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lfachtelijke aanval op Fransche sterllin.gm.

En

zo,o

vùrd ûren nu :Werther b j

Plessis-c1'e-

Roye.

Een Duitsch officier getuigde:
rr Officieren lagen gewondr in het prk. Zij zei.lcu: tot cle- manneri, die .aan 't verbindlen waren
rr Iiameraclen, helpt orns en voert ons v/eg. ))

:

Dre manncn antwoordid,en :.
tr Nu no,emt g€ orns kamer.adien, rlraar

toen wij
in rust \trraren, hadt g:ij geerr aandracht voor ons.
Gij trehand;elt o,ns ,erger dan vee.. Zôekt.nu naar
hu1p, rvaar ge kunt, maar verwacht ze niet van
OIIS. rr

.

En cl,c mannen gingcn vo,orbij, zo,ntlcr zich tncl
tlc offici,erren te tremo,eien.
Toen d'e Duitsche solclatcn om 6 urrr 's âvonds,
tleu jl0n llaarl r-crnatnen, <lat ze in het park otnsingeld wareri, trachttcn eenigc odficicren hen te
overtrrigen, clat ze cen uitval rnoesterr bepro,even
en het voo'r zulk een groot aantal mannen een
kleiniglreid zot- zijn, om clen ring te verbreken.
trllaar men antwoorci,<1rc hun
ruWe zullen gcen gc\,-eer.schot neer 1ossen..
\\tij zijn tervrerlen, clat c1e oorlog voçr otns uit ip.l
:

N'g6.

Kommand,ant de Surian hield dren Plémont
vast in hand. Drie maandbn l,ater sneuvelde d'eze
dapper'e aanvoerder, bij Festigay-les-Ilameaux,
nabij de Marne. Hij wertl in een dagordter vernre1d.

Ëen o'fficier, Jacques L,elong, meidclq aan mevrol1w de S,urian bijzonclerheden over zijrr <1ooii.
Hij werd, droo,r een granaatscherf getroffen.
< Ik zag r, schrijft I.elo'ng ( twee lijken, het eenc
herkencl,e ik als dat van Châtaignier, den adjudant

cu het anclere orr cle zijde gewencl,? Mijn God,
is 't m,o,gclijk? IÈ kruip er héen.,., ik strck er
rnij naast uit en, z,achtkens, het lralt clo,or o,nbcschrijfelijke ontroering bcklemdl, n,eem ik irct
keer het naar rnij
schrik... hij is hct, het gelaat zecr kalm,
de trekken niet vernrrongeu, c1e oogen levenclig no,g..., belicht dôo,r een laatsten glans vatr
wilskracht.;. een glans, dien hij bezat in gcwichtige oogenblikken. l
De officier moest terug in clen strijcl.
d IIet is pas ls avo'nds, als clie diuistcmis clen
.heme'l verso,mbert, als alle gewonclen vervoerd
hoo,fcn iusschen de handen eh

to,e. O,

DE GROOTE OORLOG"

-i:iirr, clat ik vlug bij hem terugkeer : geknield op
clezen met bloed en kruit bedlekten grond,, de
o,o,gen droog, want bij gro,ote dro,efheid blijven
de tranen dikwijls rveg, heb ik hem de laatste
c.er benezen. Ik l,egclie hem op een berrb, sloot
lrcnr tlc (),ogeir, crr verz,atrclàe alle gediachtenis::cn... zijrr ring, ziin zakuurrverk, zijn portefcuilic, aiin zakrlock en zijn brieven, clie rle grarraat r:eir'e h.ccrr gcslingerd hacl,. 'Wat rrcrrler nam

ik ziin rcvohicr op, zijn patro'ontasch, c1,en knop
r,:in ziju u:ancl,clstok b'ij Iiriith gekocht, tocn we
tlre laatste rnaal in Iilzas vertoefden. A1 dtie herinncringcn ireb ik eerbieddg op mijn hart ge-

<1re rclikr"'ie,ën van een heilige, wnnt
mij u'as cl,e k.omman<lant er 'een.
To'en ecnige nrcn latcr het bataliorl voorbiJ
rle berrie ging, sto,ndren a1led éen n'ijlc ro'erl,oos
in tcri laatstcn groet. ))
Zoo brak o1r Pa:--.chen het groot Dtuitsch offensicf, rlat cllcn u'eg nanr Pari.is of Amiens moest

boa-gen, als

i

,r,o,r

ulie1]

€11 .

F{et liep

1l'11s do,odr

14 hct frnnt rran het

.3u

leger,

ten Zuirlcn r:air Noyo'n e.n l,assigny, \toor rlen
Renauclb'erg, rlien Plémont, \,oo,r Plessis-c1'e-Roye

en Orvillers.

XLI.
Foch opperbeve,lhe'bber.

-

Lloyd George.

\/o,or hct oogenblik schecn het gevaar bezworen. Men ko'n tenminste erren herad,emen, c1o,ch
rnen b.egreep rvcl, rlht een nierru'c sto'tnr voorbcrei<l n-erd.
Foch overwo'og d'en toestand.

April werclJ êen tweecl,e vergad'ering
vertegenuro,or<ligers drer Franschc en
Britsche regeering gehoudien, ditnraal te BeauI),en 3n

rnet de
Vâ1S,

\{/oonclen clieze konfierentie bii : I. oyd, George,
Clcmenceau, Douglas Haig, Wilson, B irs, Pers-

hing, Pétain en F'och.
I"loycl Geo,rge verklaarite zich voor het oçrper'
hevelschap rran Foch. rr Het Bngelsche vo,lk
heeft vertro'rrrven in u r, zei hij. Ook de Amerikanen betoo,ncl,cn een dergeliik vertrorlwen.
TJoycl George dleelde ook mee, rr hoe elke
ma,anc1, r'o,lgens bericht van Wïlson, 1,20.000
Amerikanen naar Frankrijk zull,en korn,err. l
Fo,ch vras dlus opperb,evelhebbel cl,el geallieer'
de legers.

wij

even de zie'l rran den Britschen
n'eerstand, Lloyd Geo'rge, nad,er h'escho,llrven.
I.loyc11 Ge,orge was afko,mstig van Wales. Ziin
va<ler was eea boer,enzoon, mâar n'iltle niet in
het \'âdbrliik bedriif b iiven en l'erd on<lreru.ijzer. TIii stierf oçr 44-jarigen leeftijrl. Hij liet een
n'edrrwe nret trvee kindleren na, een d:ochter
lfar-v et eefl zoûr1 Davictr. Toerr zijn vacler stierf,
was zijn zoon pas 18 maandbn. Ben dlerc1e kind

I,aten

\\rerd ver\\racht, en de mo,eder hacl slechts geringe
inko'msten.

fn het graafschap

Carnarvo,n, o'p het dorpje
waar mevrour,v William George, clle moeder vau
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onzen Lloyctr George gebo,ren utas, lryooncle ttog
iraar broedler Richard I,1oyc1.
I)ezc was scho,enmake'r en tevensr pre'dikant
der llaptisten. Hij p're,ekte in 't o,ude kerkje

\ra1l Criccieth, niet dat van den Staat. Hij
ontving claarv,oor geen jaanveclcl,e, do,ch cl,eed het
uit ov,ertuiging. Hij meende, r,vat hii aan anderen verko,ndigcl'e; hij wâs een man vol christ,e-

lijke
rr

liefd1e.

Toen

\vâs

hij vernam, hoe zijn zuster wedluwe
r, schrijft Haro,lcl Spencler iu

geworden

zijir boek over Lloyd George, << legdle hij zijn ge
leeclscliap.nerer, verliet zijrr werkhuis en ging op
\\'erg, om zijn bedro,efcle verwanterr te helpen.
Er rvas to,en geen spoo(weg tusschen Criceieth
en Carnarvo'n, en cle schoenrnakEr moest ongevecr i]0 krn. te vo,et gaan. Te Carnarvo'n nam hij
ctren trein, naar Haverfordw'est, waar dle weduwe
op eerl kleine hoeve woond,e.
Richard bleef er eenige maandien, om zijn zuster bij te staan in cl,e afwikkeling van haar za'
ken. Dan nam hij cle moedier ex hâar kleine kinctreren, Mary en Davidl, rnee naar zijn huisje.
, Zoo r,vas zijn nedlerige, cloch heldhaftige dhad.
\/an dien dag af woond,en zijn zaster en haar
kincleren aan zljn haarclr. Ëenige maandbn later
krvam het derclle kind ter wereld, cltat William
George werdi genoemd. Hij v/erd met vreugdê
o'ntvangen.
(]ed,urencle

c1e

tw-aalf volgende jaren leefde de

kleine familie vo,o{:spoedig in dle hut van den
scho'enmaker van I,langstumdwy. In cl1it dorpsmiclden groeidte Davitli van kind tot man.
Het huisje bestaat nog; het heeft één verdieping en vier kamers. Beneden is d,e wo,o'nkam'er
met haar zr,vare zoldertralken, grooten haard en
uitgesleten tichels. Dlaar at d,e familie en luisterctre men 's avo,ncls. naar clie wooirclen o,f het
rtoorlezen van den oom. Aan het eincl van de

gang is cen kleinere kamer, waar d.e jongens sturlteerdien. Oo n I,loyd was streng op 't werk. Boven laged clle slaapkamers, Bij het huis i$ een
groote tuin rrret fruitbootmen. Ëen steenen ge-

b'o,nu,tje vn'as cl'e r /erkplaats van den scho,enmaker. l'Ien noemde ze wel rr het parlement van het
il,orp r, r'lrant c1e lieclen kwamerr d,aar hun grierren te berdle brengen. 't V/as ook dê strafplaats,
rle gevangenis. vo,or de onclleugende knapen uit
het dorp, d,ie er in clien hoek, rnet het gezicht
tegen den muur, moesten staan.

Richarcl lJoydr vatte zijn taak als opvoerl,er
zcer ernstig op. Hij werkte voo'r de kinderen,
als l'aren het zijn eigene gerrcest. En

dc, om hen verdier t'e laten

bij

spaar

stucl'eeretr.

f}e toekotnstige staatsman ging ter schodl bij

nreester Dtanie;l Evans, die zeer otrtsdkkeldl rvas
en nitutrrntentll o,nd,etu'iis gaf. Davi<l,kon et zelfs
nog tu,ee iaar clo'orieeren el1 er zich de treginselcn cler wiskurrde en Fransche taal eigen maken.

llcerstcr Evaus ontu'ikkelcle ook zeer

zijn

le,es-

zacht.

Zeker zov oom Richarcl tcn vo11e zijn pliclrt
en meer no,g vcfvrllclr hebb,en, moest hij nu zijn

neef van schodl genotner en als schoenmaker op-

gel,eidl hebtren. Maar l,lo',vdt kmd,e c'le dorst naar
wete{rschâp. D'ikwijls zâgt men zeer laat in dbn

-
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Icnrancl wo(d,en als Tho'mas Go'ffey, het was
clc urcirsch van David en van zijn moeder. Maar

het n':rs ccn lange, dure studlie. Naar een ko,ilcgc of universiteit gaan, er viel niet aan te d'en1ien. Toch moest Davidl v,ool het eerste examen
l,atijl kennen, cn clat kon de cl,orpso rclem,ijzer
lrc,:rr uiet leeren. Ook was grootere kennis cler

Fransche taal vercischt.
\\/ie zou hier hulp b,ieden?
rr Ik r, zei Richard.
IIij kende \vel geen Fransch of f",atiin, maar
lrij zo,ri het leeren, en samen met David, tl,es
ariou(ls, bij het licht rtan een kâârs, stuctreerde

hii. En in

D'ecember vergezeldre de schoenmaker

l)avicI naar I,iverpool, u'aar het examen moest
plaats hebben. Dit d,uurd,e een w,eek. Elken morgeû vergezeldle o,orn Richard zijn bescherm,eling
naâr d'e zaal, en elkeri arro,nclr haaldle hij hem af.

Én clc i.irier wercl belooucl : rle knaap slaagclc.
Dc jouge kancliclaat, clie Llangstumdrvy
rnct allc n'cts,chen, a1le geb,ecic'n vân zijn buren
en rrrienden verlaten hactr, kr,am op 8 December
terug, met het aureoo van zijn eerste sukses.
Een man op het clorp n'as even gelukkig als cle
oonl cn de'moeder: de ond,erwijzer, die het sukses van Davicl l,loycl Geo'rge in heî gulden boek
r'ler natio'nale school van Llangstumdwy opteekenc1,e.

Davicl I,loycl George werd a1s klerk ingeschrevcll o'p cle stuclie van de heeren Breese, Jones en
Cassarr, tc -[)o'rtmac1,oc. Op zestienjarigen leeftijci
narn hij claar plaats aau een ho,ogen lessenaar.
's Tltindags uas hij thuis. In de r,veek verbleef hij
lrij llrar,e 1ied,en, diie henr als een zo'on behanti;elr.icn. Gaarne ging hij naâr een u,erkplaatsl
n à:rr tttcn kaarsen nraakte voor de leigro,even
r':rn Wales ; daar redeneerde hij met de arbeiriers, ri-ant tlebattceren n'as hem een behoefte.
D,avici nraakte hier met het openbaar trerren

licnrris. Tiin b,ezigheden waren veelzijdig : hij
rechtltank zijn, beiastingen innen,
zicir urct kiesr'ecirt bemo'eien, rneetingen geven,
fa:r.riljsruL.u behartigen. D'it ailes was een uit:rrnutcuclc o,pleiclirrg voor c,:lr to,eko nstig staatsnrarr. IIjj l)cst11cliccrc1e claarbij vlijtig het recht.
in 1880 lio r ooui Richard rust nemen en hij
knanr met zijn zuster naar Criccieth wonen, drie
lriio,nreterv:rn Poltrnaclroc, zo,odat David weer
het i;olie huiseliik,leven genoot.
Stteng studeerclb hij voort, 1as veel, en hij begon nL1 in dagbladen te schrijven. Zijn artikelen
werclien zeer op€lemerkt. fn de rr Debating Society r van Poq:tmadoc nam hii tleel aan de besprekingen over dle politieke waagstukkeri. En
reeclis to,en bewondrerde rnen zijn welsprekend-

r.rrocst c1r cl.c

D,e

kerli van Vlame,rtinghe.

n:rcht nog de kaar.s aan het raalr van den d,orpssclroentnakcr, en clan lvist men, clat hij daar zat
1r'leze;t.

Richard lvild,e zijn lreven eell hooger bestemnring geven. Richarcl zou David .gaarne dokter
zicrr rvorden, niaar cl,eze had er niet de minste
lrrst in. Zijn temperarnent n'as niet geschikt voor
ccn ziekenkamer of hospitaal.
lLoedcr was voo,r rr -srtllicitor rr, zooveel als ac1r-okaat. En dan d,acht ze aan cle hulp, die ze zæ
tliliwijls olrclervon(l \ran een. vriencl dès huizes,
\lroeger, to,en haai- man met de krankheidl worstelde. Het was Thomas Goffey, advokaat te Li.
verpool.

heid.

hr 1884 legde David Lloydt George zijn laatste
exaûren rran recht af. Hij \4/as nu zelf advokaat,
naar moest zijn eerste verdienste-, afwachten,
om een toga te kunnen koop'en voo,r zijn ambt.
Hii richtte zijn bureel in, in irêt klein salon van
zijn oom, te Criceieth. H;; kreeg a1 spoedig klanterr cn $'on tal van kl.rne processen.
Irr 1885 opende irij een studie in dle voornaamste str,aat van ?o'rtmadoc. Zijn broeder lVilliam
u'erd zijn associé.

-

Stra,atgev,echt

dic veel grieven hadldien, tienden, zware pachten en hooge b'elastingen moesten betalen, stel-

in hcn:n verttour,ven. Hij

vercledigcle de be-

langenr van velen huriner, en met zoo,veel bijval,
dat zijn flaarn z,e'et bekendi \r/erdl. Dre bevolking
van Wales werd no€i vrij we1 a1s een o,verrÀ/onnen

te

vertegenwoordigen in
lre't parlement, lokte D'avicl. Hij kon kandidaat
\r'orrtren, maar ruimdle vrijwillig dle baan vooû: een
r:as behandleldl. \Àrales

orr'-lcren vricncl, <lie geliozerr uterd.

Dhvid il'ijcldre zich toch aan de zaken van

\\7ales.

Waar onrecht gepleegcl \\'erd,, trâd hij op.

zijn

Hij

de meestEfs.
Zond,erlinge zakerr maakte hij to't dle zijne, als
het willen begraven van andersdienkenden buiten
het kerkhof cler Staatskerk.... Hij werdl aldus
eetn zeet populair advokaat.
Eens hadt er cen gr'oote meeting plaats te Festinoy, rvaar clle bekencle Ier Michel D'avitt het
uroon-cl zo,u nemen. D{e Dhvitt pleitte vooa: zelfbestuur, het rr H,omc Rulc r vo'or lerland, en hij
rvas in rllen strijcl r'o,or zijn land' re'ecls, veïootrr1'celcll ge$rorcl,en, \\'cgens opstancl. Velen, diie naar
rlre rneeting gingen, waren nrat wantro,u\r/end.
Zcker, dc zaak clcr fer,en r,vas rechtvaarclig, doch
rnen leefclle nog o'nder een stelsel van heerschap'Wales, en opt:orer rvas dhn toch op1-rii, ook in
vercl,edigdc

1

tasgen,o,oten teg,en

ner.
Drarricll

-

in iret brandende Rijsel.

" l\llaar David] hield zich ook met politiek bezig.
Hij nan.r het woord o,p meetingen. D,e boeren,
ilerr
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George urilclle eveneens' naar d'e vereeni-

ging gaarr. Zijn familie vond het wat onvoorzich-

tig, maar n{aggie Owen, een meisie, dlat veel in
r,1o'ec1.op hem had, o'vertuigde hem er van, dat
zijn plaats d,aar rvas. En niet alleen ging de

jonge a<lvokaat er heen, mâat' hij steldre ook een
motie van huldre voor aan Michel Dâvitt, en bekrachtigde die moti,e, dloor een red,e, welke veel
sccst,-lirift verwekte en ook buite.n de zaal nog
,1ruk besproken werd.

Michel D'avitt was ze{f o,ndter den ind'ruk dier
rede en zei t'ot D,avid, George, dat hij zich voor'het parlernent
berEidbn moest orn naar
te gaan.
En, inderdaad, die.nederige advokaat van PortmacJto,c richtte zijn ge'dtachten iraar ïVestminster.
Jonge mannen grorepeerdien zich o,m henl en

\venschten, dlat

j

hij zijn

kandridlatuur zo,u stellen

dre eerstko'rnendle vErkiezingen. D,och een
vriend van hern was ouder en wildie eveneens
nââr het parlement. 't Was een boerenzoon, Torn
Ë1lis, en vrijwillig ruimcle f)iavidt c1e pla,ats vo,oab

Zij bleven trou\d/e vriendren to't aan den
dood van Torn.
Dtavidr hadl dius nog tiidl vo'or zichr en hij gebruikte dlien onn zich nog meer in 't openbaBr
lcrrcn in te urerken.
Tn 1886 menqr1,6 hii zich in cllen hardnekkigen
striic'I, die in \Vales gevoercl wercl vooa: de afschaffing der tiendlen, v,relke men aan d'e Kcrk
m,oest betalen. David sprak op vele me'etingen,
en hii zag m,et genoegen, clat men reeclls hier en
dlaar u'eigerdle clie schatting te b,etalen. D[kwijls
sto'ncl hij in <le open ltrcht tegen een Anglikaanschcn priester oiver clle tienclr,en te'redbtwisGn, en
rlan was hij dle vurige kampioen cller kleinen, die
hern.

*
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lrelclarbeid cler D'uitschers in het cloor hen bezctte gedcc'lte van Fraulirijk ter voorzie'r-rilg in
D

rritschlancl noo

rirel ge,rc,egen en b,eu,oocltring naar hem luistcrdien. Vo,or clen bo'er van \Â"a1es toch r,vas dez,e
man, een adtvo,kaat, die niet samenspande met
den overheerscher, als, een wondlerbar,e verschij-

ning. Het gerecht vôor cle bevolking was imm,ers' dle meder,verker der machtigen, en l.loyd

George kteeg dan ook weiclra den bijnaam vân
,' advokaat d;cr armcn l.
Eens bepleitte David weer een zaak, di,e het
gevolg \\ias, van een onrectitvaarclig stelsel. Volgens cl,e r,vel, mo,cht nrcn niet in dle rivieren vis,
schc'n, c7,aar dleze a1s privaat-eigenclo'tr r,verd,en
h'eschoun:c1i. fiens stonclen vicr groevewerkers telecirt, onrclat ze r,vat vischjes verschalkt hariden

in cen nleer', el1 ctre opcrrbare b,eschuidiger trachtte nu te ber,vijzen, illat dit ilreer tot d,e rivieren,
tot het cigencl,onr d,cr hceren cllus,, gerekend mo,est
rvo,rtlen.

Lloyclr George pleitte vo,or de groevewerkers

en

b,eto,ogdb,

dat het gerecht

vo,oringenonnen

was.

De voorrzitter, ook een d,er heer-en van Wales,
dte zelf v,eel aan jacht en visscherij dieed, o,ndlerbrak bo,t zijn iede en zei, dat hij db zaâk vo,or
een ho,o,ger gerecht zou brengen.
rr Ja, mijnheer r, antwo,ordde Lloycil George,
'(( mâar voor een vo'lkonrren rechtvaardiige
en o,nbcvo,o'roorcl eelrle. rechtbahk ! l
rr Op welk een magistraat clo,elt gij ? r vroeg die
voorzitter nijdflg.
1, Op u, en niemand, andels l, hernam clle adlvokaat.
. Beleedfigdl trokken de rechters iæen. Ifet was

juist wat I,loyd George

wenschte.

Hij

wilde

cloor znlke incidenten c1e aandacht van het vo,lk
oç die mis,toestanden vestigen. Hij trachtte aldtus
die tyrannie der rechtbanÈen te o"dêr*ijo"rr"
"p1it-u. Onclertusischen was c1e so,llicitol rr"rn
do,c verliefdt gewordlen. Hij was trouwÀs
knappe jongen, zeer vriendLlijk in den orngang
"e,
en bijzo'ndrer populair : geen wond€r dlusi db"t

:ii

r1c

loor

ge p'rodukten.

menig meis'je van Llriccicth raet welgevallen naar
hem keek.
Eén meisje vo,oral boezemde hen belangstelling in, en hij haar. Het was l{aggie Owen, diie
hem, aangezet hadl naar de meeting van den Ier
t,e gaan.

Ze

'wo,o,ndle

op een ho,eve en was

dc

db,chter I'an dbn heerenbo,er Owen, dfe tot een
cucle Welsche familie beho,o,tde, een, deaer families clie hun afko,mst en trots hebb,en.
Maggie ging na,ar clen tempel te Criccieth;

rlaar o'nttno'etten de jonge liecl,en elkaai, en nâ
clen clienst wândelden ze sarnen terug. Geotge
b,ez,o'cht ook de hoeve Ednyfecl, onu met vader
O,wefr te praten o1v'er dre politiek, maar weldra
merkte men, dat hij een ander dlo,el najoeg. Vader Owen was niet gezind,, om David tot schoo'nz'oo'n

te âanvaardlen.

Z<Nt deze ecn

rijke

b,o,er

van

dc streek wâre geweest, ja, d,an, maar een nederig, arm advokaat van Portmadoc, met wel.wat
naam misschien, do'ch zo,nder iortuin, clat lcon
niet zijn.
Ëen tante was van een ancl,er gevoel, en zei
tot Maggy:
rr l{oud fiaar vo,l ; die jo,ngerr gâ,at een schoo"
ne t.oeko,mst teg'emo'et. ))
Ën het meisje stondl nu tusschen de liefdle voor
haar oud,ers' en diie voo'r Geo,rge. Zij kon den jonge11 maû niet opgev'en en wachtte. Vier jaren
verliepen. Vader Owen z,ag, d,ât hij zich vergist
had'.

Dravidi w,Erdj stilaan beroemdr, en had een gro,ot
inkonr,en, en op 24 Januari 1889 trouwdie hij met

l{aggie. Oom l,troytl en John Orven, een predikarrt ook, verbomcien hen in clel echt, in 'tkerkje
van Pencaenervyddl. Criccieth was bevlagdr. Er
branddien vr'eugcllevuren. Intusschen reed het
jo'nge paar op huwelijksreis naâr l,omden. Ifet
vestigde zich dan op de hoeve van Owen, waaf
ze eenige zeet gelukkige jaren dooq:bracht'en efl
ook hun eerste kind'eren gteborren werdlen.
Maggi,e wilde echter ni,et, dht haar man zich
truiten zijn ambt geheel aan zijn gezin zpu wij-

l.'lltt

-'

Sikh.

Gurkha.

T1-p'en van Ënge,lsch lnclischc solrlalen.

ILij

moest rrcLclcr in cle poiitiek. De jongc
rlali eeH sterk ge voel voor recht.
rr,cii-\ \\tf(l ci Lc Iut tlrlltrloc een rneeting gcli(,ri![ù.i û(')of (t,c icgc[stallcters van cle WeiSChe
i)-\icèiri;s. LC\\o01ri1Jli !\,er(l cr ciari aan het begin
s|lcS(t, LLat uei).It tt-r.cg,c1rttcn \ias, na cLe reclevoe
1 1i1g!ir. -il-.laL {rcLts zo,u Ici-, llciitielr cl,e rnrrcirter-s
or'rt .lJri tr-, \ ci IcIslfe r(ti], cIL zd,O b,e_r'.eikten zc
lir,rr: oodri. z-r1 iiaciilcn iiurr vy<-rord geuit eu cie
Lr'BCnstari(iers iiotru,crr olrvcrfichterzake naat- ltltrs
guirir - IJlen ar,t-rnd lvas l)ai'id ongestelcl, ruaar
tocir uril.ie illj uaar cl,e r crgaderiirg. l,n zijir
\r(/11\\' uol'ctceltle cvcllcclts, riat ziju ltiaats ciaar
t1cir.

\ r',,Ii\\'

\\j.is.

I)avitl girrg tiris. l-liLal reeds in't begin zetltii,
tiat irij ccnigc vragcn tc stellen had.
,r Stlaks ), ânt\,voo't'(ltic rnc,u 1retn, getrou\\' âall
tlc oucle iist.
,flaal rnen hacl hier tc clo,eu met ieluanci, die
;,iL'ir nict lict vcrscllalkelt.
rr Ncc1r, citticlijii ! rr r"iep irij.
rt Aan 't ciir<l zult gc de gelegenheictr hebben r,
lrcrir:rur 11tcrr op honigzoeteu t,oon.
i, Nccir, nu I l uecicrvocr George koppig', r, lk
lrir geiu'cc1 ze te steilen ! l
iirr rrit iret r:olk l:lorrk hct aanmoedigend :
rr ju, nri I Houd' vol ! Spring op het verhoog
iirt iric;et ùlt zijn met clie ul;d,e onze sternnii^n
I

i\' Sill(rtCll

!

)r

Dari,l eirrg uaar vor(.n err klonr otr) het vcr-

Lruug. Dc' inrichtcrs warclt woedend, lnaar (1.c
aanwezigen juichLeu d'cn durvet toe.
< Spreck rnaar I l
< Necil gij 't woo,rcl I l
ru I{oti<1r vo1, houci .vol I l
Zoo l<lonk het ircnr tegen, cn r-lie stemmen
overscir r ee'.r.n'cl en ândef en.

D:rviri \l-as

11og

\,,'el verboud*n, É1aar hij

tc veLgctcu. I:-raclitig klouk
zijn u'oolci. lr"iet rie icgcrrpartij , nraar liij hielcl

schccn zijrr i<ri,aa1

clc ruceting, cn t'lc aanuczlgcrl luisterden geest(lriltig.- la:rr zrjrr \\'ar11le 1-rlcitrcric r'<-ror rl.e rechtcu
vair \\'alcs. r\an lreL ciriri clroeg tuen tien jrtugcn
rrtlvoiillat op c.ie schor,rricrs roticl.
iu lbid8 ri:rcirt, Llo-vti Gtoigc crnstig aal ziju

irirrrclidatuul vcor

zijn

't lxrrlcrrent. Dit bracht

ooli

I)c ru.rcic n,as ingeroest, oIIr
sict:hts llreLen lailr Westurinster- te zentl'en. I)avitl George steLic z-icir liarrcliclaat voor ctre steden
i-ruznrarclr i1r.ic.

ilij \vas slcchts 25 jaar oucl. Velret hooiJ, en iraclcleu het o,ver de
ailionrst r,arr Uavici, ciie in ccn liut was opgevarr Carnarvo,n.

lc,rr scirir.cl<lcn
voed.

llij had te kalrpel tegeu rie kringetjes, die
lultijri r-rutler clkaar rle liicsz:ri;erl regeiden.
Jlaai cle jcugtl lvas rnet Lloycl Geclrge, cl,e
jcugcl, ciie aangegr.eperr werd d,o,or de stro,ominS,
vilrr natio'rralisme, die genoreg. irad vaû cie
ottclc pruikeu, rl'c1ke zich al te gemakkelijk lieterr rrcrschalkeu cloor clc sleur van het pâTlement.

llavicl lr,as hun man.
l)'avicl, die c1e arlnerl vercledigde, clie een
rcclrtbank ovcrhoop clurfde zetten, op een meeting van tegenstanders het woordi opeischte en
het nanr.

Hij

rvekte hoop

bij de jeugd,.
hij Ellis Nanney,

A1s tegen-kandiciaat had

irr een recle Lloyd George een tr kandidaat

clie

van

cen gehucht D noemcle.
ri Ja, nij z.ijn zonen van een gehucht, maar de
riag van tie :zorren <1er gehuchten is eindelijk aan
irct lichterr I rr riep David'.

Err druk gaf hij rneetingen, schreef leveutlige artikelen. Hij hacl een strijd te vo,eren tegcrlr cen landheer, cl,ie een grooten aanhang en
r-c'el inr'loecl b,ezat.

Iiind'elijk brak

etrre

rlag drr kieaing aan. \il'eini-

-

Rajpuf

1367

-

.

Dogra.

Typen varr }inge'lsch-Inclische
gen onthield,en zich, 't Was een dag voi spânning. Eindblijk kon men de stemtlen opnemen.
Eerst liep het gerucht, clat I,loycl George verslag-en \ ras. Vriencl,en tro,ostten hem reeds en vo,orspeid'en rne'er geluk vo'or de vo,lgencle kiezing.
\laar piots klonk het:
,, David Gcorge is gekozctr ! ,r
En, inderclaad, er was een vergissing geweest
bij het te11en, en het ;bleek, clat I,ioyd George
18 stemmen meerd'erheid had.
LloycL Geo,rge ging dus rraar het parlement. Hij
hickl er zich eerst teruggetrokken, maar wacirttc op cle gunstige gelegenheid, om zijn plaats
ook in die zaal te vero,r,'eren. Bovenclien hacl hij
tot ieûs, clat zijn gehoo,r rt het land D moest zijn,

Hij sprak niet alieen \"oor dê parl,ementstreden.
Hij vestigde zich met zijn gezin te Londen. Zijrrn
inkornsten \,varen zeer verminderdi, daar de po i-

tiek voo zijn partikuliere zaal< nadteelig werd.
Weldra liet hij zich in het partrement zeer o,p'
trerken. Hij sprak er indrukwekkend'e redevoe
dngen uit. Hij was er dte,kampioen voo( Wales.
In d'ien strijcl stond hij zelfs tegenoverGladlstone
en overivon hem. Eens werd hij met eenige
vrienden voor eefl week uitgeslot€t, maâr dâardoor juist groeide zijn populariteit. Hij kreeg
een machtigen invlo,ed' in de liberale partlj. Zrin
strijd voor Wales opendie ook zijn oogen voor

in Engeland.
1899 brak cie oo'rlog met ctre lloeren uit.
I,loydl George was toen o,p reis.in Kanada. Hij
keerde dadelijk naar Engeland; terug. Tijdens
den ove{tocht o,verwoog hij den to,estand. Hij
was overtuigd,, cllat Engeland een groo't o,nrecht
ging bedfijven. Alr,orens uitspraak te dben echter, bestudeerdre hij bij zijn terugke'e.r de dokumenten van beid,e partijen, om een helder drenkbeeld' te hebbel ayer het geschil. Hij krvam tot
a1ler1ei misto,estand,en

In

sn,iclaten.

cle overtuiging, dat lnen' clczen otrlog irad, kun'
nen vermijclen, Toen hij boi'pndien b,emerkte,
<lat l}ittanië aan iniijvingspo,litiek rvilde doen,

,-o.u irij scherper positie kie:zent, al ruo'c'st hij ook
,lc gansche opcnbarc nrcetring trots(cren.
Hij bestreed hcftig dlen oo'rlog. Hij begon
cloor gansch Errgeland een vcldtoclrt tegcn tlen
hrijg. Ve,e1 zijner parlennentaire vrieucien weigcrclen hem te r,o'1gen, maar clit kon hem niet vau

zijn ireg afbrengen, el1 vrees kencie hij niet.
Hij zocht bij vo,o.rkcut c1c geu,estcn op, wââr
c1e oo'rlogsro,es het meest r'vo,er1i1e : te Glasco,rv
trotse,erde hij e en 'nvoed,encle menigte. Men
schoidr ljem voo,r verracler. Te Birminghan wercl
hij op het stadhuis belegertl . Een gewap.ende
meirigte viel het getro'uw'binnen.
I,loyci George mo,est met zijn vrieucien in een
achtervertrek lvijkcn. D,e d,o,lle bend;e riep, dât
zij hem en zijn -;rienden zol.t ctrooden. De poiitieo,verst,e verzo{r een list en steltle Lloyd George
voo,r, in clie unifo,ru tr/an eelr âgent te o'ntsnappen.

Hij

weigerd,e eerst, tnaat to'eu lueû er op âan-

dnong, dat

hij

aldrus

gaf

zijn vriend,en,aan d,en do,od

hij to,e. In

clri,e der steden, waar
gekozen r.vas, verbrandde rnen hem in b,eeltenis. Hij ging naar het gewest, rvaar hij eens
populair was geweest. Vrienden rvaarschuwd,en
hem. To,ch dleeci hij het. Te Rangor nam hij het
\,vooird, maar meir go,o'ide de rarnen van het geb1o,otste1de,

hij

bouw in. Zijn tegenstanclers hadkien nn

vrij

spel

o'm db menigte op te hitsen, tegcn c.l,en < ver-racllet r Llo,yclr Geô'rge. D'avicl verliet hct gebouw
en neigerdc poiitiegeleicie. O'nverscfiroklien ging
hij cio,o,r dte vijandigç massâ. Plo'tscling kreeg hii
ec'n slag met een knuppel op hct hoo,fd'. Zijn
hoe<l al1een tedde henr. Wankelenci ging hij een
herberg binnen. Buiten groeide de huilende me-

*

Ben der werkplaatsen
nigtc nog aan.

r,an

IJ,e po'iitic

clroor een achterdeur

ko:r hcm overhalen
te onlsnalrpr-n. Daar stoncl

ccn r"ijtuig voor hem gereecl.

tlet volk bclegerelle c1e hcrbcrg tot trree

'c.

uur

luorgclis, onr hem af tc liunncn rnaircn.

,\laar I,loydr fleolge rva'lro,opte irict. Èiij ging
naar Ncvin, \vââr nlell her-n bijna verafgo,od h,acl.
Zijrr vricnclen mcclen hern. I{ij zou to,ch sprcken.
Nictnatrcil lyildc in clc zaal kotncn, men stonrl
lruiten. 'I'och nam l,loycl George iret rvoordr en
men hoorci.e zijn sten-r cn krvam binnen. Hij
sprak \:rrelscir. l)rocir niemancli rnoecligri,e hem
âan, to,cn irij otter cier: onreci-rtvaarcligen oorlog
irancl'ck1e eir de nooclZakelijkheid vân éeil eervollcrt t Ic,le beto'ogde.
Eensklaps stâarcle LLoycl Georgc zijn kiezcrs
âan en rlep:
rr Vijf jaar geleden hebt gij niij een blaur,v papier gegeven, tlat ik als urv vertegenwoor.diger
aan den speaker van hct parlcrnent 111orest overhandlgen.. Ik u'il lict tL Jcrugschênken, maar ik
b,en er c1'an t.och ficr" op tc kunnen zeggen, dat
aan cLat biauw papier geen enkele clruppel mens-'hcnlrloe,1 l<lcclt.',
En Lloyd George hacl tl'e iuiste snaar getroffen: de'r,ergarlering rees op en juichte hem toe.
Bij clit alles steuncle hem zijn vrourv. Neen,
l{aggie Ou'en was nr.q niet veranrlercl, al kencle

rttt n,nl< (lc h(prôcvingen.
' De advo'kart hacl met een vennoot een kantoo,r
te I,o,nclien gerrestigcl; het '"1'erd' geb'oyoot. Men
z.c

wierp zelfs ste'enen clloo,r c1e râ1nen. D'e klanten
gingen cklers. l'Ien urild.e d,en moed,igen kamper voor' recht in zijn l.rroo,ci treffen,
rt Ik kon u en c1c kinderen nâar Criccieth zencleuri, zei hij tot zijn vrottlv, rr en ili zal lrier op
een vliering \vonen. ))
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de munitie,fabtiek

<

Creusot r.

Hij moest al vast zijn zoon Richard ciaarirccrr
siuren, want incn Ûraakle den knaap het lcrrcn
ul) sclruol uriittogelijl<.
En to,ch r'r,as zijn gezin cie eenige plaats., waar
I,lo,yd George r,ergo,eding vond voo'r al zijn leeri
hij beirrincie hct iruiselijk leven i-.roverr ailcs, irij
gernoût a7s zijn kincler-err liederen zongen in de
oirdr' iaâi r"an Waies.
:

-&liss Hobirausc, clic
r,vas ger,véest,

van Boercn

in

waar trren

d,o'ot

ctre

c'le

concentratiekamp,cn

vrou\ïen cn kinrl,elren

uitputting vernlo,or-dde, bezo,clit

Lloytl

Geo'rge en 1as hern een verhaa.l-uit haar
tlagbo'cL over clat leven vo.,r.

uit ! r z.ei hij
riagbo,ek verscheen, en tegelijk hieltl
Ltr'oyd; George in d,c Karner eel interpellatie: het
was heL eintle rran d,cr gru\,ye1ijke instelling. Hij
vond twee rijke, edieluroediige mânnen,. om de
tt Daiiy News > te ko,open en- ook doo'r het dag-

t

Ge,ef het zo,o

Het

.

blad zijn zaak te vercledigen.
In cle' I{arler rnorest hij den bekendên Chamb,erlâin trotseeren. Hij viel clezen aan over de
zaak li.1'nocks, aan welke firma belangrijke bestellingen r,'an munitie \ryâren gedtaan, terwijl
sommigen zijner familieleden aandeelen bezaten
in die firma.
Het parlernent werd ontbonden. Chamberlain

ho,opte rvaarschijnlijk

clriemaal

dat Lloyd George,

in zijn kiesornschrijving in

die

b,eeltenis

verbrancl r,vas, niet herkozen zou worden.
I,loyd George ging r've,er rneetingen. gevèn:
irii ontmoette een vijandige gezindheid. D{t ont-

moecldgcle hem niet. Hij sprak overal d,e bevol1<ing in 't \\rcls,ch aâr1; Datl luistercle inen van

z.elf . Zijn tege nstanclet was een gepensionneercl
o{ficiet. A11es wat belang hacl bij de ovErheersching van 'Wales, greep natuudijk den oor-

l'

, :.i
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',i1

I

':,:t

I

l

i:lP

Iicu officicr rler Nieuu'-Zeelandsche troepen werpt liaudgtanaten uit
io,g aân, oan den erfvijand dier.overheersching,
I,loyd, George, te bekampen. Men legde reeds
het ho'ut gereeil, om d€n rt gebuisde ) no,g eens
in beeltenis te verbrand,en.
D,e dag dler kiezing brak aan. Lloyd Geo,rge
hacl nooit zulk een meercl,erlreid be-haald als nu :
296 stemmen. En het ho,ut diendei om vreugdevuren.te stoken.
Dezelfde menigte, die eenige maanden geleden

zijn

clbodt eisqhte, juichte hem thans àls een
vorst toe. Zijn welspr.ekendheid, en zijn oprecht-

heidt hadden het hart dles volks getrofferr.

I"loyd George reedr' in een rijtrlig rondr. Plo,ts
richtte hij zich op en vroeg aan d,e menigte sam'en het liedl van \tr/ales te zingen : u Land of our
F'ather"s, r.
De vrede kwam tot stand. Campell-Banner-

man, Rosebeff]r en anderen'werkten er toe

f,oee,

eerr Engclsclre loopgraaf

tnaar Llo,yd' Geo,rge hadi al dê gevaren gekend,
al den last er van gèdragen. Later uam hij
Smuts in zijn kabinet opi en in dez,en ooflog
dreef zijn verstand, en het belang van Engeland
en dre geallieerdbn hem tot Botha, maar in zijn
hart was toch dê sym,pathi'e vo,or De Wet, db1
man, die" niet kapituleerde
Nog een geweldige strijd leverde Lloyd George voor de rechten van 'Wales, en zijn invloed
nam meer en meer toe. In 1905 werdl hij minister vaa handel. Als zoo'danig hervormde hij al-

lerlei o,udere insteliingen en trof hij weer die
vo,orrechten van enkele kapitalisten, otn meef
rechtvaardigheid te krijgen.
In 1907 brak een moeilijk oogenblik aan: de

spoo,rwregmamen dlreigdên met een staking. IIe!
rvas eelr geschil tusschen hen en de bestuurders
der spoorwegkompagaies, en dle invloedr vsn het

-
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jtarrkomsi va r iiussiscire rt.;,ûpcrl te i\rarscille in i918.
l'ranknjk na rle o'ntbinding van het Russisctre leger.

l)eze.tro,erpen bereikten

rrilnisrcrie.sç11ssjt hier slecirts zwak. Zouter lctte{rjk gezag daartoe te neobeû, rlep r1J sto'utweg
dle Desruurders cier kompagnres en oe algevaarcugclen cler arbeioers iot een vergaderlng ur .rret
ilIlûrsterle o,p. Il'age[ rang nrelcl h{ .ze Gaar, erncleloos nret heu .tret geschrl beiraudelen<I, tot d,e
bercle parb;en wat gematr,gder werden.
Dan stelde hij vo,or, eel scheiclsgerecht sarneû
te stelleû, en d1t werd aauge!.o,111en.
' rJ'e uatle preres .trem voo( dlein uitslag en

komng Edward

VII

weuschte hem geluk.

I)at sukses behaalde hij op 6 Nov,ember.
l)en 3û' t\o,vember stierf zijn o,udste dochter,
Ifai, en dit was voor hem eeu z\ryare slag. Il.ij

scbeen geheel gebrokeo.

In

werd zijn tusschenkomst
*,Es1 inger,oepe[; er dreigde een groote staking
in d,e katoenmjverheid.
In dea zoûler van 190,8 deed Lioyd George een
reis in Diuitschland. Hij wild'e daar het stelsel
der natiorrale verzekering bestudeer'en. Zijr Iev,ensbescirrijver, Ilarold Slrender, was eveûe€ns
uitgenoodigrJ en vertelt ons in het bo,ek, dat wij
hi.,er naslaan, de bijzonderh,eden van dien tocht.
De reis begou iu Frankrijk en ging per auto
vau af Amiens. Ltroyd George reed door de
streek, die weldra het bloedig slagvei<l worden
zou: Compiègue, Soissons, 'de Aisnevailei tot
D,ecemb,er echter

Reirns, waar hij d,e, kathedraal b'ezoeht, Châlonssur-Marne, Vitry, Bar-le-Duc, I{ancy.

Dte avond, verraste de reisgenooten in een
dorpje der Vogezen, nabij de grens, waar ze hun

intrek nauren in een klein, ziudelijk hôte1. De
waardin vertelde na het avond,eten over 1870.

Zij

ging toen nog naar schoo'l, maar twee jaar

was het geen k'las,'daar

d,e

Pruisen nog een jaar

na clen vrecle het gEwest bezet hie'lde,n. Immers,
de vijand ontruimde slechts de departementen
naatmate de oorlogsschatting betaald' werd, en
dit departement werd.'het laatst van al1en bevrijd.
De vrouw vethaalde vetder, dat zii voo'ral d'es
Zondags veel b,ezoekers had, families uit het geanuexeerd gebied, die overkwamen otn eettË een
dng in Frankrijk te ziin.

I),en vo'lgend'en dag reed men naar Straats
burg.

Lloyd

Geo,rge

en zijn vrienden beklommer:.
et zagerr ctre sporeu

den toren vau de'kathedfaal

cier Duitsche'graûaten, vea-tig jaar geleden afge-

vuurd. Straatsburg wemelde va:r Duitsche soldaten en van de lluitsche kleuren en opschriften.
îe Stutgart zou juist bij hun aaukorust graaf ,
zepp,elin een pro'eftocht met zijn luchtvaarturg
laten do'en. Een groote menigte was toegesueld.
illaar er woei een hevige windl, en de Zeppeliri
lverd nog vôôr het opstijgeu vernield.
Al de tnenschen schenen bedroefd over het
<-rugeiuk. Ze h.:ad:den ook pas u Deutschland ûber'
alles

D

gezongen.

Betirmann-Iloliweg was toen minister van binnenianclsche zaken. Hij kwam opzettelijk voor
Lloyd George naar'Bertjn en no'odigdê hem op
een d:îner, waar zeel veel ambtenaren aau tafel
zaten.
< Al1en warerL ze,er vriendeiijk, zeer beleefd,
bijna te zeer, opdat wij ons op ons gemak zouclten gevoelen r, schîijft Spender. 's Avcnds, iu
het salon, lvas het een bieravondl. I,loyd Geo,rge,
d{e bijna noo,it alko'o,lhoudlerrde dranken drinkt,
keek angstig naar de groo'te p'oitten, maar vast-

besloten zer

hij

Lot

zijr

vriendlen

:

Laten wij toonen, dat Groot- Brittanië niet
rrchterblijft. l
Bethmann-Hollweg sprak ook o,ver po,litiek.
Hij had, het over het bez,oek van Edwarcl VII
aan den Czaar, te Réval. Dat bezo,ek had veel
ophef gemàakt in Duitschland' en ernstige achtertlo,cht verwekt over de Britsche bedo,elingen.
t Gij tracht ons in te sluiten r, zei BethmannHo'llweg tot I,loyd George. u Gii, Frankrijk err
Ruslaird tracht o,ns te wurgen. rr
I-ioyd Gecrge verzekerde, dat Groot-Brittanië
vriendschappelijkc gêr'oelens hactr vo,or alle mo<

gendheden.
Bethmann-Ho,1ii'veg n'as toch

niet gerust

Eie-

steld en hernam:
tu De Duitsche regceririg heeft maar dsr vin-

_

1r,71

_

\r ljlkeldcrs tc Reinrs. u'aaritr goJsciierrstoefenin:'cl gelloucler.r n'erdel. De champagnekisten
n ertlt tt als iranken gcbruikt.

ger op te steken, optlal alle Pruisen voor iret
r,aclerland ster-veu. l
t En de audere I)uitsciiers?

l

vro,eg de Engel-

sche minister kalm.

Een schacluw gleed over het gelaat van d€n
iiuitscher.
* Zij r, antr,voordde hij, it zij oqk zulleu mar-

cheeren.

n

i\Ien reisde ire,el Duitschland af. le Harnburg
hartelijk. Dc hantlelaars,
tiie rnet lingelarrd'zaken cleden, boden d,e Britten
eeu banket aan, clat door <lien Pruisischen ministel te llarnburg bijgewo,ond wercl, \,va'nt tserlijn
iiarrtiiraafde iu de vrije stedcn toch nog een tuinisterie. De haven r,verd b,ezocht en de Harnburgerï rvaren z-eer trotsch op hun moclerne inrichrvas clb o,ntvangst zeer:

tirrgen.

iVlaar L.1oyr1 George bestucieercie r,'oora1 het
verzekeringswezen.

'loch vockle hij in Duitschland reeds de oorlogskoorts. Iirr dat rvas u'el cl'e voornaamste aanleiding hot zijn rede in 1911, to,en Duitschiaud

in

cle zaak Agadir oorlogszuchtig optracl ; doch
Lio-vci Oeorge liet goed gcvo,elelr, clat Engeland

geen o,verheersching zou iiul<len.

I-Iij

erger<tre

ziclr bovenclien zcer aan cie overiuo,eclige houding

van Duitschlanrl jegcns -!'rankrijk en

noernde

hct een echte vervolging.
I,1o,-vd Gec,.rge hernam zijn taak tot hervornring van allerlei instellingcn. Er kwamen moeilijke clagen, bo'ts ngen met het lleerenhuis, de
trotsche lords.

1910 wcrcl hij ziek en mo'est hij rust uemen.
vestigde zich op een landgoecl in Sussex,
ircrn a,âugeboden tot irerstel clo,or Markham. Daar

In

iiij

1as

hij

ve,el, en bereidcie

hij ook de wet op c1e ver-

zekeringea voor.

Deze wet was we€r een getuigenis van zijn

belangste,lling in het 1ot cier annen en cler arbeirlcrs'. I,lo,r'cl Geo,rge hacl de kwestie der armenr'erpleging, cler liefdadigheid en der werkhuizen,
errz. naulvkeurig o'nderzocbt, en c1e berrindingen
inaakten diepen inclruk op hem. Hij leerde toestarrclerr kennen, die orrduldbacr wafelr. 7.'ær ver'

bij de dokters en de welstellencie
klasset onverschilligheid en verzet te vinden
tegen zijn ontwerp, cloch hij dreef het toch door,
z.ootlat in December 1911 het Heerenhuis het
z.e,lfs stemde, Door sociale hervo,rmingen wilde
baascle iret hem

: r lrllrgc'land als omkeeren.

Zoo zo,u hij nu het landbouwvraagstuk aaûvattefl en een stoo't ge'vef,r aan alieriei onrechtvaar-

clige privilegies der aristokratie.
Hij stelde een kommissie aan, die de kwestre

bestudeerde eo eren uitge reid onderzoek deed.
Haar besluiten moesten in een wet vastgelegd
r,vordeu.

Toeu openbaarde zit:h een hatelijke veldtocht
tegen Lioyd George. tr'Ien wilde hem ten val
l-.,rengen : 't is niet gelukt.
I,Iaar ernsfige gebeurteniss€Nl verhindsrde,n de
tritvo,ering v an zijn landbo,uwplaunen.
Eerst brak een ernstige krisis in Ieriand uit.
i)an kwam daar de groote oorlog.
l,loycl Geo,rge was niet oorlogszuchtig. Hij was
den 2' Augustus nog geneigd voo'r den vredé te
stemmen. Dien rlag ook kwaruen de voornaamste
iinarrciers van Louden, en met hen tle gouverileur der Rank va,n Engelancl, bij hem aanclringeu,

rlat men àich ruet in cien oo,rlog mengen zo,u.
To,eu viel D,uitschlancl België binnen. Dadelijk
veranclc'rrle de stemming. Lloyd George wilde,nu,
ilat Engelancl zijn wo'o,rd houclen enonzeonzijdrgireid rrerdedigen zou. Tto,uv''els, de afgevaardig-

uit de financiewereld traden thans ook zijn
bij. 's Maandags had Lloyd George
i,artij gekozern voor België, tegen Duitschland.
Toen begreep hij, dat de vrede slechts <ioor
clerr

gevo'elens

een o'verwinning verkregçn kon worden.

Hij

verklaarde ciikwijls, dat het oogerblik,

wâarop de Westelijke wereld van den vrede in den
oorlo,g overgiug, het vreeselijkste van zijn leven
\\'as.

Eu Haro'ld Spencer vertelt
ru \4/ij wachtten op de sto,nde, dat t Big Ben l
(de klok van het parlernentsgebouw) het uur zou
slaan, waarop het uitirnatum verstreek. Ear diepe
stilte weog op or1$. To'eu de'klepel zwaât op de
:
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patroo'ns. floycl George deecl een b'eroep op de
meisjes cil vroru\,vexl en clez,.en krvanien in uas,sa
o 11 te u,erkcn. D,e miuis,ter b'ezo,cht cie centrums,
sfira,k.ile arbeiclers toe, wekte ircn op ailes te
clo,en, o,ri cle broecleren in cle. lo,opgraven te s'teullcn,
In Juni liJiti u,errl hij minister vatl oor1o,g, nâ
rlcn clramatisciren clootl van I{itchener, bij iret
vcrg"aa11 a,an cle

Schots'clie krrs,t van cle

u

l-lanrps

hirc l. .In I)cccnrbcr 1111{i, lrenoenrde de ko,ning
i)cnr tot ecrsteu rrrirristcr.
\\ie zagcrr licm op t1c ko,nfctenties om Italië tc
redc1cn,. wc ,iage11 hcrn lu op cle vcrgadetitrgetr
rler cirârna,tische <1agen va r het D'uitsch offens,icf

iiasteel rtan Flolicbeke rrô6r den oorlog.

irr lUl8.
slo'eg, sciieen het ous
u'crc1<1 overgingc'n.

1<1où<

oi ri,ij in

een aurlcre

J'Lo5rd ç".,,tge z,ag claciclijh irr, ria,t tle oo,riog
zccr errrs'tig en lian iaûgeit rluur z.ou zijrr.
tu Ik zie laar de teiten r;, sprak hij . cr Ili weigcr
irr cen rijk van ciroo,mel tc lcven.
ffij was optinis,tiscti, tuaal ruct ulttiiuis,tiscit
zij, clie oo,rclce,lclen buiten .Je bcricrrterl en c1e
r.r

^75
oorlo,gska,âft.
I'ioycl Geo,rge begleep a1 spo'eriig, dat men niet

op de zoogenaamde Russische pletrot nlorcht vertro'uwen, maar dat Elgeland e,n -Frankrijk den
cloorslag zouden mo'eten ge\ren.

Hij

was het, clie het gedacht opperde varr de

ins,te,lling van een oorlogskabinet vo,or cle leioiitg
van den oo'r1og. IIij oefen"de verder groo,ten in'

vloed

uit op

a1le politieke gebeurtenissen en

beslissing,exl.

Ernstiger werd c1e toestancl. De tweede slag bij
Icpc'rcrr (1915) u,ercl geleverd. De voo,rnaûre vraâg
rees op of het s,telsel van vdjwiiligers in Btge-

het leger de noo'dige s,terkte kon geverr.
floycl George was ze,er aan dit stels,e1 gehe,cirt.
Hij vertfouwde op de vaderlandsrliefcle en fierheicl

1anc1,

c'n wilde een soolrt van weciijver oplveki<cri tuss,chen cle verschillende graaf schappen.
Hlj zag echter in, ctat het onvokloencle uitslagen oqrlevertle eu to'eu aarzelde hij ni.et meer,
om vo'o'r den dienstplicht te ijveren.

Oucle vrienden ve.rlieten hem, tegens,tanciers
spulvden ven"ijn, etr verschenen .vinnige altikelen

tegen hern, maar

hij

was er de man niet

na,a,r,

om daarvoor te wijken. H.ij zag ook de'noodzakelijkheid in van intense veffaardiging van kanonnef,r, gsweren, munitie en allerlei ander rriateriaal. ôo,k hierin hacl hij vreese'lijke mo'eilijkheilen te overn'innen.
Trouwens, de militaire trurea,ukratie liet hem
nog in het duister'over den wâren toestand. Toen
verscheen (Mei 1915) in de <r Times rr een boodschap van 't front, een geweldige aanklacht der
soldaten tegen de lamlendigheid van de_ regerering, clie het leger zo'nder materiaal liet. Dit verwekte een geweldige opschudding. De regeering
trud aI; men voûmde een verzamel-ministerie en
I,loyd George werd daarin minister'van munitie.
't Was een zware taak, maar hij greep ze-met
vaste hancl aân. Overal werden oo'rlogsfabrieken
geoponrl, vooral in de nabijheicl cler mijnen. Het
1anc1 lvercl in 12 munitiçtzonen verdeelcl. Door een
wet beperkte menide vrijheid der arbeiders en

Reects o1r 12 -dovember i9L7 liati Lloyd Georgc
cLn reilevo,cring' gchour'len, tvaalin irij rie noorlzakclijkheicl L,ell'ccs van cenheicl in het lcger:lrcvc1. Altijcl trou\ucns, hacl hij cle stellirrg vercleciigrl, rlat c1c lxr'nc'igcrnootel rrict a1s rifzonclerlijke

:itaten, maar irr 1lauwe âa11s1uiti1tg inet elkancler
ha.n cl elen \\rcderkecrige a,chtcrclocirt rvas
r;o'o,rliottig. Er r'vas geerl eemheid tus,schen cic

i'nocstcn

.

Fransche en Ëngelsche beve'lhebbe,rs. Te Ver-

s,ailies was in 1t117 eem oor,logsraad ingestelcl.
Voùgens I"loyd Gero,rge rno'est die raad gezag heb-

}lij

rr dat hij
te blijverr
voo,r een legerleiding, die door gebrek aan eeïiieicl tot een mmp zou leiden. >
Lloyd George wist lve,l, dat ztjn redevo,e'ring
cen storm verwekken zou, nraar er zijn oogenblikken, dat rnen zulks aânclutven moet.
Ên in Engelaud bleef tlie stotm niet uit, etr
hacl zelfs ec'n r'vc:ergalm in het Lagerhuis. I,loyi1
Gcorge verrclcCigclc' er zijn ziemswiize en het gertolg lvas,, clat zijn plan van erenheid po'pulair

ben op de sitaven.

zei nu te Parijs,

zoLl \,r/eigerqn langer verantr,voordelijk

rvercl.

I{aar hij mocst rtog r'i'orstelcn tcrgen den trots

cler militaircit, cn irct gcù<onkc'1 r,,an politiel<e tege,nstantlels. Iicn tie,e1 t1.cr llers steunr.le cle niii"

tairen, ciie niet aal Fratrsche velclhceren oncier-

gc,schikt wilden

zijn, en zich

ervenmiu oncler

burgerlijk gezag wens'chten te ploo'icn.

llet hem,
1918 bleek het ma,ar al te cluic'le'1ijk, ciat
juist gezien had.

i,1oyc1 Geo,rge overwort, de natie was

en nu

hij

in

Wij hebben het beschreven, hoe Ludeindorff
rle gealliee'rden .juist trerffen wilde op het punt
vall samenvoeglng der Fransche en Britsche
legers en deze werke'iijk bedreig<i werden met
eer:i splitsing, welke de rampzaligs,te gwo'lgen zou
hebben. Helderdet dan ooit bleek de noodzakelijkheicl van eenheicl in hef opperb'evel'
I,loyd George sprak zich uit voo( Foch, en hij
zei: u Geheel Groo,t-Brittanië heeft vertrouwen

in u. rr
En c1e le:zs zal nu ook b'eter begrijpen, hoe
Bnge'lands lot berustte in de handen van e'en
inan, die vân geen wijken wist; al wâren de urert
e{nstig, op I'loyd Ge'orge kon men vertto'uwen
ste'llen. Oôk met

't oog op de na-oo'rlogsche

ge'

bcrurteuissern, oF de vreclesonclethairdelingen en
cle latete ko,nfeienties, was het wenschelijk, hier

uitvoenig den man te schetsien, die zulk een invloed in Europa uitoefende.

-
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waâTr1am, zooals zulks cle gewoonte is bij cle verrlwijning eenEr legatie.
Dien rlag hacl Cienieirceatl irl cle Kanter gezcgtl:
rt Wat er ook geb'eure, de vija,nd zal niet cloor-

lrreken.

D

Juist claaro'rn ocfencie Duitschlaird, wraak
Karnel en Seinaa,t stenrclcrr dien c1a,g ook het r-iproepen cler lichting 1919.
Op stillen Zaterdag rzielen rlcn ganschcrn rlag
clo,o,r grauaten o,p iret, Oosten van Parijs : men
Irr I 's avorrtls 8 tloo,.icn cri 3î gclr'orrtlen.
Op clen namickla.g van P'aschen wercl c'r wccr
!

gcbombarrlce'rcl op cle hoofcls,ta<l.

***
Amiens was clus cle s,ta,rl, waârnaa{ cle blikkcn
zich richttel. D'c militaire overheicl liet dc bevoll:irrg vcrtrekke'n.
De lirrie 1ag op 17 kni. van cie star.l. De vijand
harl de clotpen l)émuin, Moreuil, N{at'celcave en
llnngarcl bereikt.
Dren 4" April wierp c1e vijandl elf dir,'isie3 op dit
front orrer een afstand va:n 15 km.;hij trok o,rrer'
rle Ar,'re, nam l{oris'el en Mailly-Raineval en hcclreigde den spoo,rweg Clermo'nt-Amiens,. Krachtige tegenaanrrallen be,letten hem verder op tc
mkken. Amiens \,verd gewelclig bescho,terr. O1r

De Iiouingin acirter het fi-o'nt.

XLII.

Paaschdag b,ezo,cht Po,i.ncaré haar.

HET DUITSCH OFFENSIEF V,AN 19I8.
(Vervolg).

GEneraal Gough werd

Do slag aan de Le,ie.

Dc tot nu toe beschreven krijgsbeclrijr'",r uo,,
ct Duitsche I,ente-o,f f ensief wo'rclen s,amengeval
orr<lerr den naam van clen slag in Ptcarclië.
D,e kroo,nprins moet gezegd hebben : Met
Paschen zullen c1e wedeskiokken luidenr.
Paschen trra,cht cle lfeimat echtet een teleurste'lling. De silag van Picardië gaf niet den gewenschterr uitslag. Op Go'eden Vrijdag bggrepen
cle Duitschets clit al en daaro,m ontheiligclen ze
Christus' sterf<lag cloo,r een wraako'efening... e'en
beschieting op Parijs, wetende, <lat de kerken
<la.ar clruk bezocht zo,udqr zijn. En het monsterIr

<<

kano'n tro,f een kerk, Een granaat o,ntplo,fte tegen

eern pijler van Saint-Gervais, die gedeeltelijk instortte. Een vrees,erlijke slachting wercl aangelicht. lt{en tekle 75 clo,o,clètr en 90 gewonden.
Dte ramp ges,chie'clde in cien avoncldiens't. Hoe
velEn waren in het b,eclehuis gekomren, om o,D
clezen dag, voot den Man der:,Smartel, hun smarte uit te stortc,n eï aan zijn kruis troost te zoeken.
't \Varen immers vrees,e,lijke ciagcn ! En plo,ts
lo,crtle c]e doorl in Goals huis zelf.
I)e vero,ntr,rlaarri'iging over dczc. rnis,:.laad was
groot, ook in cle onzijclige lanclen. Zij wercl ver=
wekt onder verantwoorcle'lijkheicl van \\/ilhc'lm
ff, clie eenige dagen te voreri aan zijn rtro,uw

scinde

r

Zoo was c1e rnaand April aangebroken. Mcn
schatte de verliezen cier D,uitschers sedert 't bcc;1r \râ1r het offensie{ op 325.000 man.

:

De TTecr hc,eft heerlijl< geholpcn. 'r
C)nclrcr r'!e slachtoffets berroncl zich cle heer
Stro,ehlin van Gernève, raaclshec'r bij c1e Z.witscr:sche legatie die te Parijs c1e Duitsche belangen

nu

verv'angen <loor

qeneraal Rawlinson aan het hoo,fd va het 5" Enae,lsche 1eger. Op.1 April kreeg Pariijs twee grana-

ten, die viet

srla,chto,ffers maaktenr

Op het fro'nt was het betrekkelijk s,ti1. De Duitschers gro€peefdien hun tro'epen en voerdeî meer

artillerie aan.

Foch antwoordcle op een telegram van Orlando

cr srtak zijn vo;lstrekt'/ertto,u\Men in

de einclzege

rrit.

Pariis mo,est het biijna dageiliiks otrtge'lclen. f)c
Duitsche pers melc1cle, rlat het gtoo,t kanon c,crr
\itc'e's,eilijke paniek in cle hoofdstacl rnekte: rlit beliclrt vlâs ze'ef o,verdfeven ; het le\ren ginq er certoon ziin gâng, doch veel inu'o'ners vertrokl<crr.
In D'uits,chland ze71 echter was c1e stemnrirrg
\{rcj€r zoo, dat met ze orrrmornteren moest. Hindeir-

lrurg

tele'{rafee,rcle aan <1en vice-presicllent varr

.1cn Rijl<s,4ag

:

De

Enge'lsrcbcn en Frarschen moeten niet
nleetlen, dat clc nierrwe o,ffers I'an blo,e'tl, rlie zc
tr

ons afc-ôitil'oneten hebben, nirtteloo,s gebraclrt

ziin. Ik hoon, clat <1c Riiksdae e'en kampio,err zal
zijn vo,or cen s,terlien l)\rits,chen vtercle, clie orrs
r,oof den toekoinrstisen oorloq zal behoeriet.l
i)o'ch cle rr\Iosqische Zeitntsn schrcef :
< Het pub icik vraaet clken claq: rr Ërr c1e r{rer.lc?
Is het c1e vrei<le? rr fs Hindeç$rrrq r]an nict orrcrrvinnaar? I{et is n'a.arlijk tir'd, clat de hoofrlstatl
\\;eer optimistisch wo,rt1e, D
partijlericlers v'an cle.lr steaf , clic veel
ophe,f maakten. Hii b'ernreer<le 't volgende :
rr Eenige.rr tijcl voor het b,egin van het o,ffcrr-

Czernin le,qcle aan

c1e

tielijken raacl tc We,enerr ver"klarirrgcn

-

1374

Op 4 April n,erd het frolrt levencliger.. Er werrl

aan <le Somnre. gcs,tr.erlen, cn <len É'" àt-l,.r.ig
tttsschen
en No,_r.nn, cleri 6,1 iirec[
-Lassigrtrgratratc;r.
-ùrnjcns 40

Ook Reim, ,."""A opnieuu,

l.r:s,cltoten.

Li 1917 telrie Rc,ims nog 17.100 irru,oners (rlrrs
I(x).000 \,varclr er rrcrtrol<kerr). Dc lturee,rs l,cr^_
letr,c,ver: go,er1 a1s de soklaterr gasniÀJ<ers,. Dc
hc'lrlcrs rvarcn lrrru ge\voon le,rUiijf. l)'' I.arrglct
z;!t (tct! eclnc( ilterâa l_voor, oo.li ontlcr rlen grorrrl,

rua:lat lrct s.tâ llruis afgebratr,.l u-as.. De bri-eftlr.aj
slcts cicrl,en gcrcgelci hrur roncle. parket eln recirt_
lrank zclelderr in de kelcl,.rs lau het g.*".htrho{.
. lionseigneur Lucorr, aarts,bisschop'ar, *an g"_
<1,,'e1te zijrrer gccstciiil<hcici rvarer ooL
ln <le sta<i.
De bralrclrve,cr \\ias vers,terkt tnet 82 pompiets uit

Parijs c,n harl rrattrtirlijk voortclrr'rcnri

wer-li.

Orr.lcr dcn aronr! rn.are n sc,ro,1ert. Ja, er vcrs,chc,e rr
zclfs ceir bla,l rr I-'Iiciairerrr cle I'Iisi,,. De opsti,l_
1cr., rnijrrhecr I)ranras, l-erkte nret clric clrnkkers-

gasten.

Ile'rt'l ()n -\irr'i1 Ll) j7 rno,c-qt tle lrevolkjug hecrr
r4r ltt-.i,,c1 <lcr nrrlitajr-c o,r'er.heitl ; zii ve,rtiio,k o1,
De llelgische generaal Baltia.

s;ci r4i het \\iestelijl< frorrt liet Clemcnce,arr nrii

\.râgc,fl , o,f il< l;c.reid rryas vrcrlcsonc.,crltanrlelirr.gcrr
aatr te l{aâll elt op r,r'elke. lrasis,. In o,vereellstc.nl
r i ; rg met Bcrlij n, antrvoo,rr.lde ik, r.l a t i k g ecn anrl r, ren hinderpaal rroor <len vrecle zag rlan cle llranchc aans praker r o1r Ë1zas- Lo,th ari i igcrr.
:

..:

I--it Parijs airtt,oordde nre'n, <iat hct o,nr.nogelitli

op rlierr grondsJag bcs,lrreking;elr te bcgiirrrcrr.
Onzc l(r:ge,rs zrrllcrr aan clc Entcnte ben.ijz,cl , ,lat
rrâ.-c

tie Fransche err Italiazlnscire aanspraken o1r ons
grondgcbiecl ntopieën zi jn, die
r,r..sL i.i!.r',
"el,
tt'raali inroelren. "
Clr:rnenceau qntr,vonrrl<le tlat Czetirirr 1o<.rg,
z.oo l,ij berri'eerrle een vredcsaanbocl uit F.ratkrijl<
r-.rrtlzrngerr te he,bberr. En hij b.en,e.es het door dqr
l,ekcnden brief van prinsSixtus, r,an Bourbon,diel
n'ii woeger aa.nge'haalt1 irbbbcn, een brief vau
Iiarel I aan rlerr Jrroe,,]cr lalr zijn \;10,11\ ,, geriag,
tcekencl. rzan 31 }Iaart l!117 en u,aarirr rie Cjos,tcllijlische vorst <le rer:htr:aardighcirl rkr Fralrscirl
, isi:hel op Elzas erlicnrle. Clernence,au publiccc.rtler lnven<lien ccn re,ek.s notâ,s over geqrrekkerr,
irr. Zltitserland, in Augustns 191? gevôertl, op
initiatie,f van Oos,tenrijk tussclior glraâf Reler-

tera en graaf Armand.
\\Teenen vetloochende cien keizerli.iker briel
nief, maar zei, clat de tekst vervalscht was,.
IIet gevo g hien'an v'as,, clat Czernin orrtsiao

nemeî, r'laar hij z.ijnkeizer in een ,on,ler,l
linqcn toestancl had gestelcl.
nro,est

De, ve,rhoruclin g \vas z eer o1r aan qen aarn trrss,cl r er r
rJerr Oostenrijksclren en den D,uitschen keizer.

De vo'rsten hadclen ecrr o,ntnro,cting iu lret
I)uitsch Groo,t-Hoo,fr'l]<wattie,r. I)e bi.ieenkomst

u,erd, bijgew.oond cloor baro,n Bnriar.r, <jie Czernin
r crving, <1oo'r Hertling, Kiihlmann, Hinilenburq

err Lutien<1orff.

lfen

arrrree'nsluititlp ., 7.oa

rnisch

lrairdelde er o\/er nâ11\\re1.c
militair, politiek als elior.ro)ê

*

*

I'rachtauto,'s rraar Epernar'.

Na hct offcts,icf van 1gi7 ku,amen vccl

in\\.o_

nrlrs tertlg. Nog^ konrlen zc rriet rro,or go,erl lrjijrrcrr,
rvarrt nrr in c'le Lente lgls rrrocsterr zc ol-trrierrl.
rlcrr rveg rler hallirreschal r on.
\/arr 8 tot 15 '\pril çuurrtl1 ,lc D,rritsclrers olt-.
ophorrdelijk bratrdl_-ritnrnctr
op <le sta.rl af. fn clezc
rnrranc'[ wefclcn lle,er dau ?0t"1 61riro, vernield.
'14.000
\t-an cle
hurzcn 20,11 melt e,r later slcclrts

{i0 tcrug. r'inrlcu, clie orrmickle;l1i.ik

bem,oo,lrbaar.

\^râïen.

_ Irr. lregin 1918 redde melt no,g van rlc katlrc
rlraal, 1121f 14,çggç,yoer<l kotr worclcl, o,.rn. 11c

r-.rachtiae rametl. Pompiers cn t.\\,ee arhcirler".s rra_
uit cle lijsten op neve,lige clagen, of v66r
het licht rvas,, l'ant rnocs,te,n dc, Dr.ritschcrs ric
\1'crlizââmherleu qezien hc,hl-ieu, <lan zo,uden ze
rrclr_ze.

r';cr-r' gezegrl hcbherr,

dat nilitajroi lict

gciro.rr.,r.

ri'aarnernil qspost oebrnikten.
Zoo u,as rnetr iu rlic ecrste Apriltlaqen
n,r'chting.
'-l :r

TJirr<1e,1rburg

'_t'ij n.Cu1d

,lt

schrcef ean \\'illrclrr
'ocfcrrcn,

fI:

dc slaa zaj t.ijr

,,

irr

af-

I,alcrr

,.r,,"1r1".r,

,t

'rgcn.
r|ils,or

lcus

hiclrl te Raltimore cerr rerlc over

cl<,,

:

l l)c kracht, c1c r.ritcr,"te kr.aclrt, is lret cerri.,,.
antrvootd op dcrr <lroo,nr rran alse,heelc o,r,erheersc1ri11q cler Cetrtrale mogcnrlheclen. r,
Tn den nacht van ? on I Anri.l rverden rle Tlrrgels,clre sektorcn T.cns,, f,a Bassée, Atmentières
met sasqranaten jrestoo,kt. I)at rvees op den striiri
rr een andet gcr-c,st, aan cle l,,e.ie.
Generaal l\'Ian<rin sclirijft : (l)
I)e s;choorrc. tlage,n zijn u,eetgckcc,rrl crr c.lt,
',
Ltrtc,zon 'heeft de lrlo,elas,sige r,lakte cler Leie se-

rlcelteli

jk

clroo,q c'em aakt.

Luclendorff is lrurrnerr tenrgko,rnerr oo ziin plal
vNn cLan offerrs'ic,f in \/lrarrrlererr, rritge<irukt rrfoe.', r alsl volgt: r Stratcqisclr \\iÉrs een aanval ir-r
hel
ri,',^rrlcrr rroo,rdc,c,li,r--, rlaar men
aldrts een rretko,r(1)

rr

Co'mment

finit la

gue,rre.

l

-
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tegenaanvallen met t1e bajonet, maar konden den
grâuwe'n vlocc1 riiet stuiten. De vijand bereik'Lc
c1e teie bij Bac-Saint-Ilaur, forceerde de kleine
rivie,r el trok c'r tegeu clen avoncl over.
Zoo ging hct in 't celrtrulnr waar t1e Portugeezcn stoucle,n. Dieri clag 11amcll cie I)uits,chers 2000
Po,rtrrgcezen .gcvângelr ett voerclen ze nai\r de cita,1cl r':ttr Ri jsr l.
Ilij Lal'c'ntic rrjcl een gans,che brigaciestaf clcn
vi iarrrl ir hantictt, tlt' pctrcraal er bij . Iiu o'ncler
tie lrapicrcn \\Ias cctl lcgctol-r1c,r t,ln clc tuteecle
Po,rtugceschc rlivis,ic, tr,airLitt ttrett las: rr So'ltiaten
van Portugal, nu is hct te strijclcn, !411 aflo'ssirtg
kan gec:n sprake tncer ztiin. FIet gaat odk oln c1c
io:lir-rrnst \ra1r ons larrr.l. Dc q--âllsche ulere'ld staârt
irrl:lr 11. In urlr ira.nclen liet de ee,r, alc roell, cle

'ir":korrst r.au Portugal.

l

u'ji zeidet, ecllhet trommelvurrr geheel verclu-aasci ctt
r,erlo,reu r1c eelstc e'n ttl'eet1e lirtie bij cle'n cerstclr
stormloop ya1 o,uc-[-gcilicrrc.lr:n, go'erl geocfcrrcle
Duitschers, rioor ecti krachtige afti11eric en eell
mas,sa niitrajlle'urs .'gcsteun<I. In de cler<le linie
rlaa'^ntegen irotlc'n cle Portttgeezen krachtig verzet, cloch ciat s,poeclig gebro'ken l'erd. De gan:,,che clir,isje \:o,or cle bn:g rran Iis,taires \À'as verrrietigc.l : .qerlo,u11, gec1oo,c1, gevlucht. ett voo'ral
ec\/angefl. 't \\râren mee,rendec;l kleine soldatert,
s'chier al1en rrit de vo'1k-qklasse, landlieden, hetD,e Po,ttttp;c'c'ze1r wârcrr, zooals

Duits,che krijgsgcvarrgcllen aall het nclk ontler
bcrvaking van Fransche solclatctt.

tilrg r;atl lrct lri.rrlt zort l'c'tvet-1rcrt, itttlictr lnell c1
in i,laagdc Llalais, crr lloirlo,gtte tc tteluctr. Etr ntctr
zo,u er ondcr:zccëi-b:rs,issen ktttrnert vestigen. en

luchtvaartptttttcu ctr Louclen bo'mbarcleercn lnet
clie nieurve Iirtippkarrounert. Taktisch zou hct
cetr ollmi(1de11ijk i oorrleel zijn-hct uitspritrgcncl
l)ullt van feltcren irl te tluweu etr zich mees'ter te
makerr vatt dc klcirte lrtngten, clie onc'lc'r clen
1lâalr vârl Vlaarrrscire hcuve{cu, de vlakte vcf beIreei:s,clitcrr cll uitrttlttrteuclc artillelie-u'aarncrnirrgspostctr lrc'zo,rgc1crt, u'e11.-et J;clalrg .nog toc:g.rrom.n u,as cloor het gerltruik r,art rcr-tlragent'l
gcschut. l
f,ucierrtlorff's |1atr t'crstoorclc tiicldlijk ee1l \r411
F'o'ch.

llen gn \\,âs er een liottferctttic gclrcest tc lllcteruil, tusschcn Far-rr.i1c, IIaig, Dcberlel' crr Rau'lirrson. llcn u,ilc1e cel olfens,ief voorbeleiclcn tei'r
T,uiden crr tcn Oostetr r.att Amieus, met Fransch-

I}its,chc troellcn. nlaar l,tttlertdorff bcsli-'tc hcl
atrclers.

D,e Dttits,che veidliec'r gelasttc cett aatll'al ili
\./laarrclercrr. Bij Givcrrcirl- lagctr''10.0()0 Porttrgeezctr, riie Ccrr !()n afgelcs't tnocstelt t'o'r'clen. FIct
{i" lcge'r von Qnas,t iire'cg ttt-dcr zc ntet 1l0.00i)
nlan aan tc ta.c,tcî.
Ihr qr 9 i\pri1 koridig,ic ce ri vre cscliik hombarclcurerrt hc't lrc'gin t,au tictr sJag aatr c1e T,cie aall.
To'en tie lnol ge11 t,an clen 9" April aanbrak,
lregotr hct I)'tritsch ge'schut gcrl'e1t].ig tc bulderen
cn be's,too <te hct clc Portugeezen trtsschen Given-

ch1' en Ro'is-Gr:ctier. Allerlei pr-ojektielcn

siloc-

ge1l ne,e'r en rtooral cle gasgranaten rvektetr een pâniek o,ncler cle tro,epcn, die pas rroor rle eerste nrnai

't 'n'erke{ijk vuur lecttlctr ketruett. Om zes trur
spïong cle Duitsche infanterie rin c1e stellingelt, en

voncl gto,otetrcle'c1s ltecdriozc ntânflen, rlie zich
overgavelr. Ilc- Britsche artillerie antm'oorrl<le we{
krachtig, maar cle D'uits:hers zouclcrr tlaarvoor

rriet rvijkcn. Op tlettschctrtnateriaal zag tnett rtiet
naurv. De I)'nit-.'c1're officicretr ioegcn hun trocpeu
rroott.

|ri] tlcrl

eetsten. stoot, detlcrr

tlc

Pcrrttrgeezetl

ter

cl.oor

t1crs, c1agloo1r crs, \\râar\ran n'einigen ko'ncien lezer-r
crr schri'irte'n, cn s,'[e'ci1ts rrrrag begle?enr lvaarom
?ortrrgal krijq rro,ercle met Duitscirlanrl . On<ler
irc'n rvaten rrcle o'nterrrelcleitcu; err hun ste'mming
\{r:rs et ifl de mocras,sen clet l,eic niet op rrerbetel"c1.
l)e l)rrits,clre.ts znllen rlalrit,an u,el o,p <1c lroo,gte

zijn,cJaar zij juistditvakrtoor den aanval
iritgeko'zen haclclerr. Aarr de vlèugels storrclen de
Ëflpelschen. rrier 55" ciivis:ie dicn .9n April helrlhafti.g hii Gir-ctrchv streetl cn een cloo,rbraal<r'oorg^eurees,t

l,

rr:ltr.

\ron Quast kon rlien'l rla!' re'e'ds 6000 gc'r'angeen e,en brrit vatr 00-l;atto'lt1t€rtr me;lCeit, en
oqrmsturekke'trc1 voo,ral ool: .,t'as het. clat hij in
één stoot o'ver hct trechtetrrelcl c'ler Leie'utas qcrulit zorrrlcr lang ottqebourlen te ziin gcn'ortleit
1ie'1r

<1oor rre,rsteti<te

Iitttrtc'n, met'stal Loct'c'n, \1ân

\ÀIcl-

l;cr verdc.liairrl' trtcti rlcer lratl r:em,ac'ht.
. Tn clie dar'<:rr lier-l Çen gctrrcht', als zonrrlen tlc
Poltuseezer !charrr.leld beblrerr gelijl< de Italiarcn bij Car..oretto, en de lJnitschers maaktet
daarr,an eebr:rril:, om r\rcc'r hrrat te u'ckkeî tegell
Enseilancl c'n tc rleldén, rlat cle Brittst cle Po,rttt-

als s!ac'!rtr,ee' ha4den t'illen ec;bntiken.
T,aten wij r'lus r'ên het be'rloelde front zeilf eet
sicrrr Jroorel
I)e korresp,o,irrlctrt varr rlc ,r \{orrring Post )) bij
hct Engcilschc lerrct irr Fr'arrkri jk seinrJc :
rr ÏTet rlo'eil ..rar dcn ionp.s'terr aanval cler Duits,chers \\'ac. âa1r\r^1ti<cliik door- hct front te brel<err, hetnglk Ic Por:ttçe'c':.el aâ11 uterers,zijden rtan
,r*euve- ChaT.icl I e l- ez r, t ho ir.cl cn . d l rr bi i Bac - Saint\Ialtr naRt rjc T cie o,r tc rltkl<en, \'an cla.ar naar
.rcc''ie11

Cir,elchr- cl vc'u\:olo'cr.s irr rle richtirrq rtan Réi|lrre r,c1 rl.c'r- te orâ1r. '[it lcrlilaart ook, \ryââl"o'm
,-,' z$'r.ârste hcschietirro cerst Edltoncentreerd
q'c'rrl o;, iiet Portttgeesche front.

:

Een afrleeling van
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cle D'uitscir-Zuid-West-Afrikaansrche tro€pen.

I)e Duitsclre kano,nniers o,1ide'rhieldcn een verslre,Lringsvuur, heturelk \olgerls clc merening çler
bij onze bo,nclgcuoo'ten gedctacheercle Engelscire'
officieren alles wat rnen iu riat o,pziclrt àan de
Somrne he,eft lriigewooncl, ver err ver achter zich
liet. Zij zo'chtor ono'pho,uclelijk naar cle ve,rschilleucie hoo,fclkwartiereh, wegen en spoorweg'en.
Om kwart over vijvefl in cien moîgen $/erd het
vl1r1r va,1l cle e,erste nàar de tr,veecle Po,rtugeesche
linie overgebracht. D,aarop kwam de vijandelijke
infa,nterie te voo,rsrchijn.
Zii hezette cle eerste loopgraven, o'fschoo,n de
Portttg'eezen hardnekkigerr tegens,tand bo'den,
totclat zij letterlijk overrweldigd wa;r'en.
Ognstreeks 7 uut was de vijand in Fauquis,sart,
. achter ornze orude fro,ntlinie. Een paar minutern
laterr werd hert versp,erringsvllur opnieuw achteruitget'racht en de tweede Fortuge'esche linie aan-

ecrstc r,o,olbe,c1il rrair een vijanclc'lijke. bajo'net
charg'c,, waarvan ik oo,it lreb ve,rnomcn: e'n er
kee,r.lrerr l'traar zeef u'eirri g o,veflevenclen teftrlg:.

Terrvijl cie

clerr

Portugoerzen terrugtrokken, vo'rnrtie Engc,lschen tro'epen op hun recht,ervleugel

cen ilefensieve flank, van Givenchy langs

gevallen. Tegen 11 uur waten de Duiîschers in

Laventie.
De Portugeesche artilleri'à fferd go,ecl beciierrcl,
.inâar enkele kanocrnen moesteil in den steek worclen ge'laten, claar de besp'apnltt*"n niet cloor het
\.ers,perrin gsvuur ko'ndEn wo,rcl en gebracht. Eeni gcr batterijbenlanningen werden zoo goed ais to,t

rlen laats;ten lnan geclecime,etd, maar de overlevendcfi brachten c1e slrrits'tukken mecle terttg, err
cr werclen maat zeet weinig hruikbare kano'nnert

hanclern der D,uits,chers ge'1aten. Ecn aantal
' in
\rrii,qekomefl Poirtugeesche kairo,nniers wercl aan

rle zn'afe Enge'ls'che batterijen

toe,s.evo,eqc1, eil
lo'1g'ens,o,nze artillerieo,f ficier.'1t, lt1evcn ùij op lira-

rrige wijze hun

pltclit

cloern.

a,frle,e;linE P'o,rtugeesche inf anteric hie'1cl
hct b,ij I-a Cô,uture tot 2 uur in clen namicldag uit
J'o,cn zonclen zij iernancl met het vetzoek o'm meer
rnunitie. Drie rverrd hun gêzo'ncien, 1râar h.et is zeer
r1e r"t'a,ag, o'f zij hEt kleine, clanpere groeyrje bercikte. D,e Po,rtugeiezen \veigelrclen tcruc'te trckkcrr en z.ii bleven op hun po,st totrlat de Duitschc
het
iltfantèrie eqn cha,rge tetgein he,n uitvoercle

Ecn

-

clerr

\\'eg van Festhub,ert naar laatstgenoernd clo'rp,
clat feitelijk niet meer bestaat.
D,e 55" divisie w'as het o,nmicldellijk voo,rwerp
1.ian een woedendeî a,anval, cioo,r iets ais 4 D'uitsche divis,ie's onilernomen, want c1e vijand begeerde ongetrvijfelil het hoo,gge,legen terein bij Giverrchy teneirrcle de bres in de r{chting van
tséthtr-ne te kunnen venvijcien, D'e jo'n€rens vart
Lancas rire lieten echter clit belangrijke draai-

Pre gelgische generaal Lo'dtz"

