlterdaactr cle toestand, in afwachting
cler rootle Lente ! En in dlie dâgen haddlen de
groote processen plaats, om cl,en schrik nog meel

rrroeg marcheerde een troep on€rewârJende solda'

te vertrrei<1en.

Txto wacht men, maâr de angst voor dierr strijcl

tcn tussch,en gendarmen naar het Sint-Pieter-staticm. Dat waren <iienstn'eigeraars.
't Zijn slechts enkelingen, die oçlstaan tegen
dc ijzeren clriscipline,nrant <11e meesteî, u'elkeaan-

vankelijk rveerspannig \varen, bezwijket bij het
streng verho,or in een zeker gebouw te Gent en
gaan in schijn berouwvo,l, al is het met dbn wlok

De diag

nad,erclte.

Op dren artondl rtan 20 Maart hoorde rnen in het
Frzrn sch gro,ot-hoo,f dlkrvartj er geweldïg gesch ut.
I{et zrr eeg cr,cn in <1len nacht, <troch begorn weer
om vijf u1lr 's morgens. De Bl"itten wâren een
tegen-offensief begonnen. Maar c1b Duitschers
lietcn niet op zich wachten. Men meldde aan het

ho,ofclkrvartie,r, clat cln vijand

was gekotuen.

tocltt virn I'Jlf{

Ilct

uit ziin

loopgrav,en

gcschut tlronrl,crtlc. De velil-

rvrrs âenlgevallg('tl.

XXXVII.
lle t ire'Sin van het olfe,nsief .

Verliês van Ham.

Angstigo dagen.

llc llrittcn kregcn ticn ccrstcn scho,k, iret i'i"
lcgcr van Byng tcn Noo,rclcn cn hct J'' van Go,ugh
1cn. Zuiilren. Gough hacl I'ari gcvangcnen r-tecl-s
tlcn 11)'' Nlaart vcrno,mcn, clat <lle strijd d,en 21"
zo,u losÏrarsten. l)araronr lic,t ()ougir de omgeving
van Saint-Qnc'ntin bcschictcn, hct bombarclentcût waarvan \\'e in iret vorig hoo,ftlstuk hoo,rrien.

'l'cgclo,ver llyng stonclren
'i2(),0()0 llrrn, tegeno,vcr Gough 580.000 man; Gongh beschikte
slccirts o'ver 170.000 man.
Dc D'uitschers antrvoorci;den ecrst niet op tie
IJritg:i'rc artillcrie, maar rn'achtten huri tijd af.
Dc cerste cl'ag van het o,ffensi'ef rverd in ruist
geboren; nlen zâg geen vijf m,eter v.er.
Om 2 uur 's morgens, barstte het Duitsche ge-

schut ios I het tvas hevig. Dian zweeg het 'eerr
rvijle. Om vier uur echterbego,n h,et nog heviger
te br.rlclleren. In een uur en 18 minuten b'randdre
<ievijand650.00O granatel lor5r. Dler--st bleef hangcn. De D,uitschers wachtten in hun loopgraven
l-ret sein to,t den aanval.

rr l[,et rvas een ontzettend oogenblik r, getuigde
cr een later. t De aard,e beefdre als no,orit te voren.
[n 1'oo'r ons niet al,leen de mist, rnaar ook de

<lichte rooku'o,lken. I),aar rnoesten westraks door',

't

onbekend,e,

't

geheimzinnige

in. We

voelden

iret, <lat ll'e noo'it uren beleefdl hacldlen, als nu, dat
nrc:t1 naar geen verliezen zou zien, dat dre offers
z\\.aar moesten zijn, Uren... zeg ik... Voo,r velen,
knn het leven maar enkel,e minute'n meer duren,
Maar wein.'ig'en konclien in dlien orkaan denken.
Zcrruwachtigheid gr:eep o'ns aan. Bijna smeekend
keken velen naar d'e ,officieren.
Nrr het toch gebeuretr morêst, dan maar hoe
ccr hoe lierrer. Wachten matte zoo af. Br moest
ontspanning komen, al rvas iret d,an door d€n
donrl. D,e kanonnen huilden maar voort. O, het
scin, het sein.... lr
Onr f) u. 40 kwam het.
Db Duitschers scho,ten rnet gas, en de Britten
tnoesten hun ma.sker opzetten, maar velen waren
reetlis dbdelijk dbff het lrelsch gif gegrepen. De
vijancl rukte over het niemandb lancl, gehulcl in
d,cn mist.
Aan ctre d'raaclrversp'etring g€'€n aarzeling.
\Icn hacl cltaagtrare b'ruggen, diie uit drie stukken
bcstonrllen. Ze

ovcr

rn

ercllen

r'lug gemo'nteerd en

dian

hindernis !
De Engelschen in dle eerste loopgraven leden
ontzaglijk ondler d,e beschieting. De ademhaling
dle

n'as bEn,auwd, en het verschrikkelijk bombarde-

trent hacl reeclls veel slachtoffers geëischt. Roncl'
onn lagen dioodlen, ,en in dlen mist klonk het

gekerm van o'nzichtbare gewonden. And'eren
zaten daar zelfs v,ers,tomd, gansch gedemo,rali-
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scerr.l cl;oor t1,crr o'ngckendcu sto,rtvloecl van ijzet.'
cle stccrls llaâr âânstro,o,mertclc lvolken gas.

Iin tlaar tvas censkiaps ti'e iijand, z,o'nttrer tlai
nrcn hcln hacli zien o{ h,ooteu nad'cr'erl' }iet rçilti
ho,crzrgcroep sprong,en cle D'uitschers cle stelling
lrirncn. Gro,cpcrr werôen ornsiûgeld, zo'uder tlat
zc liarrs hatlclert tcgenureer tc b ed;en' \\/ie nos
ricrzct bo,ocl,, u,crc'l g,edroo,cl. l[cn stut-rrde gelol'tnaar aclitci'cn. En hct aantal bcstoLtltut..
nam steeclis to'c, \1(x)r; links, rechts, tn tl'ett rtt;
rlan. Overal kl.or.rk,en de zegekreten.

gc11c11

[n

gas 1nââr en rook

i D'c artilleristen, clic ,ic'

I)uitschc infantcrie rtotrgclcn, kotttlbn cleu kop .i.r
p:rar<l:en niet ortrtierscheici'ctr, zo'o was tle lucirt lrrzrr

nrtgtrd.

De llritschc linie kraaktc: het ;" korps uc'tk
aan cle rcchtcrziitl,c, iret l!)"'zratl c.l'c linlier. (),,111"

norstelcle nlct I tegen ll.
]Iaar er liti'aru o,rd,e bij tle ]lritten. IIet r-crzc:
nalrr to,e, clc strijil, n'ercl hcvigcr. IIen bestooki.
elkaar rnet wo,edrc, treverilc gctrcchtcu, ntatt ttgr:rnaii. Vr,c'esclijk ging het vo'oral toe op d'en rtcg
vari Saint-Queutin naar Chauny, bij Contescoult'
Het 18" vercl'eclligclê,er'elken voet grond.

llaar om 0 uur's avonds, was de vijand lneest€-i
r;an Co,ntesco,urt. Hij rukte verder, bezette oni '

uu.r Grànd-scraucourt. Tusschen Saint-Quentin
en La Fèr'e \vas dfis al een bres. ]\'Ien verwijdde
ze 7ta.ar het No'orden. De 9u Britsche divisie hatl
het zn'aar te vcrantr,t'oorden b,ij Go,uzerucourt.
llaar vliegers melcldlen aan Gough, dat de n'egen van nieurn'e troepen wemelden. D'e vijancl
hancleldre met overl,eg. Luclendorffs plan moest

rritgerroercl worcllen en schre,ef vo,or den eerstel:
tlag cen vorcleting vau S knr. voor.
D,an was cle eerste w-ijde bres g:eslagen. I\Iorger:
zou nren c1[e verruimen,

()orrgh liet zijn troepen 5 kilonneter terugtrek'
lien, gcclrckt tloo'r tani<s en ruiterij ; zoo bereiktc
nren ctre iinie Clouzeaucourt-Epehy-Le Veguierkanaal van Crozat.
D'e Duitschers wisten, clat cl,e keizer aan ltei
fro,nt rvas. Hij berto,ncl zich ruet zrjn staf op eetl
kasteel bij Saint-Quentin en zag daàr dc eintle '
looze rij van troqlen nâar den strijdi trekken.
D'en 22" l\{aart cilr.eef I,udenclorff ,-ijn aanvailc'i:
nret gr.oote hcvigheicl r,oort. Hij u'ild,e cle tcgenpartij geen gelegenheid gerten zich te herstellen
of te hergr,oepeeren.
Niet alleen bij Saint-Qttentin, maar ook op den
\veg va11 het o,udte Laan, zag rnen ko'lonne nâ
ko,lo,nne ten strijcire trekken. En onsi.tiimig gilt'
gen tie Duitschers ten aanval. Wel was er ooii
hier en dhar warr,eling en hapering, want
sommige afd'eelingen wierpen zich ter plundering
'op acht'crgelaten Ëngeilsche voorradier, maar de
o,fficieren hanclrhaafdren een strenge Duitsche clis-

cipline. De aanvallen.van den 22" brachten den
vijand een groot aantal gevangenen.
's Avondls wâs'eefl d'ivisie van von Gayl meester van Tetgnier. Gough werd teruggeworpen op
rlre linie van het kanaal Cro.zat-Ham-MonchvVrai gn es-Brusl e-Tincnourt.
Vreeselijke gevechten w€rdlen getreverd om de

hoogten van Epehy, Roisel, Savy, Roupy, Vendteuil, Liez. Db Dtritsche jagers leden er zware

._
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-te hebben

geko,ncnetrtreerdi, hedenmorgen vroeg
een_hevig artilleri,evuur richtten op een groot gedJee'lte van clbn Zuideiijken sektor, var, Atr,echt tot
bened,en Saint-Qu,entin.
Het schieten trcgon bij het aanbr.cken van clen

eri cluurclre ctren geheclcrl lnorgen voort. Irt
loop van den morgen kr,l,arnen er trerichten
binnen omtrent ve,elzeggencl,e bewegin.gen van d,e
vijancle,lijke infanterie langs een even uitgestr.ekt
front. Deze berichten kwamen van puntèn, zeer
ver uit elkaar liggcncl, n.l. van c1e streek van
Cro'isilfes, Ilullecourt en I,agirico,url in het
Noorclen t'ot die streek vanl{oussoy en Ilargico,urt
irr het Zuidcn.
D,eze aanvallcndre ber,veging blilkr aanzienlijk
veel krachtiger en omvangrijkcr te zijn dan
eenige anclicic krijgs,operatic, r.vclke clit jaar onclernomen u'ci11.Ik vertrek thans naar clensektor,
waar dre vo,ornââmste aanr,allen schijnen plaats
te vinden.
IIet wedler is thans fraai, tuarr de barorneter
staat op ongestadtg. Br ruaait e,cn licirte wind,
r1'ag
cllen

meerendleels Noon:c1,-West. Een grco,t gedeelte van

Ohservatie-ballo,n.

verliezen, maar naar offers iriocirt cr niet gezlcll
rvorclen imrners. lteserve storicl steecis geleed our
cle bressen aan te vullen. Ovel gcrvon(ien €n ciooden ging het vo,oruit, en cie Brrtten war€n nlet
b'esûand tegen die bestormingen.
tsyng gaf Vaulx en Hernin op, dan llavrirrc<lurt

en Monchy.
D,e Druitschers hadden d;us vorderinge.n

op

lijn, ten Noordlen en ten Zuiden
saint-Quentin'
*.. *

gansche

cte

van

..
.,(.

Het-nieuws, dat het offensief begonr:e'n was,

maakte een diepen indruk overaÏ. .L{et eerste bericbJ der Duitschers was nog zeer z.eker err luidrle

als volgt:
rr Van het Z.'O.

wij

v,an,

Atrecht to,t I,a Fère viel,en

stellingen aan. Na een hevige
artilierie-voo,rtrereiding,en mijnw.erpersaktie viel
onze infanterie over een breedr front aan en veroverdle overal de eerste linie van den vijan<il.
Tusschen I,a Fère en Sois,so'ns, en ter wererszijdre,rt van Reims en in Champagne, nlm de artilleriestrijdl in hevigheid toe. Otrze stormkolonnen
keerdJen op vel,e plaatsen met gevangenen terug.
De legers van von Gallwitz en prins Albrecht:
Onze artillet-ie zette de verniet-rging vau de
infanterie-posities en batterijen van d;err vijand
dle Engelsche

voo,r Verdun voort.

Ook

in Irotharingen nam het vuurgevecht op

verschillendie punten in hevigheid toe. l
De Engelsche pers trEreidcle het voik als volgt
voo( op dre groote gebeurteliseen, weike te ver'
wachten waren:
< Dre speciale korrespondent van de rr Times >
bij het Bngelsche leger in Frankrijk seint, dat de
Duitschers, na eerst hun artillerie-vuur in hoofdzaak o2r dbn Noordlelijken sektor van het Iro'nt

Noord-Frankrijk is irr een r,vittcn rnis,t gehulcl,
rvaardloor die waarneming bçnroeilijkt r,vcrdt. l
\Mij wçzen er reeds op, cllat I,uilerrdbrff alles in
het werk gestelil had,, om zijn becloelingen geheim te ho,udien. Hij was er uitstekend in geslaagd.

. Van

Fransche zijcle sprak

lren zclfs over rl.e

veirassiTrg van 21 Maart. En nu de slag irr leite
begorrneh lvas, tastte men nog in 't duister.
Zo'o schr.e,ef men o,ver 't algemeen in den zin

van het volgend artikel :
rr Het is nog altijd rnogelijk, dat de Duitschers,

met

dle thans bego,nnen operaties op gr.oote schaal,

nog strechts een beperkt dbrel voo,r oogeri hebben.

't Is o,ok mogelijk, Clat ze z.rn bescheicl'en z7jn, om
ingeval deze o,pe,ratie zo,u falefl, nog altijd te
kunnen zeggen, dat ze vo,lstr.ekt ge'eri doorbraak
haddlen bedbeldt. De speciaie korrespondrent van
rr Reutef n meent, dat d,e Duitschers op het gecleelte van db Hindienburg-linie clrukking uit.
oélenen, om te beletten, dat cie liritten inet hun
reserves van ctre ,eene plaats naar cle and,ere trekken, maar d,at ze het hoofdzakclijk op de hoogten
bij Saint-Quentin heb,ben gemunt. I)e korrespondbnt van cle t< Morning Post r schrijft hun een
yerdler strekkendb tredbeling toe. Hil mtent, dat
zrj lnet erop aantreggen,om h'et gedeelte van de
Hindlenburg-linie terug in handien te krijgen, dat
ze vier maandien gele'den v,erloren h,ebben.

Beidê hypothesen zouden dan slecht. wijzen op

bedb,eling bij dbn Duitschen generalen staf
om zijn s:tellingen voor het defensief te verbeteren, en clus dle kansen voor een geallieerd offensicf te verkleinen.
Wat ervan zij; vanzelf spreekt her, d,at het
c1e

voor de Dtuitschers db hoogste tijd gervorclen was
om wat te beginnen, als ze nnerkelijk profijt willen trekken uit het Russische verraad. Iedere dag

uitstel beteekent versterking van dk'n vijaird,

wi,,ens gelederen zo'nder ophoudien dbor Amerikanen wordien a.angevuld, en dlan is het weder,
voor dbzen tijd van 't jaar, ideaal.
Sedert lang reeds bestaat bij de geallieerden

*
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terugtr,ekken geno,o'dzaakt mochten worden.
Maar, natuurlijk, is o,verai ook in dit geval
v'oorzien.

Intusschen is uit het feit, dat d,e l)uitschers
thans heel het Britsche front o,nclcr vuur genomen hebben, norg geen dlefinitieve ko,nklusie

tr,etreffende hun bedoeling te trckken. Eerst
hebben ze clen \io,ord,e,1ijken vleugel der Engelschen aangepakt; tlan hebiben ze dien aanval
uitgebreid to't het Zuidrelijke gcdeelte. Er b,estaat
gecn recllen, $/âarom ze hun offensief ook niet tot
tegen ctre Frans,che lini'es zo,udlen uitbreid,en.
\À,,-aarom zot zeTls heel dle thans begonnen âânva1 ge,c-n schijn-bcr,veging zijn om cle .Fngelsche

in 't centrun van het front vast
tcntijl tiân een ontzetterrde <iruk op

strijd,{<rachten

te houden,
cle beiclie

Het voormaiige kasteei van l[,cûge.

en op

vleugels
op
Beigen rri_V1aand,eren,
- in dle
Fransch,en
Chanp,agn,e to't aan Ver-

<1te

d'un -'-- zo,u r,vorclen Uitgeo,efendr?
cie geringste twijfel meer o,mir.ent 't vaste
voLo,rnemen van d,en D,uitschen generalen staf

niet

om in Frankrijk nog een ontzaglijte inspanning

te ontrvikkelen. Als

dte geallieerden zich o,orit
aan onderschatting van de
vijand)elijke kracht, clan is rlet zeker wel niet
op dit o'ogenblik. A1 db miiitaire kiticj, in de
Fransche .en in dle B.ngelschc pers, zijn het
erorv,er eens, cltat het Duits,che leger in F'rankrijk
no'oit zo'o geweldig en zoo sterk bewapend was
be,zo,ncligd heb;ben

als thans.

Weken geled,en rekende
lo'nel Repingto,n

d,e opvoùger

in db < Tirnes l

reerlb

van ko-

uit,

dbt,
in het o'ngunstigste gevai, Duitschland
nog
640.000 man uit Rusland naar het 'Westen zou
kunnen orye!:brengen, en dat, cloor de verkorting
vân het fro,nt in ftaËë, d1e Oostenri;kers ook nog
een 250.000 man vootr clen aanval in Frankrijk
zoudlen kunnen missen, a1s ze cllaaraart rne,e willen
dnen.

Dit laatste schijnt dan inclerclaadl oo,k het geval
te ziin. Er rn'o,rcl,t althans reeds melding gernaakt
van dle hulp der Oostenrijksche artill'erie in den
Elzas.

Het is

ctrus

wel zéér waarschijnlijk, dat

cle

Dtuitsche g'eneral,e staf, het koste wat het wil,
dez'en Zomer flog een beslissing op het Westelijk
front rril uitlokken. Alles w-at .1e Fransche,
Engelsche en Belgische vliegers hebt'en kunnen
waârnernen achter het D,uitsche {r'clrrt, wijst op

rllt voomemen. Overal \,voirden nieuwe opslagplaatsen vo,on: munitie a.angelegdl, ,eri snialle spo,or
\vegen in a1le richtingen om deze munitie toô in

dle v66rste gwechtslinies te brengen. Verdêr
achter dleze linies ziet rnen heele kampernenten
verriizen, voo{r dre ambulances bestemdl. en overal
is men bezig, nieuwe tanks te beproeven, die in

groo't aantal uit D,uitschlancl worclen aangevoerd.
De artillerie vermeerdlert zienclreroo,ger, en van
qevangenen h,eeft men verrlolnen, dial iedlere
kompagni,e infanterie n,o,g' zes mitrailleurs meer
gekregen. heeft. fn Vla,and,eren vo'oral zien de
rtliegers clie z.g. pillencl'roo,zen als padd'enstoelen

uit

cl,en gro,nd

opschieten, rvelk laatste verschiin-

sel nu qreer minder wijst op een o,ffeirsief dlan op

maatregelen

voor 't geval die Duitschers tot

'

Gerustste{lendi btrijft

in icd,cr seval. .lat

cle ge-

allieerclen noait zoo duiclie'li jk ieclere er,zentualitei t
\/cor oogen hebben ge ho,uclen, nooit de ll acht varr
c.len rrijancl 266 hoo'g hebben getcld', en... toclr
o,o,k no,oit zô6 vast vertro'uu'clien op hun eigen
rvcerstandsverrno'gen

.

Nooit klonk z'aa fier en zro,o, vastbeiadien hun
t'achtrtoord van \Zerdhrn :
,, Ils ne passeront pas ! rr
H,c't kuram er nu op aan, het publick een ha t
c1'en riern te steken, clien nio,ed ho,og te houdbn, want ter'r,vijl meri nog^. in verond,erstellingen
eiste, r,vas in feite cTle ga,6'61s poging varr Duitsch
lancl' orm een be,silissing te kriigen, begonnen.
Bij het geallieerd oppcrbeve'l n,as men niet
zoo gerust, gelijk men het voorste de.
Ztehier wat genet'aal Mangin schr iift : (1)
rr Tn d,en verrvafdên strijd lie-pen db versterkingen a1s verloren en reecls clen 22" hacl Go,ugh al
zijn reserven verbruikt, zonCter ziin linie te kunnen h'erste len : links hield Byng het goed uit,
rnaar Go,ughs leger had veel verlo'r'en.

onriler

.

Reeds van af djen 21", na een vlugge i'rsnreking
met Sir Do,rrglas Haig, brerigt generaal Pétain
l-r,et lelqerkorps Pellé naât No,yon-Chauny. terq'iil
een andere cliivisie dlen rec.htervleugel van Goughs

leger versterkt.
Generaal P,e1lé kon rran af dien 22" hulp veruit vrachtauto's
stâ'Dten, maar cl'ie slechts Tangzamer clo'o'r hun
artillerie insehaaldl ko'ndlen worcïen. Drez'e hulp
veftraâqclre clie I)tuitsche vorclerinsen en deed d,et
1'jjancl hrsf 1rs16,\',s1d terrein d'uur hetalen, maâr
stu,itte hem to'ch niet.
Twee nieuwe drivisi,ers koimen âân en het geheel
vornnt het 3" leger.Ifumb,ert, diat her Fransche
fro'nt verlengt.Het 1" leger D,ebene]' vo,rmt zich
rechts van d1e incleuking bij 1\{ortclidier'-Moreuil.
D'cze beidle legets gro,ep.eeren zich ondler c1,e beve.len van genet'a,al Fayo le. D
l\,Iaar nog clfeigenrller tverdr de to'cstatrd.
ja, haastig zo'nd men hulp : rran Pellé's troepen
r,ertrokken cle.1"9' divisie Gamelin, de 10u van
Valdant cn dle ruiterii te voet, in .'rachtauto,'s
le,enen rx.et tfoepen, dtie haastig

(1)

rr

Co'mnent

finit la guerre. l

-
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Engelschen v,erd,edfgdten het terrein heldhaftig.
O,ok hun râr1gcn cluncl,cn snel en die zr,','akke overb1ijvenclc trocpen niocsten benslotte c1e linic
1)f

lJsgeven.

ù'e vijanci rnaakte gcvangene,n, bciraalde vcel
huit.
Dc Iingclscllcr erl Franschcn rverkicn samclr,
tcrrminstc b'cpro,cfclen hct tc clo,en, niaaL er was

Scelt ('!'lllle'-d.

Wci zag mcn hun vliegers in clichte eskaclers
bovcn tie wcgcn, en ze b'estooktcn met tonnerr
lrrojeliticicn cltc aarrrukkcncle kolonircn cn kouvo,oien ; zii lichttcn slacirtingen aan oncl,er d,e
l-cscrvc]].

Wel krccg generaal Humbelt order dre

I.'r:ansch-Ilritsche troepen tusschen Ilarisis en
Ol\ezy, d,e Som1lc en het kanaal Crozat tc vcr,lcdigen,

IIaar clit alles bclette nict, d,at rlc

Duit-

schcrs Flam cn (lolancourt vel.o'rrercl€n. lir knanr
ze1{s verutarring o'nclrer de reserve-troei)e1l, (lic irl
De vernield,e lierk van De Clr'tte.

op clen 22" te

mic1cl,ag

cn 's nacht: stapteil ze

tusschen Guis'card, Canclo,r en Chiry uit.
Dte ecrste i<ennismaking rnet het nieur,v telrein

nas niet b'enro,edigend. D,e '"vcgcn u,aten vo,1 rn'aeens, geschut en uiteengeslagen troepen d€r
Iingelschen, en claartussciren r,vemrlcle het van
Lru

rga--vlu chtelingen.

Na bijna vier jaar ooû:1og zag tnefi o,pnicuw het
ellencllig schouwspel van duizend,:n vrouwen,

kincl,eren, grijsaardls, cXie de wijk namen voor den
li j ancllelijken inval.
De 125" dïvis,ie kreeg trevel Tergnrer terug te
lremen en w,efcl da.artoe d'en 22n, te middlag ook,

lraastig naar Chauny gie\7oerdi. Eenige uren later
beslo,o't Pétain Pellé no'g cle 22" en fr2" d{visie tot
r,ersterking te zendlen. Auto's ,en spoorwegen,
a1le vervoermidldletren worclien gemo,,-ir'i iseerd.

Zoa werd het 23 Maart. Hwiger r,'as de vijandelijke diruk, en'Gough gelastte he't 19" ko,rps
tcrug ovcr de So,mme te wijken en het 7" over de
Tortille te lrekken.
D,e linie So,mme-1orti11e, die to,t hevig verzet
.qerced: genraakt was, zou dus niet verdetl,igd

vcrkcercic richtiug optrokken.
Von Hutier bercikte Santerre, r'vaar d,e heuvels
van Viilcrs-Bretonneux den sieutel .,an Amiens
zijn en clien r,veg opencn naar cle llerrccLen-Somnrc
en cl,e zee; het massief van Lassigny, sleutel vau
Co,mp èg:n'c, opent naar het Zuicl'en dc poort der
Oise, cius clb po,o'rt van Parijs,.

Pétain nam clen 23" een groot besluit: het

3"

leger Humbert moest No1.so en de O^isc dekken;
Het 1" treger Dtebeney, van Lo,rreinen gehaalcl,
zo,u l{o,ntdliclier-Ciermont verdeddgen.
zou beicle leEers ondter zijn bevel ne-

,'"l1uott"
Hct ivcrd 24 Maart.
\Iarwitz en Beiow wilden Byng bij

Bapaume

verslaan. 's Avondts vielen Btapaume en Combles.
Ten Zuiclien trok cire vijandt dloor mist begunstigd, o'rrer cle Sonm,e to,t aan Pero,nne, von Hutier nam Nestre op de Britten en tastte het
Fransche 5" korrps aan.
Von Conta en volr Gayl clreven generaal Pellé
terug en veroverden Guiscardl en Channy.
Ludend,onff s'einde nu andlere berichten reedb:
45.000 ge\,/ângenen, 600 kanonnen, duizenden
machinegeweren, vordering:en van 40 km.

Den 24" beging

hij

echter een groote fo'ut"

Hij

\r'o,rclen. D,e ,o,vermacht uzas te groot.

hadl dien dlag Franschen ,en Britten kunnen scheic1en, zoo hij zich tot één d,oel had bepaald: Montclic.lier. Maar hij wilde dte twee wegen vermees-

Bapaurne hèen te trekken over Vratlcourt en al,ltrs rlc 3" Br.itsche linie te veroveren.
'len Zuidien bcreikte von d,er Marr,vitz clie linie
lrii Ëquanco,urt, lempleux-1a-Foss'e cn Bernes,
en c1len 23" 's lnorrgens zelfs Bo,uchaves.nes en
Conrbles ovcr ctre îo,rtiltre.

teren : dlien naar cle zee en clien van Parijs.
Hij ondlerschatte daarbij den'weerstand der

Otto von Belo'rv nam Morchies, o,f den w,eg
van l{amerijk naar Bapaum,e en ttachtte o,m

Het lcgcr van Hutier- i,,rcecrclc c.L Sotr-Lnte en
lrct Cr.ozatihanaal en rnarche'erclc op T{am en
Chauny.
Die vorcleringen eischten hevigen strijd.

Tc Jussrv vo,or l{am dre,ed de vijand 1? aanval1cu, o,nl o'vcr irct kanaal te gerakert. Telkens
rverdeu rle aanvals.qo vcn ju gcschttts- cn uritrailleursrruur gcvat: clre lijken ho,orpten zich op-, de
gcr,onclen l,crdlen v'crtrapt. De nieuwe b'enclen
ûarzelcleu, maar wcrclen vo,o,ruit getlreven. De

geallieerdelr
Deze voerdren zeer snel versterkingen aan' De
spoorwjegmânnen c1'eci,en w'ond'eren van energie.

van B,ar-le-Duc naar Châ1ons
treincn m,ct troepen, geschut, all'erlei
nrateriaal elkaar om cle vijf minuten op. Vrachtaut,o,'s herinneden aan cle ( vorie dâcrée rr te Ver-

Op

c1,en spo,o{ \\Ie-g

rrolgrlren

c1e

clun in 1916.
Dre 22" divisie Capd,epo,nt en d,e 62u N{argot
ctreclen geforceercl)e marschen in clc richting
Royc-Neslc.
Dlen 25n to,ch bcrcikte c1e vijancl tle vlakte vatt
Santefi,e en tukte naar Roye op.
ffumbcrt vaardi gdle een legerordler uitr om alle4
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I.,aart varr Lassigrry cn o nstlekeri,
airtr

tc zct[ctr, lret har-t varr Frarrkrijk tc

riigcr.

verclc-

Dc Fransclrc lcger'leicl ng b,esloo,t rro,o,ral het
rirassicf van Lassigny te verded,igcn.

D,en 25" vicl rro,n Hr.rticr Noyon aan, om fassigny, cl'en sleutel traar cle Oise en Parijs te om.
singelcn. l,{cn strcecl veruroed b j F'reniches en
Ilcthanc'ourt. 's Avonds wâren cle Dlritschers op
e1e hologten ten Noorclcn d,er stad.
l{oyon stond in b,ranc1. Het was eeu tragisclie
nacht. Generaal Pellé verliet cle plaats. Frankrijks lot scheen hier op 't spel.

Nlaar ooik ten Noorclen, claar waar de weg naar
Atrriens cn naâr de zee leidit, b,ehaaldren clien dag
cle Duitschers groo,te suksessen.

Bc'loiv cn Marv,'itz namen er een gansche rij
p1aâtsel1 : Ervillers, tsiefvillet"s, Grévillers, frl,es,
lliraurnont, Courcelette, Pbsières.

Wclk eeu ornrustïzekkende vord(.ring naar
Amiens en lvclk c,en bcrlrreigillg \rân cle spo,orlijn
Arnicns-Atrccht !
I)e Engeisclien c1lcclen verwoerle tegenaauval1err, doch \\'crdlen op Albert terugge$'orpen.
Ten 'Westen van P,eronne vieleir llj::.ches, Maisorruette, Blarleux.
Ja, 't was een tragische avondl.

Men

sto,ncl

hier ,op h'et tcrrein

in

191

7 d,o,o'r d,e

llr.ritschcrs ontruimd en verw,oest. In <ie gansche
streek, claar ten h-o'ordcn van Co,n'rpiègne, warcll
clrc bcu'o'ncrs to,cn spocclig tcrugg'ekecrd D,e,bo,ercn girgen vo,l ,encrgie aan 't rvcrk. De bezaaide
veldien bt:ioofc1,cn rvelrlra ecn fiinkci, oogst. De
aplrclaar"s iu rlc strcck van r\o'yon wcren ongcschotrclrcn gcbleven, cn rlrocgerr nu rvond,erlijk

v,eel.

We1 is rvaar, stuitte dlc u,cclcropbouw op d'e
ellcnrligc administratic, ccl1 îrengeling van militairc cn brrrgerliilie dicnstcn. llcn vccrcle arbeic'lers ernr, cltie goec1l betaalc] l,c'rclcir, ruaar weiuig
uitrro'eri1en.

rt'l'oclr rvij onrs naar Nr)yon l)cgarr,.n rr, schriift
I)c Pierrcfeu, ( zagcû rvij clrie zo{rgcrliranrcl,e nir

tionale arbeiders in die cl,orpen r'o'licidrentelerr,
sigaretten ro'll,en of in hertr,crgen zitten, dic
als b,ij to,overslag in c1,e ruÏnen opgerezen waJen.
I{et nrinisterie t,an B,innenlanclsche zaken hat.l
barakkcn laten bouutcn, mc't tecrpapier beclekt"
XIaar clke barak ruoest twintig persollen bevatten. De bo,eren echter, \ Ieigerdbn il groepen tc
\\ronen: ierlcr rvild,e b,ij clre zijnen zijn. Er klvant
ge,err materiaal en men herste'lde clë huizen lnet
ho,ut, tecqrapier, men vervi.ng clie ramen doo'r
gco,liecl papier, al herstel, dat niet lang stand
hic1ti.

\Vaat,er iverkelijk iets wercll v€rrichi, geschiedzulks do,orr privaat initiatief.

clic

I,icf d,adiigheiclbveree'nigingen zo'ntlen vee,
steen, ka1k, Het leger hielp to,ch ook krachtig

rnee. Nlanschappen werkten'op cle ve'ltlen en me11
lcend,e paarcllen. Dre b'o'er verko,cht zijn kippen en
konijnen tegen billijken prijs aân clle poiltts. l
Ondanks rreel traagheicll en tegenr'rterliing, za
gcn dle beuroners to,ch stilaan hun gewest herl,evcn en b,o'rrenal, zij r,varen ur,eer thuis, zij cl,oolden
nict meel in dten vreenrdre. En nu lir,vam daar
irlo,tse{ing het offensief , nadierde opdeuw ctre

rrijancl, stortte altres in, wat men lieropgericht
hac1i. D,e bevolking vluchtte o,ver de wegen, dle
rte1c1,en, naar Notïanc1ië en Ile-d,e Franoe.
O, cliie tragische avo,ndi van 25 Maart ! Men
zag ,:1re bannc'lingen net hun luttele have, c1b karren cn kruirvagens met ouctrerlingcrr, gebrrekliigelr cn kincl,ercn, .en ho,o'rcle hct gejamrncf, <le
krctcn van rryanhoop ! Vlucht'en na, al cl,e beproevin.qen, na al clen arb ecll dlan, vluchten na dric
c1r cclr half jaar ootlog', a1s men rccclls c1e rrreugclrc
dcr bcvriid[ng genotcn hacl cn d]cn naclcrend,en
treclc gezjen had'! l
Tocn w,e vrocgcf o,trcr cleze gcl'cstt,rt scht€v,ett,
1rânlcil wc âan cjic hancli rran II'cnry Bo,rclrcattx

lriikje te Plessis-cle-Roye.
Dit dorp ligt bii Lassigny, cll \r'as cl\is r,vcer tcn
i ,,llc irr lret oollogsjfluuuer'.
En B,ordeaux schctst dien strijctr our Ncrvon :
o,oli ecu
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Het staclhuis van St. Quentin

a

Den 24n worclt Noyo,n vân

't

Oosteû en het

Noorciten beclreigd, rran de vall,ei cler Ois,e en van
rlen weg Ham-Guiscardl : c1e I)r-ritschers clo'cn een
omsingelencl,e berveging langs cie beboschte hoogte van Cavc en Beaugies. Slaagt cliic beweging,
dân is het geci'aan met Noyo'n. Dan u'orclt dizelfd,c manceuver uitgevoerd langs Noyon en
Lassigny, onn he't mas,s'ief van <r Pletite Suisse l
te do,en vallen.

En daarna?
Maar dlan ligt de weg van Co,mpiègne open,
van Senlis en Chantiliy en kccren we naar de
opwindlencle d,agen van b'egin September 1914
terug, toren d,e D'uitschcr zich lecds meester,
rvaanclle van Parijs en Frankrijk.
llet 'iveer begunstigt clen vijancl : de dichte
mist bevorcl,crt zijn indrringen, zijn d'oorclringen,
zijn verrassingen, zijn troepenbet'egingen. Het
maanlicht berron:d,ert zijn nachteli jke ilarschen.

Orrze tro,epen, in ha.ast he,engestuurd, zonder
geschut, dikwijls zornd,er ancl'ere murrilie, clar-r d'e
reserve van iedlercn man, houcl;en hern in bedwang, verttagrsl zijn opmarsch, ntazt:: zijn nog
niet voild,oend,e in getal oirn h,clx ter pliiatsc tc nagelcn.
Nestre, ten Noorclbn, gaat clen 2.5n r,erlo,ren en
het Brritsch leger ,op Herly stcuneltl, ontbloot

ons naâr links.
Onze 22" en 62" dlivisies moeten zich tcrugtrek-

kcn borncn het Hospitaalbosch en c1e 10o op Porrluerico,urt.

Noyon brandt reerls : de

\.O.

!1" <lir,.isic

hccft het ten

clapper verdledigd.
]Ien moet l.rct bevel gevellr het tc ontruirnen.
De laatste elernenten van het 5ï" reginlent verlaten het pas clien 26" om een uur 's n'orgens, bii
den gloed cler vlatrmep, terrvijl het 1-14" het kanaal beh,eerscht en het 123" den gang tussch,en
hct kanaal en dcn berg aan Porquericourt.
Dc prachtige veril,ecligin.q van l{o'yo,n maakte
ccn orcl,elijken tcrugtocht mogelijk, en de vestigin.q ten Zticlien cller Oise op cl,c. linie : R.oye-Avrico'urt-Can do'r - La gny-G emain c -berg van Porque-

ricourt-berg Rcnaucl-Pont-1'Evêquc-Noorclelijkc
van het Carlepontbosch-Pontoise-\/ares-

;:oo,tn
r-lc$.

Elr onze tro,epen, met hardnekkige Engelsche
eenheden, d[e rcedls van clcn 21n s,trijd]en, ver:mcngd zull,en hulp krijgen.
De 77" divisie komt op clen morgen van den
26" aan cn organis,eert zich op het front Ribécourt-I,o,rmont-1e-Plemont-Canny sur Matz, en
gebruikt cl,aar oude verdêcligingsr,verken.
Dte vijancl n.rislukt dren 20" in z.ijn aanval op
cncn Renaucl-berg en clen P'orqu'ericourt-b,erg,
maar ten l{oorcn-Oosten sluit hij het brandbncl
Roye in, en op dlen micld,ag \\rcrpt hij anze 22" en

