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Kaart van den slag aan cle Leie.
Fro'nt v66r den Duitschen aanval van I April 1918.

Er waren toen slechts eerr vierho,nderd inin de stad. Velen gingen naar het wreecl
kijken...
Ja, ook. op zecielijk gebieil sloeg de ooriog

\^refd,.

wonelrs
too,neel
zwaa,f
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\\/â.s ma.ar bete'r voor weerloozen

avo'nd binnen

te blijven;

tro,uwens

o

n

na 7

bij

uur
's Winters en 8 uur 's Zorners mo'esten de burgers

irr htris zijn, tva,aruit geen stra,altje licht clringen
rrrocht.
Er gebeurden inclerrclaad vrij veel miscladen, en
c1e

bevo,lking vreesde zeer de nabijheicl van de

boetkompagnies.
Het gerechtsho,f van Veurne zetelde nu in een
villa van De Pame, clat nog altijd vo1 beweging
was, maar waar de vijand e\'Erleens granaten heen
zand aT bommen wierp.

N'gg.

. . . o :

Front op 17 April 1918.

Van de vele rampen zal msn vo,oral de beschie-

ting van deze Lente o,ntho'uden, begin April,

to,en een granaat c1e wasscherij, niet ver van het
Oceaanhospitaal tro,f. 't'Was even voor den midclag. In het gebouw 'uverkten vee'1 jouge meisjes,
rneest vluchtelingen, die alclus in hun onclerhoud
voofzagen.
D,e granaat kwam o'p een drijfriem te'recht,
eren omstandigheicl, clie er toe meewerkte om <le

scherven in allerlei richtingen te slingeren. Er
waren ongeveer 20 dooclen" en meer dan 60 gewonden. Afschuweiijke too,neelen zag men en de
verslagenheid en vero,ntwaardigitl g waren groot,
alsook de rouw.
Eveneens D,uinkerke mo'est
ontgelden.

het

voo'rtdurend

DE GROOTE OORLOG.
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weinig rrro,ed, al trachtte het zulks wel te do@n,
to'sr het luiclde
r<, fn den slag bij Armentières brachten cie
Duitschers 28 divis,ies in het vrlur en sinds 2l
rUaart haclden ze 726 divisies op geheel het front.
D,aartergen liceft het Britscire leger er maar 79
gcstekl. Van clie 79 divisies hebben er 28 tweernaa,l e'n één clriemaal mecgevo'cirten. l'Ien bcho,eft
volstrekt lriet te r'l.aniropen, inclien we den toestantl r,rit cren breeder gezichts,ho,èk beziel erl onze
o'fÏe,rs als e,err ncndzakeiiili rieei van'het groo'te
:

1,lan be'scho'un'eni,'
Bij de veroveling tro,f men no'g inwoners aa,n,
en, [iâar merr o,p s,traat het lijk van e'en so'lclaat
vo,ncl, lverclen e'enige municipale letlen err labrikanten aangc,hcr'uclen e'n vijf dagen in iret irotcl
van graaf ligmo'nt opge'slo,tetr ; ze s'tonden op tlet

punt gefusilleerrl te lvo,rden, toeil een ollicier
tlen ko,nnnandant kw'am nrelden, dat de Duitscher
eerr rlronk<rnans'twist geclood was gewo'rden.
Zoo bleven de burgers tocir gespaard. Ile bezetter
trof Arruentières nu gerheel in de ziel, plunderde
cie fabrieken en vernielde de machines en he
rnateriaal.
Van Armentières rukten cle D'uitschers naat
Steenr,ve-rck op en melddelr nu 2o cluizend gevan-

in

Generaal von Eimen.

Nu lvas plots cle oo,rlog' uaar l.'rarrsch- en Belgisch Vlaarrclere'n verfilaatst. .\r'mentiùres viel,
zooals we verhaalden.
De keizer bezocl.rt de. s,tziri, of beter c1e rnïne.
In Augtrstus 1914 waretr de DuitscheSs er reeds
gewe'est, <'n hielden de beicle jo,ngs,te priesters
op cle mairie als gijzelaars gevangen, gedurende
36 uur. llaar in Septeml>er clreven cle Britten er
hen weet rrit. Drie jaar was Arrnentières tle prooi
van 't D'uitsch geschut. Zestig brtrgers verlo,ret
Jt leven en honcierrcl twiutig r'velclen gewoncl. De
huizetr en voo,ral cle fabriekeu leclen groote scha
de. En na a1 die bepro,evingen viel de arme stccie,
to,t een g€raamte afgeteerd, nog in cle macht van
clen r.ijand.
rr Armentières b'ehoo'rt thans ook to,t de lange
reeks van Fransche steclen, clie cloor clezen oorlog
o,pgeho,uilerr hebben te besta,an)), schreef een
Duitsch korrespo,nclent. uHet vo.rmt, oorlogs-geografisch gesproke,n, slechts een c1eel van het verwo,este gebied, dat reeds dicht .achter Rijsel be-

gint.
De stail maakt uit de v'srte een niet al tg ver-

w.o,esten indfuk. IIo,e rnee'r men haar echtet
nadert, lroe duiclelijkeï men kan waarnernen, dat
zij nog slechts een uitgebrand geraamte is. De
vernielirrg is in haar bijzotrderlreden niet zoo volkomen rr,ls in het to't een vofineloo'ze massa ge-

wo'rden Peronne o'f Bapaume. Echter ko,rnt ze
met die van St. Qtrentinovereen, d.IM.z. eris geen
hrris mer:r aanwezig clat niet een treffer hee'ft opgeloo,perr. fn de stlaten, wâar de buitenmulen der
huizen rrtaanclezijngebleven, zijn de daken ingeclrukt. .\rmentières z^l z@ goed als geheel herbo,uwcl rnoeten worclen.
r>

I{et

Engelsch bericht over Armentières gaf

genen.

Iler 12l April stou<l generaal Eberhardt te
Wulvergem, aan den voet van den Kemnrelberg,
en meer ten Zuiden, bij Béthune, viel Locon.
Ook tséthune was een o,ude Vlaamsche stad,
rvaar het bijzonder fijn Belfort uit 1346, de ber,r. onclering van alle oudheic.lsminnaa,rs opwekte.
Op cle ri'erelcltentoomstelling van Gent kou men 't
nagebootst zicn in (Juci-Gent. ÀIaar schooner was
het in zijn lijst van 't ouile staclje, me! op den

achtergroncl clen zwaren zestiend-eeuwscirerr
to,ren vâ1r St. Vaast. En in het Belfort zong de
beiaarcl, uiet cle groote klok uit 1576 : < La Joyeus'el. Béthune is derr garrschen oorlog cloor eett
irontstacl geureest, bezet doo,r de Britten, en be-

woo,nrl; men hacl er nog de u Confrérie des Charitables> (Liefdadig broederschap), in 11BB ge'
sjtlcrt, toen de pest in cle stad woedde en waarvan
cle leden zich verbonden de arme dooden te begra"
ven : eil. nu in 1914-1918 kreeg ze aI ha"at vro'eger
belang terug, want weer warern het benauwelijke
tijden, daar seclert 1914 de stad hevig bescho'ten
n'erc1 ; cle rr co,nfrérie r heeft dan ook veel slachtoffers ten grave geieid. Thans met het.o,ffensief
van 1918, dat de strijdiinie tot op vier kilometer
voor Béthune bracht, moest de burgerij de plaats
ontruimen, we'lke ze als esn ruine terug zou vinden.

In ballingschap, ja, het moest... 't Was zooals
cen Engelsch legerbericht meldde:
rt Ben cling in cleze nieuwe faze van den oorlog
is iets buitEng'ewoo,n p,ijnlijks.Het is de onbekom'
merde wijze waarop de vijancl honderden gâsgrar,aten zonder voorafgaancie waarschuwing in een
stacl a1s Béthune slingerrt, \ /âarvan hij weet, dat
zij vol burgers is; en waa.rop hij met granaatkartetsen en projektielen met groo,te snelheid
kleine gehuchten beschiet die ver va,rr de ger echtslinie afliggen.

Vele vrouwen en kincleren uit Béthune liggen
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\\ierkplaats voor de vervaardiging van pro,iektielen te Sairrt Cirernnon<l.

nu als slachtoffers van gasvergiftiging in
hospitalen.

In

een dorp kwam

ik

onze

gistereu lalgs

een maû die een kindje droeg, waarvân een
armpje was weggeschoten. Tegelijk werden vele
oude manuen gewond.

))

Voor de Duitschers was nu het gewichtig punt
Hazebroek, het Fransch-Vlaamsch stadje, waar-

over we vro€ger reeds spraketr. Om claar te geraken moesten cle Duitschers het Nieppewoud omtr'ekken, dat voor de Engelschen een beteekenis
had als het Houtirulstbosch voor de Duitschers;
stapelpiaats voor munitie en allerlei materiaal,
't maskeEren van troepen, enz.
Om het te naderen, vero,verde de aanvaller
llerris eu Oud-Berkijn. FIij bezat nu op dit front"
tieel 340.000 man; de keizer was te Armentières.
De toestand scheen bijna hopeioos, maar Fo'ch

trof zijn maatregelen.

De Duitschers rekeudelr op
hier op hun ovennâcht.

c1e

verrassing, en

Foch zond versterkingen cn wist uitrnuntencl
zijn troepen te kiezen.
't Waren uren vol spanning. Weer scheen het
of alles qp het spel stond.

***
Letten wij nu even op c1e bedreiging van het
pas aângevargen Leie-offensief voor onze troepen, We weze! reeds op het algerneerr gevaâr.
Zoo de vijancl in Frankrijk vorde,rcle, en cle kanaalkust bedreigde, dan moesten cle Belgen

wijken, om aan o,msingeling te ontko,men. Eetr
blik op de kaart maakt zulks dadelijk duiclelijk.

De Duitschers nâar Calais, dan werd het IJzergebied als een va1. En met de mogelijkheid van

een terugtocht hield men rekening, zooals we

reeds vertericl hebben.
Het doel van clen aanvaJler bleef eernt beperkt,
Sixt vo'n Arnim rn'iide Poperinge nemen, om clan
verdcr verbincling te krijgen met de tro,epen uit

Ar:rnEntières, en ais men dan nagaat, clat de
strijd woedde cn lrct gevaar clreigrte van Poperin
ge, t-ot_ Bét1innc, bcgrijpt men, clat een langt
stroo'k bedreigd werd en cie reserven door eeu
me,e'sterhancl bestuur,l moesten wo,rden.
Popcringc nerJ t-Lus bc.ireigd. I-lct krceg ai
een vloed van granaten. -FIet u-as nu de Lregee,roe
pro,oi van Sixt von Àrniur, ciie meende het met
een flinken stoo,t te zullen kunnen nemen.
Poperinge irad stec.ls rcerige clagen gekenJ.
Dikrvijls clro,ng hei stikgas tot Poperinge door
en claaro'm werden gzrs,aanvallen cloor het luiden
der klok van de Onze tr ie've Vrouwe ke(k aangeko,ndigd. TerrEincle bij hevige beschietingen de
stacl te kunnerr verruijcletr, legden de Bfitten eeu
weg om de plaats irecn, de rSwitchrbadr. De
Engelsche so'lclaten waren hier als thuis el1 diku,ijls gaven hun muziekkorpsen uitvo'eringen op
de markt. Ja, 't was steeds een vermenging va1l
uitgelatenheid err. van smart, geCans in veel kroegen, maar teve,ns het binnenbrengstl van duizenclen gewonderi, het vero,ngelukkqn van bur
gers op c1e straat o'f itr huu wofing. X{en mo,est
ziclr onderu'erpeli aa.lr 't Britsch g%ag, aan de
bevelen van Britsche geadarmcl. I3elgische solrlaten, wier gezin hie,r o,f in cle orugeving wooncle,
mo,chten er niet komen eî nrojes,telr allerlei listen
verzinnen o,m in 't geheirn to.ch eens thuis te geraken. Zoo werd er een militair doodges,cho,ten,
tben hij over een haag bij zijn rvoning klô,m.
ilIenigmaal was er wrijving tusschen burgers

*
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In dat na,akte plein, waar alle plantengroei

vErdwenen is, waar de boornen gev,eld zijn, waar
er zelfs geefl sporren meer bestaan t{ier vroegere
u'oaringen, blijven nog enke'l rccht de o,ucle Duitsche dekkilgen : zware', massie'r,re reuzenteedingen in gewapend cement, die'nu to,t to,evlucht
diene,n <ler verriedrgers. Zij hebb'err ernstige ge-

Algemeen zïcht o,p den Katsberg

en solclâten, en

t\À7ist o,ok,

overrheid claarvoo,r muziek

en soms verbood

in

c1e

de

herbergen.

De oorlog r/i/as egn plaag voor de zeden, zoo
a1s in de omgwing en ginds o,verde Fransche

hier

qtens.

Men zond reecis in 1916

vee'1

kinderen naar

schoolko,lo'niesr, o1n hen voor gevaaï en zerde'lijk
verval te beho'eden

Bijna alle huizen te Poperinge \I'aren winkels,,
veel-bern'onets buiten de stacl over-

al gingeq

rrachten,.warit voo,tal cie D'uits,che vlie'gers vonnrlen een echte plaag. En urat al drarna's, zoo ondel

lrurgers'als soldateq !
' En zeker viel het hard, na drie jaar alles getro,tsieerd te heb'ben, nu nog in ballings,chap te
moeten trekken... Do,ch het fro'nt 1ag zoo dichtbij
en Poperinge zelf werd'be,clreigd.
,

***
Sixt von Arnim zo,u met 23 bataljons efl 200
liano,nnen, het Belgisct le'ger: aantasten... doorirreken en op Po.peringe marcheeten. Zoa u,as
het p1an... Etr op 17 April viel hij aan bij Merkem.

De s'treek, waar de slag werd ge errerd, looprt
van aan den Zuiderkant van het meer Blankaart
to,t âan clen spoo'rweg r.an feperen na,ar Tothout,
\-:
"Ê,r o,ns fro'nt, langs <len kant rran f,ângemark,
zich met het Britsche front verbo'nd.
Hier is ft het lage po'l<1er1anc1 niet meer, het

dornein,der f]zerovers,tro,oming. fn c1e omstreken
van Merkem, rijst de gro'ncl uit het water en s,tijet
eerst lan-gzamerhancl Zuid-Oostrnra,arts naar Bixschoo e e'n Langernark, om dan in c1e Zo,nnebeeksche heuvelEn o{r te .gaan en c1e hoo,gten n'elke
, verder den trechter.van feperen begrenzen.
. Lanç het Oos,ten stijgt de nog lage srond met
rboehten naat' de eefste golvingen \/an Hortthulstbcrsch, wa,ara.chter de hoo,gten van C1e'rcken En
'Fasschendale opcluiken.
,.- De ge'weldige a,rtillericvoo,tbereiding welke, in
.1917, den aanval cler Franscire,n rroorafging, hacl
.geheel de o,mstreek van l4erkem met ontelbare
ttechtc'rs o,verclekt; cl'e groncl is vers'cheurcl, orngewoeld, r,'hn o,nder te boven gekeerd, en c1e water{<we'lm, daar slechts 5Û' centimete'rs diep', is
ovetal opgespoten.
De kanten van Bixschooûe-LangEmark zijn niet
rrincler vErwoest,

breken: de ingang is langs den kant van den
v{jand gekeerd ; zij zijn zicirtb'aar op a,fstand er
voiffnefr een o'nmis,baar mikpunt voor de Duitsche
artille,rie, die hun juisite ligqing kent.
Geheel de stre,ek is dooçkruist met bèken, b'ijrivieren van den lJzer clie van 't Zatd naar het
No'o,rd.-Westen strooqneï, en aldus de wending
aanduiden Cer streepjes grond waarop onze stellingen gepl.aatst wordeî. D'e weg van Steerstrate
nââr D{ksmuide cloo'rloopt ze van't l{o,orden naar
't Zûc7en; daar waar hij onze ee{ste linie doo'rsnijrlt, vo'tmt hij met eèn tweede baan, die van
Staden nââr Merkem,de vierweegsche van Kippe.
Dar. zal het eerste doel zijn der D'uitschets en
de rveg van Kippe naar Steens(1ate zal de natuurliike spil hunnet aanvallen vorrnen.
Onnoo,dis te zeggerr dat het inrichten van clit
terrein als verdecligingspunt op geweldig€ lno,ei-

liikhederr stuitte. Te Merkem, waar

orrze

trcepen de Franschen vervr'angea hebben op het
einde r'an 191?, is men, niettegenstaande drie
maanrlen hard wert<, er niet in geslaagd aan de

ve'rrledigingslinie de noo,clige stevigheicl te geve-n.
De bors,twetingen zijn slechts 2 metei' dik;
-de loopgtaven bezitten geen rugsteun en de dek-

kingEn zijn terna,uwerhoo,d tegen de scherven

rtan granaatkartetsen bestand.
I,angs'de llanten v'an Bixschoo,te-Langernark,
een l"ak van cle Britte,n oliefgenornen, is 't met de

verdediging nog omgelukkiger eesteld. D,e toestand is er nog zoorreel te erger, daar, tengevoilge

der gebeurtenisserr langs de zijde van Armentières, men er toe had moretefl besluiten, orn met
den terrrgtocht van het Engelsch leger

in

ver-

blijven, cle voo'ruitliggende verdecligingslinie te verlaten. De terugtte{<kende bewqging
harl plaats gegrepefl in rlen nacht van 15 tot 16
'Apri1, dlus tlaaqs v66r c{en aaaval.
Het vak van Merkem, to'evertro,uwd aan de 3'
legera,fcleeling'van generaal Jacqtles, is in twee
onclersekto'rs vErrleeld : deze van Drie-Grachten,
\vaar .le 9e infantetie'afdeeling het 14ê linierergiment links heeft gerangsichikt en het 1" jagers te
baind te

; clie rtan Stepnstrate, bezet doo'r de
3" infanterieafcleeling in de richting Noord-Zuid
met cle 9"" 11" en 12" linier:egirnenten"
r,o,et, rechts

Gaspaardweg naar lIo'utern.

-
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Generaal Pétain aan ziin schriiftafel

'

Het rrak van B,ixschoote wo'rdt enkel b'ezet cioor
de 10" infanteriea"fdeeling der 4u L. D. (generaal
r-vlichel), met het 19" linieregiment in den ondersekto'r van Kortekeer en het 13" in dien van Wij.
dendreft.
rr De Belgenr, zegde een Duitsch dago,rder van
14 Àpri1, <t zullen geen stand houdm : zrj zullen
overhoop liggen vo'oraieer zij weten waar zij het
hebb'en

l.

De vijand brengt een ontzaglijke aanvalsgro,ep
bij: 6" Beiersche aJcle,eling; 1" afdeeling lqnciwehr;
5" regiment marinefusiliers; 106P linie?êgiment ;
cius 23 bataljons, gesiteurrd doo,r een gro,orte hoeveelheid kanonnen van alie kalibet en ontelbare
rnachinegeweren,
In reserve, gereed om den verwachten uitslag
uit te buiten : cle 83" en 233" afcleelingen e11 gecleelten van de 19" afdeeling
Eindelijk, op 10 kilometer van het slagveld, te
Lichtervelde, de 13" reserveafdeeling.
Reeds dagen te voren hadden he.v-ige beschie-

tingen plaats op het fro,nt Merkem-I,angemark.
Onze loopgrachten en werken van Kippe, Draaibank, Wijclendreft hadden ve,e,l geleden en de
verliezen wareïr groot. D'och de dappere troepen
der 3" en 4" L. A. hielden kranig stand. Vier ja,ar
eltrende, lichamelijk en zedelijk lijden hadden
niet in het minst hun strijclkracht v,ermindercl.
Eenige afdeelingen werden uit het voo,rland,
teruggealome[.

De Duitschers, op de hoogte o,nzer terugwijkemde beweging vaû den nacht van den 15 to,t
76, aan onze uiterste rechterzijde, drongen den
16" reeds 's mo'rgens in het ontruimde gebied.
Terwijl zij den sektor van Merkem geweldig
bo,mbardeerdel, kwamen zij nrct onze troepen in
aanraking: in dien van Bixschoote, werkelijke
gevechten leverend o{rn o{nze nieuwe stellingen te
peilen.

Zich waarschijnlijk rnbeeldenrd dat cflz€ rech-

in

een spoo'rtrein'

tervieugel zich gedurig zou teru'gtrekken, besloot
de vijandJ detr sinds lang loo,rbeteiden aanval te
verhâasten. Hij was zeker van zijn stuk.
Waar de BngelschEn en Franschen in dit offen'

sief reeds hadden moeten wijken, zouden

de

Belgen geen stand kt'nnen houden, meende Sixt
von Arnim en in zijn hoo,fdkrvartier te Tielt was
men reeds gereed om met db bureelen naar Kortrijk en Ro,ubaix te vethuizen.

Met het krieken van den dag, den 17", de
in den sekto,r

krijgsoperaties varl daags te vorerr

varl

Bixschoo'te-l,angernark voofzettendr, be-

sto,rmden de D'uitschers, onder de bescheruring
van e€n helsch vuut', de zwakke stellingen doo.r
c1e 19P en 13" linieregimenten geho,uden. Ons. voetvo k, de vlaag het hoo,fcl b edend,, decimeert de

aanvallers met gesreer- en machinegeweervuur.
I]o,ch. onze battetijen, niet talrijk, ko,nden heli
niet wefkdadig- genoeg o,ndersteunen. De krachtige aanvallen der Dtuitschers nemen toe, en de
vijand, den heldhaJtigen w"eerstand der onzen.

overkoinend, slaagt er in in de zone van. Bixschoo,te te dringen, wa,ar hij verrscheidene posten
inneemt.

Dien vo'oluitgang konnt hem echter cluur te
s,taan, onze troepen, vechtend in danig moeilijke
voo,rwaarden, ziin slechts s,tap bij stap gelûekeu
zii met stijgener versterking bij

en ver van toe te geven, strijden

c1e

r,vilskracht. Weldra komt

onze

in aktie zijnde batterijen;

,het Enge'lsche
uit a1 zijne

zware geschut van z;.jn kant dondert

macht; weldra nagelt hun immer geweldiger
vuur c1e Duitschers op hun plaats. Aile vooruit-

gang wordt hun belet.
Verder langs alle kanten verslagen door stortvlagen va.n geweef- en machinegevr'eervlluf, door
clen hardnekkigerr tegenstand der onzen tegengeho,uden, is de vijand verp;licht zich in de vero,verde po,sten in'te graven' Do,ch zulke verliezen
omCeirgaat hij, dat hij et eintlelijk toe beslist oq)

-
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De abdij van den l{atsbe'rg.
zijne beurt te,rug te trekken ; onze prachtige regimenten de'r 10" I,. Â. welke ge,clurencle clen garischen clag met ben'onderensmraardige kracht hebLren vo,lge,ho,uc1en, hememem de een oogenblik
o,ntruimde punten, o.a. c1e hoofrlwacht van Nfontmirail, wa,ar c1e vijand slechts na blo,edige en
nienigvLtlciige stormloopen wâs binnen gedro,ngen. llen mag zeggen dat irL den s,e{<to,r van Bixschoote, dien zij meenclen te overmeesteren, de
Duitschers een volledigen tegens,lag opliepen"
En. nog s'chrijnender was de ne'derlaag welke hen
irr den srektor X{erkem werd toegeb::acht.
Zijn aaral ûaar 't Noo,rderi ontplooienri, is
het om I uur 's morg€ns dat de vijand hier met
zijn stormloop begon, nâ eene betrekkelijk ko'rte,
cloch uiterst getveidige artillerievo,orbereiding.
D,en aanv'aI sinds 7 u. 30 r'o'elencl aanrukken,
L.adclen .c1e bevelhebbers der wachtkompagnies al
hunne voofzorgen genorrnen en oû1 spefvuur ges,eincl, dat o'nmicldellijk lo,scionderde.
Ondert het rruur o'nzer ârtillerie, dat snel toe-

achter gezonden: 't is een half peloton cloor eel
onclerluitenant aangevoerd. Het rrertrekt, larrËis
cle baan van Kippe', doch schi.et eetrsklaps rechts
aI, recht naar Aschhoc-rp, dat geclurig weerstaat ;
mitrailleusen u'o,rden qp het kleine groepje gericht, mannen rrallen ; er blijven er negen met
tlel oqrrlerluitenant, utelke op het gepaste oo,ge,nblik 't gar-nizoen van As,chhoop ter hulp snellen.

grô,epen

tr;ant, rras met buitengewooû geweld aangevallen
geureest sedert I u. i0. Het garnizoen hacl a1 cle
fro,ntakties afges,lagen ; cloch clc viiancl, r'r'elke

neemt, <lraaien cle aanvallers rond,

cleinzen en de me,nigvuldige reserven kornen oncler de sto'rtvlagen clet 75ers en |O5ers en lijclen
hel,rig verlies; no,chtans gaat de vo,oruitgang

cloor en ureldra raken de eerste e ementen onze
buitenversperringen. Doch de D,uitsche go,lven
beuken te vergeefs onze verdedigingswerken ;
het geschrrt der gewere'n, der machinege\vereu
hreekt den aanval.
Nochtans, o,m 8 u. 10 is er ee,n belangrijk punt
dat rra t : I(ippe, de ve'rdedigers der tr,l'ee loopgraven van clat.verdedigingsrverk allen, de offi
ciet inb e grep,en, ge'clurencle c1e artilleri evo orb erei rling buiten gevecht geste{d zijnde.
Door dit 'r'ooral gelukkig gediencl, rlringt cle
aanrrallet in het wetk. Na alclus eere bres in cle
linie te hebben ges,lagen cloor het bezit van een
cler voornaamsrte punten, richt de vijanr'l zich snel
op de loopgraven vârl kastee;l Britannia, aân rvier
Oo,stkant Verbran<le-Smis zich bevindt. Voor

zij slechts over eenige manschappen, we{ke, zijtlewaarts eq in clen fug overvallen, kriigsgevangen rir/o'rd'en gema,akt err naar
ga,rnizo'en beschikkerr

Intus,schen

zijr de rveinige

vercle,tligers

vail de llermine oo,k ontruimd gewo,rden.
Een D'uitsche post is er in geslaagd in. rle
Gro'ene I{o,eve binnen te rlringen, \vaar er eeû
hulppost ligt; dokters, aalmoezerier, ziekendragers worden gevangen geno(nen.

Doch de verrvittigcle Belgische artillerie laat
lrare pro,jekticlcn o'p de r,eroverrle punten nederha-ge1el : een konrrergeerencl v11ur op de Groene
lloeve gericht, r-erplicht aanvallers en gevangenen zich in te graven. De laatstea zullen later in
cerr tege,naanval bevrijcl r"'orden.

Het rrerdecligingswerk varr Aschhoop, van zijn

langs Verbrancle-S,mis en Hermine was binnengcslopen, berro'ncl zich o'p rlie wiize juis,t achtet de
van rugs,teun ontbloo'te lo,opgraven van Aschhoop; mitraillcnsen schoten in clen rug cler verc1ec1ige,rs, welke van af 9 u. 4,5 het vercledigings-

qrerk riro'esten o,ntt,.rimen.
Niet zoo spoe'dig is Aschho,op ontruim<l o,f de
r,ijand s,tormt er in. Terzelfdertijrl clalen mass,a's
van Rulteho,ek naar Jes,uitengoerc.l. Dit verdedi.qingsn'erk worclt zijrvaarts en in clen rug aangeval1en.Onc1er de sto,rtvlaaq worrlen zijne vercledi-

.{ers orverroûrrpelcl en ter plaats kriigsgevangeÏ
gernaaht. ?erzelfclerijjtl vallen cle Beieren de
loopgraven van l,angewaade aan. Onze artillerie
ontke-tent een r/uurorkaan, clo,ch cle vijandelijke
baten, gevoecl r1oo,r een gedurigen vloed van tro'epen welke 1an.qs de verovercle stellingen sluipen,
ro'llen voo,rt drchtbij de ioopgrarren, waar zij door
een n'elonder'lioucien gev/e'er\.1111r rtan <len verdecliger worden opgehouden.
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IIet clekoreeren van rrerwonde

Fransche militairen te Parijs cloor generaal Go'pin,
ko,mmandant der stad.

De slag van llerkem is voo'ral kenschetsenel
kracht cler tegenaanvallet.
Het geweldig optreden der Duitschers botste
op eene o,nmir1dellijke, snelle en wilskrachtige
middelen ondernotegen-aktie met zoo''n getinge
-ons.mag
verwoncle'ren,
msn, dat hun zu,akheicl
inciieir mer geen reker:rs,chap hield met cle gelukkige initiatier.en, nret de geestdrift in c1e
ruitvoering, cle stuu'kracht dier jonge officieren,
doo,r c'le

gegradeerden en solclaten, welke om 't even welken prijs cle in rlen nlo,rge'n bezette plaatsen terug
u'i1c1en;

en ook iirdien men geen

rekenschap

hielcl met het s,chietgewelcl det Belgis'che artiller,ie, met irare juistheicl en btigzaamheid. Geclurencle c'lie vurige tegenaantzallen wercl de samenrverking clier twee wapenen zoo versnnolten, d4t
cle artillerie al1er kalibets werke'lijk met de linietroepen den tegenaanval he'erft ge'leitl. Die onstuirrrigheicl en eenheicl rtan aktie lieten aan c1e onzen
toe van zondet om hulp te rterzo,eken een veel
sterkeren rrijan<1 terug te slaan: met uitzonclering
va1l eell bataljon cler hoofdlinie, zijn het
c1e bataljo'ns <ler. voorliggende vercledigingszo'ne,
rvelke zelf cle verioren stellingen hernomen hebben.

Het is niet mogelijk, in een verslâg als dit, al

de vers,cheiden akties te verhalen en al de helden-

rladen in 't b,ijzo'nrier te rrermelden. Er zijn et te
veel. Doch cle namen van eenige clier helden, welke achtEreenvo,lgens * en met utelke krachtinKippe, Kas'tee'l Britannia, Aschho,o'fi,
spanning
de Gro,ene lfoeve, l'Ifermine
\/erb,rande-Srnis,

terug hebben genomen, mo'eten hier vermeltl

nrc,rden.

\tr/ij schrijve'n ze hier neder zoncler rangschikking, want allen hebb,en den dank van 't vaderla.nd v'erdiEnd : Onderluitenant De Raedt, adjucl'ant Deco,rtis, kapitein Deqaunter, acljudant
c1e l{eug, kornmanclant Lievin. luitenant Hins,
on<lerluiterrant Wagschal, luitenant Gillaux,

luitenant Schlavons, luitenant fefebvre, onderluitenant de Pierpont, luitenant Van der Grrcht,
kapitein lIi1let, luitenant D'uquesne, kapit,:in Bechet, kapitein Drelvigne, onderrluitenant Vt'ckman.

Om 13 uur, zijrr Kippe en Kasteel Britanlia
terug ingeno,merr. De verovering van Verhrande-Smis is op goeclen weg. Om 14 uur, ir
lrr.schhoop o,p iooppas ingenomen. Bijrra te gelijkertijcl is cle Groene Hoeve veroverd; dan, om 15
uur, I{exmine. D,e howe lfonoré wordt herbezet
om 15 u.30 en het verdedigingss/erk du Tour eerr
kwa,rtier later. Op dat oo'genblik is lêsuitengoed
de eenige p,os,t nog in de handen van den vijand.
reerds

Die po,gingen hebben ons in bezit gestetd der loopgrâven, do,ch daar blijft noe de rr gros bc:ton r, de
gronclslag zelf rtan 't vercledigingswerk.

Een sto,ute tuss'chenkomst zal ze oqls noc\tans

leveten. Na zich in de vero,verrle loopgraver ..'an
Jesuitengoed te hebben vefsehanst, zendt de aar,voerder van het pelo,ton patroeljeursr (adju<iant

Hq'man), zich met het verdedigingswetk van
Henmine in verbinding willende stellen, lang-e
daar eene patroe je van drie man, door ko,rpo'raal
aangerVo,ercl. Élet spoor van Jesuitengo'er1

\/an Os

naar ITermine loopt langsheen < le gtos bétoqr r.
Ko'rporaal Van Os, naderbij k'o,mend, wordt gervaar dat 's vijands oprnerkzaamheici, geheel en al
in heslag genomen is doot het gevecht, op dat
oogenblik aan clen Z,uid-Westerkant van derr a béto,n )) âan clen gang. En rle patroelje kornt aan
langs den overkant, zo,ncler dat hare tegEnwoordigheirl wordt vermo,e<l. l,{et één sprong vallel
cle tlrie mannen, langs achter, met gtanaten, den
r.:ijanrl op het lijf ; deze plots'elinge inval orits;telt
zoodanig cle verdecligers, tlat zij de armen opsteken zoo,dra cle twee aanvalsgro,epefi te zamer]
r.o,oruitstuwen.

Ifet is 21 u. 30. A1 de punten, een ooqenblik
verloren, zijn hernsmen.

-
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Verwoestirrg v'an een b'rug over cie Nfarne cloo'r de Duitschers.

De slag is geëincligrl met een vo'lledige neder
laug van clerr vijcrrtl.
Votko,rnen teruggewo,rpen, ua een dag lang
lrevig vechten, liet hij in onze ha,nden: 7?9 krijgsilevangenen, waaronder 20 officieren, '7 zwate
rnitrailleusen, 53 lichte mitrailleusen, één granai clt iverpet; honderclen geweten en belangrijk mate,riaai. 1'alrijke lijkcrr iagen in o,nze linies en
rneer nog

in rt no man's 1ancl l, waar ons herhaald

sljervuur en ko,nvergeerend, vuur

in

cle vijande-

liike rangen vetschiiklielijk gernaaid had.
De Crie-en-tr,vintig Duitsche bataljons, wien de
aanval was opgedragen e11 die werkelijk in aktie
rirrrcest v/aren, waren terug geclreven geworden

ln letterlijk

weggemaaicl doo,r o,nze b,ataljons,welvan zeven, het vo,o'ruitliggerrd gebied bezetten, en waârbij, orn de tegena:rnrrallen te steunen, zich slechts een bataljo,n er-r
cene .ko,mpagnie te voegen haciclen. Prachtige

)<e, slechts te,n getale

zcgepraal, welke ten votie de gees'tdriftige heilvrenschen rechtvaardigt, welke van alle kanten
toestroorncle,n naâr clen I{o,ning erl het leger, tot

etrvelk 1uitenant- generaal Gillain, den 2.3o April,
cen schitterenrll dagorder richtte.
Ma,arschalk Foch kwarn persoo,nlijk de helden

I

clekoreeren

en de

mo,edige afdeelingen geluk

wenschen, welke den vijancl een tredenkelijke neclerlaag cleclen onclergaan en een dreigend gevaar

hadden afgeweerd. (1)
Sixt von Arnim had het rlus omclervoqlden, dat
hij hier aan geen cloo,rbraak denken moest...
't Was een bloedige dag gewees,t... Ilo,evele,lr
cler onzen ook lagen daar neer:, p'lo,ts uit hun
leven gescheurcl... En de talrijke gewonden !
Ma,ar rnen had niet aan c1e linie laterr taken.
Bewaard werclen de laatste woofdEn van onderiuitenant Veckman, die doodelijk gekwetst werd,

toen hij in cle loopgra,a.f der ho,eve Ho,noré sprong,
en to,t kapitein Béchet, die hem in zijn annen
opving, zei : rt l{ijn kapitein, indien ik sterf, zeg
aarr mijn o'uders dat ik voo,r 't vadlerland gestor-

ven ben, terwijl ik mijn plicht c1eed. Wensch de
mannen van mijn peloto,n geluk orn hun schoorr

gedrag:
geweest.

zij zijn waarlijk

bewo,nderenswa"ardig

>

Bn cie hulde pasit o,p al de strijders.
Konvoo'ien gewo'nden trokken weer langs de

r

i1) Bijzonderheden aan <De Legerboder ont1eend.

*-
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Episode uit den strijd in België.

wegen Westwaarts,

altijd diezelfde wegen

eilende en beprowing... Zoo

\Mas

van

el die van Mer-

kem, Noordscho,te Reninge, Oost-Vleteren een.
Oo,st-Vleteren is een dorp van 1800 zielen aâfl
cle groote baan feperen-Verume. Reeds van venre
ziet mcn z.ijn haaien, hoogerr, vijfspitsigen toren
bo,ven c1e eerwaarde ke'rk met haar drie beukerr.
Dikivijls vielen de granaten to't hier en zij sloegen een hoekto,rentje weg of ontplofteit zelfs in

iret

berlerhuis. So,ldateil rverclen gedood

klein do,rpsplein, de mfikt.

op het

Maar cle mees,te bewoners bleven toch, en voor
tle so,ldaten, die uit de loo,pgraven kwamen, was
Oost-Vleteren ais een o,asis, waâr zij -$e.t burgers
olrtmoetteïr, een z\4re'ern van huiselijk leven voelclen en

't

een en ander koopen ko,nden.

In

den

Zamer van 1917, to'en hier Frans,chen kwamen

voor het o,ffensief, dat we b,eschreven hebben,
gebo,rlen zij de bewoners heen te ga,an en men
moest rn'el gehoorzamen, want wie hardnekkig
blee'f, werd met geweld achteruit gebracht. fn
clezen oorlo,gstijcl waren Belgen immers niet meer
baas in hun eigen gtreek, irun eigen do,rp. 't Offe'ns,ief liep dood, Belgen vervingen opnieuw de
Franschen en de benvo,ners ke'erden spo,edig terug,
liever r1e .qevaren nabij het front trotseerend, dan
armoe te lijden in den vreemde.

Nu in 1918 kwam er weer qnfust en rees nogmaals de vrâag: n Vluchten of blijven? r En men

besioot de gebeurtenissen af te wachten. Zoalang
de Belgis,che so,ldaten niet a,ftrokken, zouden de

burgers het ook niet doen. En in St-Hubertus
in D'en Kasteelhof en St-Sebastiaa.n
eri de andere herbçrgen kwamen onze jongens
weer hun pintje drinken err 't nieuws bespreken.
o,f de Ster,

<l Kasteelho,f D r /as een nâam o,rrtleend aan OostVle,teren's kasteeltje rechto,ver de kerk, eigellrc1o'rn van een dame uit Ieperen, die het echter
266 liet vervallen, dat het reeds voor den oo'rlog
voor €en ze'stig frairk per jaar ve'rhuurd werd aân
een groo,t arbeiclersgezin, dat nu huiscle in de
bouwvallige kame'rs en torens.

Bn cle < kasteelvro'uwe ir

verdiende

in

d,eze

lastige jaren haar broord door te wasschen voo( de

militairen.

Aan de herberg Ko'rtekee,r loopt een zijweg
rcchts naar Oost-Vleteren, welks hooge to'ren en
fraaie kerk evefleens door den oo,rlog gespaard
zijn geb even" West-Vleter-en werd zelfs niet gei-,onr'l-.ardeerd en natuurlijk blee{ ook hier de be.
volking.

En juist die weg naa Oost-Vleteren langs

de

de Lancling r is voo't zoo,velen
een lijdensweg gew€estr want de knechtenschool
was een bmbulance, een doo'denhuis o,ok, elr even
o,ucle

hetbetg

rr

In

vercler, ten Zaiden van de plaats, ontsto'nd het
groot kerkho'f, waa,r ten laatste zwelltielr horndercl strijders ter mste gelegd w€f,den.

-
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l'och schre,ef Pétain voo,r, he1 Xu Fransche leger, dat bij Be,arrvais irr reserve was, ten Noordet
tler Sornme te brengen en een Fransche divisie
iu cle streek D'uirrlierke-Winoxbe'rgen te plaatsen.
__De Engelsichen weken in VlaànderÂ terug.
Haig woeg merlewerking r,'an Fransche troepen,
rrrinstens vier clivisies tusschen ,Sint-Omer en
Duinkerke.
Foch gaf
son

c1e

vo,lgencle instrukties aan Davicl-

:

1. D,en vijand krachtig op <1e linie

weersta,an.

()een terugtocht en geen ontruiming.
! Tot elkcn prijs de ve'rdecliging l'an Ketrrnel,
Nieuwkerke, Nieppe, enz. hanclhaven, om rle
aarrkotns,t van Fransche reserve mogelijk te makcrt.

D'e verwo,este kerk van Fleurbaix.

Err Fo,ch zag zich ook genoodzaakt het o,ffet:,icf der Somme te schorsen,om cle Enge,lscheri aarr

l.inrlc nict lrerbergen als rr I)e

Ster

l,

rt

De

I,ceurv rrarr Vlaarrder€1l rr g11 ,r I,irrde Hoo,gstade l,
ttrct nog eukclc van clie oucle Veurne-Ambachts,che huizekens,, cloor riet gedekt, heeft van al
Oktober 1914 allerlei so'1c1aten zieu vooririjtreki<eri die van claar naar het front gingen , 't zij in
kalme tijclen, naar ook op kritieke urcn als versterkingen het gevaar van cloo,rbraak ke,eren
illo€steî. En te l,inde u"as clan ook een amÏ[r-

lance gp een akker sebouwcl nret langc
rijerr b,arakkerr, waâr Beigen en Franschen
ve1'pleegd zijn geworden. En toen cle oorIo,g eindigde, \'e,rdwenen

die pavilio,enelt, maar

hleef er het herkho'f, \l/aar mim <lriehonclerrl so,ldaten begrarten iiggen o,ncle,r blankc kruisies.
Gtooter nog \\râs hct hosp taal eeniee minuten
verrle'r o,p clerr \\'cÊ', het o,udemannenhuis doot
allerlei barakkcn en zalen vergroot tot ambulance
van Hoo,gs'tade. Fn meer \\/es,twaalts tc Beveterr
stoncl er eren, no,g a1 vcel ruimer.
\\re'l lrrogel we clus van lijcleîs,wegen slxeken,
die van het fro,nt naar cle ba.an fep'ercn-Veume
rro,efde,n, cn nt1, na <len slag va.tr Metkem, warc11
ze met blo,eC geteekentl.
De l)'uitsche po,.rlns om door tc breket ovcr
Reninge en Vleteren, crr \\ro,es'ten en naar Poperinge o'p te rukl<en, rvas dus in de kiem gesmoott'I,
lùaar teveûs in jeugrliE, ko,stl.raar bloe'tl .

Leie bij te staan.
Den 12" wordt het 2e ruiteri.ikorps (Robillot)

cle

rraar Sint-Omer ge,stuur<1.

Dcn Fransche, infanterie-clivisie kri.igt bevel
lret leger varr Plunter te steunen.

!'och geeft Ro,billo,t g.eschreven instruktie,s : clc
verbincling handhaven tuss,chen hEt I" en ff" Engelsche lege,r. Hij beveelt Pétajn nog een infantcde'divisie naar bet Noorclen

elt

1en.

De .qourzernellr van Duinkerke moet het binrenrvatêr laten r,r,verstroomen van Duinkerke to't
\/curne en Sirrt-Omer en zich gel'eecl ho,uderr oln
,ro,k het ze,ewater binnen te laten.

Clemenceau ontmo'et lforne en Haig en t'larr
Foch te Breteuil, I)esticker, de vcftrous-ensman
van Foch, werd naar Cassel, tnsschen Duinkerke
en llazebroek gestuurcl, ont ter plaatse cle sarnenwerking tusschen Britten en Franschen te
regelen.

De Duitsche aanvallen cluren r-et steecls meer
hardnekkigheid voort. Het X' F'ransche leger
rvorclt opgestei,J, gereerl in te grijpen, als rle
DtritschErs te,n Z,"rriclen van

Aras

cle

Britsche linie

fo'rceere.n.

F'o,ch heeft te Ranchico,urt een. o'nderhoucl met
ccretaal lfo,rue er I'raagt hem alle po,gingen in

te spannen oni

r1e

miinen, die merr zoo noo,dig

lreeft, te redclcn. 's Avoqrrls
het is 13 Ap il
orrtvanqt hij het bezo'ek rrarr-Pers,hinc"s sftafover-

XT"IV.

ste

DE SLAG AAN DR I,EIE
(!ervo'l9.)
Instrukties van Foch.
Enfelschen in clen
- inDewhite
strijd'.
rr The rlan
r De strijd
om don- Kenrmelberg

te brengen,

verzoekt aan den Belsis,chen staf al zijn beschik,.
bare troepen ter beschikking van Plrrmer te stc'l-

-

Reecls bij 't h,cgin van clcr Lcierslag liet Haig
:rarr Fo,ch wetelr, rlat hii aân 't So'mnre-o'ffe,nsief ,
tlat, zooals we rvetet ,voorgenoûnen vt,as,ve'rzaakte.
I),en tv'eeclerr <1a,e vro,eg hij r1e aflossing op een

gedeelte van het fro,nt. troch antrvoo,r'1i1e : rr clat
clerg"e'lijke aflo,ssinq al r'le reserven verspillen
en droot tijclver:lies meebrengen z.ot1. ))
Haig erkende cle gegro,nclheicl clier bezwaren.

:

rzier da,gen later zal cle 'l." Amerikaans,che

rlir,isic kTaar r.ijn oim trlee te lrrcrken en in cletr
:'trii<1 te gaan.
Op 14 April orrtmoet Foch Haje te Abbeville,
llilrrer, Enge,lsch minister van oo,rloq r's er ook.

I{ai.g rlrukt o'rr tle vermceiclheicl 1'2n hq{ Brits,che
Ir-"qcr en vraaqt noe eens sede,elte,lijke aflossirrc

ziirrer troepell

,

maar rvcrler rreigert F'och,

en

too'nt cluideiliik aan wâaro1r hii rno,et u'eigererr.
A1s men clen slaq winncn r'vil, is c'en <Jet eetste

voorrvaarder p;een strrljrlentle' ttoenen af te losof ze ten minste maar af te los.sen als het
rvaarlijk niet anclers meev kan.
Officieel I'o,rt-lt Foch rlien dag beno,emd door
sen,

rle Enselsiche err Ftansche regeeringen to't opperbeve,lhebber van de gealliee'rc1'e le,gers in Frank-
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rijk. Daar hij

van het stadje verdreven. De onzen hielclen het

clen tite,1.

en verdeôigden het also,f het een vesting was.
Ifun aantal slo,nk echter bestendig onder het
zware vijandelijke vuur uit geschut, schansmo'r-

de funkties met het b'ekende gezag
en me'esterschap heeft vervuld, o,ntvangt hij nu
D'en volgenden dag, 15 Àpril, kornen Clemen
ceau el1 lord Milner hem bezoeken te Beauvais.
In clen narniddag ontvangt hii Poincaré te Sarcus,.
Haig voncl cle Fransche hulp onvoLdo,ende, maar
Fo,ch hanrlhaaft zijn plan: cle Franschen zulleit
de Britten steunen, doch in reserve blijven om in
tlen strijd te gaan, waar de o,mstandigheden het
eis,chen. (1)
Ancl'ers $/orclen

c1e

beschikbare troepen onmid-

cle,ilijk .verbruikt.

I),ien dag verloren de Brittcn Belle of Bailleul,
't was een zwaar veflies.

en

fn

clern

na.cht van den 14n oçr den 15n hadder{

Engelschen Nieur,r'kerke moeten outruimen ;
zc u'erden teruggewo,rper op clen Rijs,el- en Par.ersberg. To'en was het lot van Belle ook beslis,t.
Een Engelsch ooggetui.qe beschreef deze episoc1e

,lc als volgt:
rt

Gedurende cle afgeloopen clrie dagen zijn

cle

voornaamste inspanningen in Vlaanderen gericht
geweest op de vermeestering van Bailleul met
ziin spoo,rweg en clen K.emmel-heuvel, Tot dat
ilo,el had c1e vijand met alle macht, waarover hij
rle beschikking had, ziin aanvallen gericht teu
Noo'rden van Merrtille, voe'rde hij met spoecl rze'rs,che <livisies op ter vervanging van zijn.uit elkaar
geslagen ert uitgeputte tro'epen en koncentreetde
hii een groote ho,eveelheicl zware- en velclartil-

lerie.

Tot aan gisteravolrl heeft c1e rriiancl in rlit gebied ttrsschen ]\{erris en 'Wytschate een stuk of
vijftien clivisies in het vuur geblacht, yan s'6llçç
er s,lechts êén tevo,ren in den striid was ge,n,ces;t
op he't So,mme-slagvelC. Er waren

bij die tlivisics

soeciale tro,epen voo'r derr sto,nnaanrral en dee,len
\/ân een Alpenko'rps, die berrel hadden om Railjerrl to,t iederqr priis te ne'men. Zii heb:ben Bail
leul niet gekregen en evenmin den spoo,rweg ten

Zuiden daa.rvan.

Het doel van den viiantl r'as Kemmel.

ee,iste <1ag I'an cleze gevechten

en rle Duitsche o,fficieren zijn

D,e

viel op 10 April

;

verb,aas,d orrer cleu

iegerrstantl der Britsche tro,epcn.
aantal waren.

<l.ie

zoo zu'a!< irr

De- Iluiische dooder.r licsefl

o,osestanelrl

o,nrler iegen

<1e'n

s,poom'eg"dijk nabil' Bailleul.

Ël

o,fschoon gisteren één oosenhlik onze flanl< bczuirlen Bailleul beclreisd '\\/as
r'elke nlaats
thans orrErstelpt vrcrdt mei_ rers,achtioe
granaten
In'erd o,nze linie gis,teravonrl met tegenaanva!-len vclilkomen hers,te,ltl. I)ertie Drritschcrs met

zi jn ge1,' â'n gen senoflr en .
Cisternacht trok o,nze linie bii La Crècle terrrg
en zrvenkte ten Zuirlert rran NieuwekerLe naer rlc
Raveilsbers-hneve. Toen wctd Nieuwcikerlie zelf
het toonec'l van helsehen striirl. De vijant! rlronr
1'e't starlic binr.ren, v'aat kleine nftleelineeîr \\riltshi6c. \\r9,1-esters e.a. !'enr aarl'ielerr err rloo,dcle,n
o.Ç Tsll \r,et,len e'c.lcc4: Hetha:.l<lelii!r n'err1 ,te
t rr

achin e qe.çnreret

:îil:]"ze
(1.)

coulv.

uzotstclir!'\r'e{.ï uit cerr ero,ot

<leel

<La Bataille cle Fo,ch rr. p31 p31:6orrr1 Re

p1ein, waarop

c1e

meeste straten uitko,men, bezet

tieren en machinegeweten. De vijand de'ed voortclurencl ven^/o,ede aauvallen met versche troepen,
cloch ook deze konclen Nieuwekerke niet door

rechtstreeksche stormloo,llen nemen. Ten s'lo,tte is
het stadje e'chter o,m de reeds geno,emde re'clenen

l,rijsgegeven.
lieer naar het Zuiden is

c1e

toestancl nog

vrij-

n'e1 hetzeifde gebleven.

De vijantl heeft voorbij Merville en

langs

voo,ruitgang van betee <enis gemaakt. Boverr St. Vgnant hebben
tle onzen weet vier aanvallen afgeslagen.
Geltrkkig zijn vele van onze allervermoeiclste
manschappen afge'lost doo'r versche troepen.
On2e linie is nu sterk bszet en men slaakt eell
zuchtvan verlichtingnaden angstvan drie dagen
geleden, toen de zaak er 't ergst voo'rstond.
I)e verliezen van clen vijand wâren het grootst
Cen overto,cht ov'el cle Leie, waar zijn infanbij
'terie
zwaar leed ondsr ons geschutvuur. De

het l,eie-kanaal geen

vijan<L bracht toen een gro,ort aantal veldkanonnen

op, \ryaarvan vele in het geheel niet waren inge:::l.ro,ten, z.oodat tal van granaten o'ns niet bereikten en in de Duitsche infanterie inslo'e.qet' De
D'uitsche'rs beschikten over zeer veel sahans,mortie,ten, clie in manden werden aangebracht. Men
:uegt clat in e'lke schans maar één modier \{ras iflserchoten.

De vijan<1 had groo,te mo'eite met tle trânspo,rt€n oveï het moclclerige terrein, \\,4âr onget\{Iijfei<.l nu rluizenden mannen bezig zijn om \4legen
cn rtelrispo,ren te leggen.
' I}e D'uitsche officieren schijnen bezielcl .gewe€st
te zijn met een fanatiek vertrouwen in de overtinning en hebberi a1les geiclaan o'rrr ooik htrnne
rlan sch aDnen aaryan te cloorclringen. Genetaalmaicor Hôfer, berrelhebber va.n tle aanvullingsreserve, eerr man met één ann, \toercle c1e eerste
,stormgolf aan. Hii liq1, een s;tok zu'aaien<1e', voot
ziin so claten uit, die zeer verbaasC. rvarerr, claar
ze nog noo,it eed hoofdofficier aan de sn,its haclden
rien gaan.
's Nachts voor clen aanr,-al wârerr de verliezen
r'ler l)uitschers o'nrler o,ns samengetrokken vuur
on hrrn ve'rzamelnilaatseql zwaaT gev'eest en de
eerste golyen rno,esten orrer nrrinhoopen en lijken
liririncrr orn te kunnen stonxen. De eeestdrift bii
c,t

r1e

D,nitschers rnoest serleû tlie'n heel rvat ge,lrrrrcl

z.ijr, rr,'ant cle aanrral he,eft hrrn reusachtiqe verlie,zen ce,'l{ost en minrler winst gertnacht clan zij
'lroooten.

Ten einde Bailleul te

o'ms,inse1en. werden er

tï'e'e zware aanrtallen ge,ilaan in he't \Iresten in <1e
richting rtan tr{etererr, in het Oo's,terr bii Neuve-

Eelise. Bij n{eteren faalr1e de vijantl Eeheel en
1ée4 zwarc rterJiczen. Er is verq'cetl gevrxhtert
rond een nlaatcl die < Stoo,mmo,le.n ri heet. l-.ir'
lleteren, rl,x6i rlE viian,l hevel selçre'setr ha<1 der.
rÀ/eq flââT l\4eteretr en het hoo'sg'eleqen terr"ir.
.l:arachte,r tot ell<en oriis te vetoveïefl. 7Ài betaalCen den priis z.omder resultaat, rl-errvc-Eg1ise

*-
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kruisbeeicl der abdij op cien Katsberg.

is nu in hun maclrt en gisternacht zijn

onze

tto'epen, zorrder c.lat c1e vijanrl irct .uvist, tcluggctrokken o,p een iets meer varr 1ie't rio,rp verwijderde linie, ten eiude niet het mikpunt te worden
van het aanhouciencl granaa,tvuur. Thans ziln tii
so,lclaten van den vijand in clie bo'uwva11en onder
zwraar bo,mbardeuent.

Dit gevecht bij Neuve-Eglise is vol grinuuge

e,pisoden. Het <lorp is herhaaldelijk in audere
handen overgegaan. Aan weerskanten werd ver'
woed gevochten en met alle soorten wapeuen.
Kleine groepen manûen dederr aanvallen en tegenaanvallen in de puinhoo,pen bij het aanbrekeu
van den dag en in iret cluister, lne'! geweren,
bajonetteu, bommen. De aanval op ireuve-Jigitse
was eigenlijk reeds begonnen toeu rie vijancl op

lU April Plo'egsteert nanl en sincLsctien

ieclercrr

dag vooruit kwam. D'e toestant.l wasetnstig ge-

worder toen de vijand in het dorp Ploegsteert
binnenrukte en daar een oest yan machine_:
geweren maakte, dat niet uitgeroeid kon worden
do,o't vefwoede tegenaanvallen van het Lancashire reglment. In den nacht van 11 ,iezer kregen
de ruannen, die het bosch van Ploegsteert bezet
hielcien, beivel deze gevaarlijke steliing op te
gever en te'rug te vallen op de linie vô6r NeuveEe'iise en La Nieppe. >
Een strijder schreef 's avoods in.zrin notaboek:
cr Men legert, vecht en sterft in 't slijk, dat
soons to,t d.e knieën reikt en aan 't gansche lichaam kleeft. Elke vo,et gronds is orngewoeld. Er
zijn putten van tien meter doorsnede. In de boomen, kaal als te'legraafpalen, die hier en daar
llog staan, zitteî stukken projektielen, als spelden op een speldekussen. Het terrein is als'een
zeef door al de granaatkuilen, vol met vuil water.
He'r ergste is, dat doo,r de beschieting en door
gassen er soms opbo'rrelingen plaats vinden,
waarvan het minste slratje op de huid va,lr den
bijsta.anden soldaat brandt als vitrioo'l. Bij een
oogenblik stilte hoo,ren we leet gehuil van gewonc1Jen, die te vergeefs op hulp wachten. Het Roode
I{ruis is niet tegen deze taak opgewassen... De
moorderij is te afschuwelijk r .
En ja, de stroo,m v'an gewo,nden was verschrikkelijk.
Te Ro,ubaix ha<l men alle ho'spitalen opgeeischt
en c1e burge'rlijke zieken mo'esten naar scholen of
partikuliere huizen overgebracht wo,rden en met
de hospitâlen nam men ook alle geneesnniddelen

cû instrumente'n, zoodat bttrgers stierven, oalciat
irren hun, door gcn'ris aan cle noo,tiige geneesmirl

il.elen,

dq

ciringcncie operatics

trict korr

ciocn

,;rrdcrgaan.

Iiortrijk geleek één irospitaal... Zcn rvas het
ook achter de linie der geallieerden.
ivlaar ho,evelen stierven onverzotscl. o,p het b,loeciig ve'ld... O, zao de legende van uThe man in
\\'rriter (De Witte llan) uu maar waarheid was
geWeeSt.
Derze legende

van ( the man in whitel was incierdaad vooî:al onder de Kanadeezen verspreici.

In Amerika sprak nres in alleriei bijeenkomsten
over de wonderhjke \/erschljning.
ru Voo,ral in den nacht zweeÏt eef,r maû in wit
ger,vaad langs het front. Iiij buigt zicir over ge-,r'onrieu, geeft iren te clrinken, stilt hun pijn,
vertroost de stervEnden. I{ij brengt zelfs de
getrolfeneu, die op 't nienraltlsland iiggeu naar
de voo,rposten, waar de ziekendragers ze verder
kunnen vervoeren. Granaten huilen om eu over
rem, maar tre,ffen hem nooit. De Duitscirers
schieten te vergeefs op den Witten NIan. De kogels schampen op hern af, als op een ondoordringbaar pantser. Als een geeond so,ldaat hem nadert,
vcr.iwijl,t hij. Men ziet hem

op ailerlei puntenen
ligt op zijn
straalt de hoo,gste liefde.

meestal op de gevaarlijkste. Een glans

gelaat eî. uit zijn blik
Waar de witte man verschijnt, stilt het gerschrei
en geketm. ))
En Kanadeezen vefzekerden, ze wilden het onder eede bevestigen, dal zlj deri Witten llan ge'
zien hebben. Doch denk u detr toestand vân velelt
n. Ze kennen de legende, Liggen gewo'nd op het
veld, kermen, ijlen, zijn in hoo,gst zenuwachtigerr
toestand.. Ze denken aan <ien man in 't wit, mee'
nen hem te zien... gelooven aan ziin macht en
verdooven. D,enk aan de schildwachten op irurr
eelrtzatme post. Ze hooren elk geritsel, staaû daar
te miciden van lijken... verneûl€n in de verte nog

gekleun, weten dat de dood hen beloert. Wat
moet et in hun geest omgaan, als 's nachts de
wind huilt, als patroeljes rond sluipen oi als ze
rneenen allErlei gedaanten te bemerken'.. In hun
verschrikte verbeelding, terwijl alle zenuwen gespannen zijn, terwijl het hart heftig klopt, meenen ze den man der legende te zien. Er zijn nog
andere verhalen van verschijningen, van'vurige
kruisen die zweven, van Engelen, die ne'erdalen,
ja, van duivels ook.
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\ridaigne en Zwarte Berg,

wen en ldinderen. Enkele van de vele aJschuwe-

IJelaas, de werke,lijkheid w'as anclers.
De Roo,cle Lente heerschte in Vla,anderen.

lijke tooneelen !
En nu in Maart-April

D,it al1es had weer e'en algerneene vlucht <ler
hevolking zoowel in Belgisch als Fransch Vlaanrlelen'toi gevo,lg. Haastig moes't me n dorpen als
Flêtres, Meteren, Proven e.a. verlatEn. Te Haze-

1918 grng 't er we€r geweldig toe. Den 20" Maart vielen er 41 bom.men,
derr 21" scho,ten to,rpiedotroorten ee.n duiz,endtil

granaten. Vijf po*npiers,. die branden bluschten,
u,eïclen gedoo,d, en vijf gewotrd.
D,en 23n err den 24o, boormen, en den 24" ook
'7 groo,te
granaten van land, den 25" 12 granaten
van 380, den 26", 16 en 19 bornm.en... De opsomming zou een lange lijst vo,rm,en. En to'ch bo,uwde
men in clie da,gen op de werf van D,uinkErke den
groo,tsten koo,pvaarder van Frankrijk, 19.000 ton,
145 meter lengte.
Er rn'as gevaar, dat de stad vallen zou; meû

bro,ek zeifs gingen velen heen. De granaten sloegen neer. Merr zag 's avoncls r'n alle richtingen
ï1a1nmen woedeni, men hoo,rde van omgekornen
burgers, die geweigerd haclden te vertrekken.

Ook vluchte'lingen uit 't Iepersche, die even
over de grens verbleven en er zelfs zaken bego'nnen waren, moesten voorr de twee'de maal wijken
cn verloren nogmaals al hun bezit. Enwaarheen ?
In 1914 rvas Dfiinkerke, Calais voo'r velen c1e bestemmingsplaats geweest.
Maar nu I Te Duinkerke was een vo4ledig plan
tot ontruiming der stede opgernaakt... De sta.d
van Jean Bart * wij rn'eten het reeds -._ had veel
beprô,evingen doorstaan. Reeds in lÏaart 1917
v,aàgden buitsche to'rpeddboo'tern 'zich voor dê
haven en beschoten ze de stad. Een maancl later,
ïn clen nacht van 24 op25 April, orn 2 u. 15, wier'
lren zeven Duitsche torpeclojagers 500 g;ranatea.
Ze v'oerert door de pas van Mardijck En verlieten clie langs de Oos,t;:ijde', zoo ciicht bij de kust,
clat cle bezetting van het fo,rt te Leffrinkho'eke
tle matrozen hoorde zingen.
Trvee to,rpeclo,booten brachten het wachtschip
to't zinken. Een Frans,ch marine-vaa.rtuig ( L'Eterrdardl, vie{ ze aan, do'ch ginq eveneens te11
ond'er. I)'e golven brachten lijken o'p 't strancl en
ceniqe dagen later sto,nd de ons bekende admiraal
Ro'nar"c'h

dertien kisten op

't kerkho

hij als recle slechts deze woo,rden:
Mijn lieve kinderEn, glj zult gewroken

sprak
rr

r,ao,orr

c1en.

en

wo'r-

l

En al maat voort werd Duinkerke bescho,ten,
uit de lucht, \tàf,r zee. \Vat al drama's

r.an 1and,

!

werkte harcler. De D'uitschers wisten het, tro,rn.
barde'erden de werl van land en zee en uit de
lucht. Den nacht voo,r het te wa,ter laten, kwanr
een aânval van Gotha's, d,ie afges'lagetr werd.
D,en 24" April, te midciag, Iiep het schip van
stapel. Het mo,est naar Cherbourg gesleept worclen; vijandelijke duikboo,ten hadden den weg met
mijnen b,estroo,id.. De Franschen nâJnsn ze weg
en aldus mo,esten ze lnet vertrek vier-en-twintig

.
,

uuf

verclagen, maâT de koopva,arder bereikte toch

veiûg zijn plaats van bestemming.
Duinkerke was nog flink bewoo,nd. De maire
Henri Terquern richtte eer proklama;tie tot cle
bevolking:
rrStop uw oorclen dichtu, zoo luidde ze. <Èlken <la,g verspreiclt men sensatienieuws, go'ed o'f
sie,cht, nooit weet men, van wie het kornt. I,uister eï niet naar, vertel het niet voo,rt.r Hij wekte
op tot rze,rtrouwen in den uitslag van den rr grootsten rrelcl.slag in de geschiedenis der wEreld. l
I{aar intusschen regelde men to,t in de minste
bijzonderheden c1e ontruiming der stad,. zoo dve
noo,dig zo'u b ijken. De Britten maakten een plan
o'p tort ve'rnie'ling der havern.

Een man veflaat evEn zi'jn huis... n'Ierr bomtardcert, hij loopt terug, maat ziin woning ligt reecls

.

granaat onthoo,fdt hern... en tot hun o'ntzetting
zien getuigen hoe die bloedige romp op de fiets'
rrog eenige ronden rijdt... Bene kar met vo'erman
cn irâ,ard, verdwijnt in een o'ntp{o'ffing, de rook
trekt op en m.en ziet overal brokken vleesch et
aan de muren bloed... en 't is alles. Een kelder
worclt het gtaf van 35 p'erso'nen, grijsaards, vro'u-

opgehoopt zaten, reden naar een onbekende
pla.ats van besterniling, diep in trrankrijk.
Be11e had men zien branden als een fakkel.
Voo'ral om het zinnenloozenges'ticht was de worrsteling o,ntzettend: geweest. Achter de hagen lagen rtre dooden opg:estapeld, ook o,p de wegen.

zes
en er onder is gansch ziin ge'zrn
gedoo,tl. Een territo'riaal wielrijder
Trerso'nen
ko,mt van -Rozendaal, rijlt r1e s;tad binnen..' een

in puin,

Zoa was overal cle verslagenheld groot.
Proven, clat reeds clrie ja,ar zoo,veel vluchtel.ingcn herbe,rgde, mo'est nu in 1918 oo,k vedater.r
nto'rden. Treilen uit beestelrnragens sâmeîgestelcl, r,l'aarin oil7ze bannelingen vier, vijf dagen

-
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Hct puin van Locre en den Roodenberg.

llen hacl geen tijd ze te begraven en wierp
terziicle om esn doo'rtocht te banen.

delin, al was iret ten koste varr zwâ,re o,ticrs, rieir
vijand belette uit \\ y tscrratc oli te rukkeu.

ze

In

***
D'en 16o April ontmoette Foch Milner, Haig
en generaal Wilson te Abbeville.'Deze spreken
over de afgematheid van Plumer's leger. De opperbevelhebber besluit zich zell naar 't Noordeu
te begwen.Hij vertoeft te Blandecques, algemeen

hoofdkwartier van het II" leger (Plumer). Hij
clringt bij Plumet aan zijn eerste linie te handlraven en zijn tweede te versterken.
Te Bergen ontmoet Fo,ch Podncaré. Met <.lezen
brengt hij onzen Koning een bezoek.
Te Blanclecques teruggekeerd, telefo'ne'ert irij
aan Weygand nog twee clivisies naa;r
te zenden.

't Noorden

Aan Plumer en Robillot schrijft hij voor tot
'elken prijs den Ketnmelberg te behouden.
ECn Noorderlegergroep wordt sarnengestelrl
o,nder generaal de

Mitry.

Allerlei maatregelen worclen genornen. Foch
waarschuwt Plumer en getteraal Gil1ain, Belgisch stafoverste, voor een Duits,chen aanval o1r
het samenvoegingspunt van Belgen en Britten.
D,e beide stavet nemen samerr hun schikkingen.

Vijf

duizencl Italiaansche arbeiders worderr aan
r1e Engelschen verschâft, om hun linies te verbeteren.

in

Plumer ontruimt fret te'rrein van Passchendale,
1917 met zooveel moeite vefovercl.
De Duitschers zullen nu hun eieettlijk doel

aantasten, den Kelrrmelberg.
Dsn 25" April werd weet een vreeselijke dag.
Na Belle bezweek ook Wulvergern. Meer naar

't

Noorden narnen de Duitschers geheel Wyt-

schate en Sint Elooi.

Maar clan stuitten ze op c1e Fransche versterkingen, oip de 133" divisie, de < Gaulo,ise )) val1
Valentin, welke met de Britten de aanvallers van
voor Hezebroek terug dreef ,terwij I de 28" van Ma-

,

't nieuin de schacluw lag ander jong

hagen eu struikerr cn booure'rr Lrottc

we leven, maar

leven uit te blo,eden e:r te sterven
Op <ien fellen strijd vo'lgden dan toch eeruge
kalmere dagen.
Beide partijen nroestefl even herademen, hun
materiaal aanvullen, hun terrein eenigszins versterken. Zoowerd het 25 April.
De Duitschers beraarnden dus een geweldigen
aanval op Kemmel en vo,erden claarvoor vijl vcrsche divisies aan, waarbij twee keurkorpsen : het
4" Beiersche en het Alpenkorps. Die vijf clivisics
r'verden bij de vier van het vak gevo'egd, terwijl
rnen ook het geschut zeer versterkte.
Vijf Fransche divisies werden vôôr de heuvels
opgesteld, de 133" v6ôr den Katsberg, c1e bekende
hoogte met de Trappisten abdij, waar in 1914 c.le
prins vo,n Hessen stierf ; de 34" voor Locre, de
154o

van Dranoutre tot Kemmel, de 28" voor

I{emmel zelf en Linclenhoek, in aansluiting nrel
de 9'' Britsche clivisie.
Dei 2s' om 2 u. 30 's nrorgens brak cle aauval
1os

rnet een allerirevigste beschieting, waarbrj ook

met gas. Om ti uur, in den mist, sto,rmde het
voetv-olk aan. En de vreeselijke worsteling o,uL

Vlaanderens hoogsten heuvel en vroeger uitsparrningsoord, om clen eertijds zoo blijmoedrgen
Kemmelberg, ving aan.
D'en ganschen dag duurde cie strijcl. D'e levertden stormden over lijken en gewonden. Niets
werd ontzien. Een stormafdeeling viel oncler het
irevig vuur, een tweede moest da.clelijk ten aan-'
val, clan een derde en zoo ging het voo,rt, to't de
soldaten tot taak kregen <ie doo'den ter zijde te
lve{p€xr of te sleuren om de baan vrij te maken.
Wo,este kreten moesten het gekenn cler gewon-

tlsn overschreeuw€n.

Hoe ontzettend. het hier beschreverre ook is,

to'ch overdrijven we niet in hert minst. Gewo,nden,

in steden achter het front aangekomen, vertelden

nog huiverend hoe z€ een half uur over dooden

-.-
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kano,nnen hun vurige
bij Kemmel en Wytschate, rond lepe-

En overal flitsten de

tongen op,

ren ze1f. Een groot ke'rkhof lag daar: iretkerkrrol
van cluizenden levens, maar ook van qele dorperi,
gehuchten, hoevqr. \"oo,r den dood was het voor-

rijk aan buit.
En a1 de gewonden I 't \Vas overal 't zelfde.
Lu sclrerpe geur scheen achter 't gansche frouL
te wa.lmen, eell geur vau rnedicijn en vcrdoojaar

vrrrgs'rniddelen, vau bio'eil en tloo,ctszweet.
Van Kemruel donclerdert ahveer cle kanodrnerr,
r.rrt oe valleien huilden zc ook en cle lucir.t \,vas vol
va.ir scirrikbare geiuiclen en cle bo<lenr rlaveLrre.
Groo,te voo,rratletr bralclcten rne,t ro'ssc vlainurerr; slagerr van munitiestapeis,, clie rnen tot onl.
plolliug bra,cht, klonkerr a1 nraar cloo,r.
De Duitscirc'rs nanrel1 clierr dag ti.500 gevarigeueu, 50 kano,nneu, 200 rnitrarlleurs. D'e vijaud bchcerschte nu cle viakte e.n schotlnde tot dicp in
i,

rankrijk, van Rijsel tor Silt. Omer err Dirin-

kerke.

-\\/eg van De Clytte naar den Rciorlenberg.
en vcrminkten kropen om cle eerste hulp te kunnen o'ntvaugeu. Op vele plaatsen lagen de lijketr
op hoopen en had het gele slijk een roo,cle kleur
va.rr

het bloeJ. Veel

ger,vo,nclen

stierven, o'nt(lât

gccn tijcl gegund werd hen te halen en te verzorgen. Velen be,zweken tijdens het vervoer naar de
arnbulancgn.

Het dorp I{ernmel bezweek; D,uitsche Alpeniagcrs vieiel o,p den berg de artillerie met maciri;lr';C\Vefen a4n,

Franschen en Britten moeste.n ijlings hun geschut terug voeren en zelfs nrateriaal veruielen.
D'e tlivisie Nladelin slonk weg tot ei maar twee
lrataljons van overbleven. Het 30" regiment worstekle op den top wanhopig.
Dranoutre viel, de vijand onrsingelcle <len berg.
Orn vijf uur werden c1e s,ektieo,versten rler Fran-"
sclten o,p den lreuvcl naar rlen komnrandopos,t vau

den kolo,nci ontboden.

Zij

kee:rc7en

Wat ga,f hEt hern of die vero'vedng o,ntzagiij\
veel bloed, had geëischt I
Den volgendep,dag deden de Franschen verwoede tegenaao.vallen, doch deae mislukten.
De D'uitschers konden echter I,ocre en Voorrnezeele niet verovgrern.
{.-och zond e€n rdeuwe divisie aaar Vlaandereu.

Weldra waren er hier nu tien Fransche iufauterieerr

tlrie ruitetijdivisies.

De Franschen hadden dus ruim iu hun reserver

gcput.

Admiraal Ronarc'h meldde aan Foch, dat hij
met de Enge'lschen een ptran opgemaakt had voor
een evdntueele ontruiming van Duinkerke.
Fo,ch antwoordde, dat hij alléén zal beslissren of
het noodig is. Hij had vertrouwen.
En inderdaad, den29oÂpril doet de vijand nog
een po,ging om dEn Scherpenberg te nemen, maar
de 34" divisie Savatier en de 25", 49u en 2I" der
Errgelschen beletten den vooruitgang. Locre gaat
van hand to,t hand. Doch de slag r,.ermindert iu
hevigheid: de D,uitsche plannen zijn mislukt.

têrug, ont-

to,etd, en deeicien aa,n hun rnans,chappen mee, dat

de positie verloren was. Ze gelastten ieder, diepalric,rcn bezat, welke clEn vijand inlichtingen
zouder kunngn bezo'tgen, cleze te verbranden.
Ze lieten voo,rzien, clat nren

6f gedood 6f gevan-

gc{r genomen zou worden.
Sommige so,ldaten pro'testeerden, dat men hen
noolleloo's slachto,fferde, maar zwegen bi1 de opmerking, dat de weerstand den temgto,cht dcr
a.nclere troepen had beschenld.
Brr daar vielen de D,uitschers aan. Ze daagden
van a1le zijden op. D,e Franschen verdedigdar zicir
nog harclnekkig. De machinegeweren zaaiden kogels. Handgranaten ontploften. De kruin van clen
Kernmelberg 1ag vo,l lijken en gewonden.
D,e avond viel en nog streed merr. Groepjes
trachtten cloor den vijand, te clringen, zich met

ie bajo'net een weg te banen.
De clood maaicle zonder genade... Enkele Franschen bereikten hun linies... En toen de duisternis den heuvel omhulde, barstte daar het zegegero,e'p cler Dtritschers los.

Na den slag.
u-::u;rtrht,yan db maanrr
April l918' in- Europa.
Gespannon.toestand
tussshen Nedsrland e'n-Duitsshland.

Eind April luwde dus weer de nieuwe strijd.
tot doo'rbraak was opnieuw mislukt,
al had de vijand vorderingen kunnen maken en
bezat hij vooral het gewichtig punt: den KernD,e poging

mel.

De Entente. had terrein moeten offeren en

rlaaro,p kos'tbare levens ; zij had angstige uren
gekend. De Dtuitscher had evenwel slechts teleurstelling te boeken :' cle Fransch-Britsche legers
waren niet gesplitst, de Engelschen niet verplettercl; Amiens, Duinkerke, Calais bleven aan ons.

Uit

Noord-Vlaanderen meldde men aan een

Nederlandsch blad:

rr fn het Noo,r<Jen van Oost-Vlaanderen zijn
weinig troepen. En nog trekt men dagelijks

-14m-

Het puin van Zoqmebeke.

kloeke grenswachters weg, die naar 't froot moeten ern vervangen worden doo,r verminkten ert
hefstellende .geWo'nden. De meeste nieuwelingen
ko,rnen uit de hospitalen van Gent, die geheel vol
liggen, en waar ruim-te dringerrd noo,clig is. Vandaar dat vele herstellelden naar de grens wo,rclen
gestuurd. Ze kunnen meteen dienst doen mel

allerlei verminkten, kreuperlen enz.
Ze wandelen o,nder de hooge boomen, langs de
't l,entegroen uitspruit en spreken
nog huiverend o,ver de hel van't ffont. Ook in de
afgeloopen week waren de verliezen bij Kemmel
weef zeef zwaat. Men ontdô,et de dooden van hun

dijken, waat

bovenkleedîng en laarzsn en kan de lijken:riet
alle ter plaatse b,egrav'en.
In 't Noorden van Vlaanderen is d.e beweging

thans gering. Zefis veel statio,nspersoneel wordt

naar de plaatsen achter 't fro'nt gestuurd.
De keizer is weer in Vlaanderen. Langs Gent
reiscle hij n4ar Brugge. De opperste krijgsheer
mo'et doo,r zijn aanwezigheid de troepen opmonteren, de troE)en, waarvan nu zooveel geëischt
wordt. Wat men u het eersrt vertelt van den strijd
aan de l,eie en trij Ieperen,'is steeds h4 zware
verlies. D'e artillerie, de machinegeweren ma,aien
rij'na rij weg'erl ook in gevechten met handgranaten en bajonet valler:r er zeq vee1. Spionnage
werkt oncler de troepen zelf en c1e oproerige elementen ïvofden verzameld en 't eetst in't vuur
geiaagd a1s een clekking voor cle voigenden.

D,e geestdrift over c1e verovering

van

detr

Kemmelberg was ai zeer ve'el minder clan over het
innetnen van Armentières. l
Latàn we hier ter vollediging eerst nog eenige
algerneene medecleelingen do'en

Irr de moeilijkste

uit cleze maanci.
9" April, ver-

clagen, dcn

klaarde l,loycl George :
. < Als cleze gewelt{ige veldslag zich tegen ons

keert, zeg ik niet, clat de ooiiog geëindigd is.
Zori.ang rvij een schip. clrijvend hebben, zullen
u'ij geen D'uitschen vrede aanvaarden. Wordt de

lruiciige velclslag g'ewonllen, dan zal'zulJ<s de veroorcleeling zijn van het Pruisisch stelsrel. l
D'en 10Ê kwamen Siameesche troepen -op het
Fransch fro'nt strijden.

Den.ll' trof het groot kanon te Parijs een kindergesticht en eetr mo,ederhuis : 5 dboden, 28 Se-

wonden.

12 April: bevel orn cle burgerlijke bevolking
van lfazebro,ek weg te brengen.
Op den avo,nd van dEnzelfden dag, werpen qm
10 rr. 10 twee D'uitsche vliegers bo,mmen op Parijs
en treffen een gasleiding, waardoor een hevige
oltploffing ern een brancl ontstaan. Een andse
bom treft een huis va r vijf verdiepingen.
Men telt 26 dooden en 72 gewo,nden.
Op 12 April ook vallen 30.000 granaten op
Reims; de stad staat in brand.
16 Àpri1: bij de beschieting van Parijs worden
13 personen gedood en 45 gewond.

Het Engelsch Lagerhuis stemt een
ko,nskrip'tiewet l bero,ering daarover

nieuwe

in ler1and.

Men meldde daarover:
rt

In

Enge'land zit men nog steeds verlegen met

den dienstpliclrt voo,r Ierlnnd. Het verzet daar.tcgen is op het glo,ene eiland zoo geweldig em
algemeen, dat de regeering de zaak blijkbaar
-;oo'rloop,ig

niet durft doo'rzetten. Er is n.l.

een

ko,ninkiijk besluit verschenen, waarbij de inwetkingtreding cler wet wordt uitgesteld. De regeering scirijnt eerst dq werking van rr Elorne Rgle l

-te wil1en afwachten

het betre4fende wetso'nt- eens ingediend,'laat staan
rverp is echter nog niet
zooclat" de feren voo,reerst nog wel
aangenomen
- den clienstplicirt zullen hebben. l
geen las,t 'yan
Iersche vereenigingen in Amerika zetten lerland aan toe te geven. De waarheid was, dat in
Ie,rlancl reerls meer en meer eeu. beweging ontstond, die na den oo,rlog e'en s'erkelijke guerillaor-rrlog zou worden.

Vervo'lgen rtij otrs overzicht :
A.merika vervaardigt 11.500 geweren en 10 millioen patronen per clag en 18.000 mitrailleurs per

maand.
D'en 17" April erkent \Vils,o'n Foch o'fficieel ais
op,pcrbevelhebber der geallieerde tro,E)en.
19 April: R.eilns branclt nu a1 8 dagen. De gemeenteraad dezer stad verga.dert te Parijs.

In het Engelsch fagerhuis dient Boqlar Law

