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Ecrr tank

in lolle aktic, over esn doo,r granaten

.;r:

om\voelden grood de vija,nclelijke loopgraverr

naderende.

niet geheel cle havar, maar vornr"cle
toch een ernstige hindernis.
Zij bleef a,chter mert haar dooden, welke de
Britten niet gevonden hadden. En een nieuwe
sirercie wel

llei-dag werd gebo{real.
10 Mei was voo'rbij... Maa,r in Oostencle's geschieclenis stoncl clie clatum zwart aaflgeteekend.
Vijftien dooden oncler de burgers, tryaarvan

rreertien op clen Nieuwpoo'rtschat steenweg,
Alclus was cle ongenadige strijd met de olrder
zceërs aangebonden.

XLVII.
VERADEMING VAN HET OFFENSIEF
feperen uias beclleigcl. Dre Kemmel in c1e hanclen va,rr clen vijancl, Armentières en Bel1e gienommen; men begfijp,t, rlat cle toesrtand van de staci
zeer bedenkelijk werd.
De stad ! Wij bedo,elen tiatuurlijk rle ruïne, het
puin; strategische rn'aarcie bezat Ieperen nu niet
meer. l\{aar het had c'en moree'le beteekenis en
ook daarmee moeten militairen rekening houderr.

To,en de Engelsche,rr nu l{ooge, Zillebe{<e en
heuve,l 60 aan den vijarrd mo,esten ov'erlaten, lagerl von Arnim's troepcir op minder dan vijf kilo"
nretgr varr feneren.
Ec.rr o'ntmirnirrg rvetd crustig overwogen, maar
men sclrrok te,rug voo,r hct p1an, tlaar dit eerr gervc'ltii.qctr o'ngurrstige4 irr<lruk zou maken in het

N'90,

leger,

in

Engelancl

en zijn kolonieën en domi-

rrions.

l(en hie1,l stancl en Ieperen is behouclen ge,
bleven.
Na de vero'veling vân clen Kemmelberg zetten
de Duitschers hun pogingen o'nr verder te geral;en hardnekki.q voort.
D,en 29o April begon von Arnim een nieulv
offensief err harl hij het op den Scherpenberg

gemunt.
llet spanning w'erd die strijd gevolgcl. De legerberichten melddern geen beslissem.d nieuws.
Zij waren van clezen aard :
a len lVoorden van de l,eie duurt de slag hevig
voo,rt aan het gehee'le front van d'e buurt va,n
D'rano,utre
meïl.

tot het kanaal van Ieperen naar Ko-

De vijan<lelijke aanval van gisteren werd doo,r
negèn Duitsche divisies o,ndernomen. Hedelr
morgen vroeg cleden d'e Fransche en Britsche
tro,epen een tegenaanval en slaagclen er eerst in
ecnige vorrleringen te maken en een aantal Duitsche'rg gevahgen te nemen.
I-ate'r op den dag herhaalcle de vi'iand zijn aanr.allen en richtte ze mst bijzondere harclnekkiglieicl tegen c1e geallieerde stellingen van I,ocre tot
De Clytte cn âan weerskanten van het kanaai
van feperen naaï Komen.
fn de b,uurt van De Clytte en Scherpe'nberg
zijn alle aanvallen van de,n vijand afgeslagen,
maat na een hevigen strijcl, in clqn loo,p waarvarr
e'en

reeks vastbcraden a,anvallen o,ncler zware verzijn troepen werden afgeslagen,

liezen voor
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van de krijgs.verrichtingen uiteenr en we€s ons o,p eL,n n'aa.rnenritrgspost het
gebierl aan, \\'aal', oi) (icll (i" April, \rroeg ilr
den morgen cle Dtrrits,che tro,cpcu aarrzienlijk irr
a,antal, plots rrit hct u'oucl van Sa.int-Gobain tc
voorschi jn ll,vanrcrr, en bij llarisis ten aarrrral
voo'rtsto,rmden, het prlirt \\-âar v6ôr 2L ,llaal t
cie Errgelscire liuic aan cie Fraruscirc gclilonlierr
algeme'enherlen

\TAS.

De Frarrsiclre ciivisie weerstonrl cien aanval met

hct rlirrimum cler volstrekt noo,clzake{ijke tro,ellen, een feit, rlat haar de bijzondere geluku'errsclien rleelachtig

clec.cl rvo,rcieu van clen generaal
clcr lege,rgro,ep Franchet d'Esperey.
Dra,arentegen offcrelen c1e l)uitschcrs,, clie op 2 ir
.i{)0 meter afs,tancl zjch harici.en vastgerrestelcl,
cirie dagen achtcreeu huu manschappen, zonder
tellen op. Zes, ze\rctt aanvalsgo,lven achtereen

kwamen het lcven laten in de prikkeldraadvers,lr€fri1lgell. Het ko'n rriet ancle,rs: zes Fransche

Generaal Douglas Haig.

hij er in o,nze linie teïug te, clringen in <le
ichting van Locre.
Aan, b,eicle zijderr van het fep,eren-I{onren-karraal maakte cle vijancl ook eenige vorderingen.
La'at in clen avonrl v'an gisterel vie'l <1e vijancl
sla,a,gtle
r

eveneelrs <le stellingen c'lEr Ftanschen ten No'o'r<iOosfqll rrarr Baille,ul aan efl n"ercl hij tetuggern'o,rpen. Vroeg in den morgen van hecien herhaalde
de vijand zijn aanvallen in dezen sektor en op
cle Engelsche stellingen meer Oo,stu'aârts, na een
hevige beschieting. D,e strij<l cluurt in clezen sektorr over een breed front vo,ort.
Onze vliegers wierpen 150 bomnreri op Nfeerien,

Ro'eselare, Armentières en r"ijandelijke karnpen.

Tieu vijandelijke machines werden in lucht-

gevechten neergescho,tan, twee to,t dalen gedwongen, vief a,nclere <1oo,r he't afweetgeschut en een
dosr het \ruur vân onrze irrfanterie neergehaald.

Twee van onze machines wofden r,.ermist. l
Locre wnas het ce,ntrum varr d'en strijrl. IIet
dorpje lag a1s in een gang.
Met het einde van de maancl verlieî ook het

o,ffensief.

***

Bij de So'mme

hadden de Duitschers in die
<lagen oo,k hun hedrijvigheid hernomm.
Een clagbladkorrespontlent schreef :
< Wij werden, in het kleine cloqr ten Noorderr
r,an So,isso'ns, ontvanÊFn door een ieugdigen gerreraal, stellig nog geen vijftig jaar oud, en b,evel\roerdef over cle Fransclre divis'ie, clie van clen 6o
tot clefl 9" Apdl hatl medegestreden in den slag
len Noor<len van r1e Ailette, op den uiterst-techtschen vleugel van het groote offEnsief, \^/aarvan
het opp,erste doel is: Parijs te beteiken, ten koste
van v/at ook.

Met o,ngemeene cluidelijkheicl zette hij ons de

'

iritrailleur-afdeelingen ver-qcho,ten op één enkelen dag een millioen, r'ijf honcl'erclcluizencl patrouen. Bij het Ro'is-cle-Quirrciry e'n cle I{oeve van
Cranne zage,n Cc ravijnen grijs van D,uitsche
lijken, voo,ral in hct Ilavin-r1e-1a-Nlatière, geen
slechte naa,nr voor een leger, clat c1e uitclrukking
< Menschenmateriaal r uitvond.
Op I Aptil ontruimclen <1e Fransche troepen
t1e hoogten en trotrken op eeu cl.o,nkerert naclrt
ovef de Ailette. waatb'ij zii .qelrrnik maakterr van
srnalle bruggetics, zon'lcr- e,err kanorr of een mitrailleur te verliezen:
De Drritscirers hcbben verteld, clat zij CoucyIe-Châtea,u r storrreutierhantl rrero,verd l hacl<len,
crr altlus gingen zij zich alwerder te buiten aan
een hunner bespotte'lijke rrerzinsels.
Op clen 9" April, om 5 rrur in tlen morgeil,
lrrachten de laatste l;rarrka,rdc{ragers nog ge\rronden Zuiclwaarts,
rriet in de stad.

e1t

toerr \r,'aren t1e I),uitschers nog

In het G.roo,t Hoofclku-artier u'erc1 een konfetcntie voor ons geho,uclen o'r'er de eerste tien tlagerl van het l)'rritsche o,ffensief, loopende vau 21
tot ill \Ia,art. \\'ij willen claaruit eenige nog onlrckentle bijzo,rrderh erlen vastlto'uclen.

Op ill \{a,art irarklen tle l)rritschers 84 met
stelligheid opgernerkte clivisies in iret vuur gebracht; clat wil zeggen een millioen ûlânnefl,
terwijl er nog 75 aan het front wâren. Per twee
regimenten \vare1l fi5 batterijen en verscheidene
honderden mo,rtierqr van allerlei kaliber lrc.tekend. De soldaterr hadd'en ieder twee handgranaten en voo'T 6 clagerr levensnuclcle,len

Onmiclldellijk Das,te

tij

zich.'

de F'ransche infanterist

zich u'ed'er aan clen bes-egingsoo,rlog, cle lmionetcharges, <1e geestclrift en rlebedu,elming van clen

leldslag op open terrein aan.
Generaal I'Iangin zeicle Er van : ( Wij waren er
v'c,f'rukt o,'y'er. D
Dre Fransche rese'rvetroepen, die in het r,'uui
\\re(lqn gebracht, \\raren geM'o,lre tloepen, <lie niet
biizonderlijk waren tritgezocht, terwijl de Duitschers met hun beste Stosstrtlppen aanvielEn.
D'oor den hevigefl stoLrmlo,o'p, clien de Engelschen te do,orsrtaan haclcleu, onts,tond er een
scheur, die e,enige rrren b,l,eef bestaan, maâr op
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rveinig l-,ruusk, et1 een <lruk pratcr is hij allcs
lrt'lra.lve.

Ijr klinkt eell soort barsche goeclgeirutueurtl

in de n,o,ot',lcu van tlczen bclelhebberr, i1it.
wel Lotharingcr of bervoner van Frarrche Co,nrté
z,o,u kunnen zijrr. Err er is cetr tiliic sDot irr <lc
ko'rte toespraak, u'cllic' hii to,t orrs ricitt: rr \\'rit
komen de heetctr cigcnliil< zicl? Of u'ij el' rrlg
steeils zijn?'Dat litinnert ztj zie:n: r,r'ij zijn o
nogl Wij hebbc'n niets vcxrr hcl tc vcrl..ergerr.
llijn meening o,\'er clcn to,estand? llen kan .r,o1l<ornen gerust z.ii'n. F,r bestaat niet de nlilstr
tr,vijfel aa.n, o,f tle D,nitschc,rs zrrllerr zicl.r ovei tlc
Fransche so,lclatcrr rlcn trck lrre <e rr. ()t'era1 zcii'
gen de krijgsecirangerrerr, tloo,r o'rrs .ge.nraakt:
u Zoo is er in 't .--cbccl geerr aarclighcicl rneer :rirrr
Het gaat hier uiet als in Rrrslarrrl !r ljn zt,o i:
lreicl

Generaal l{angin.

lrc.t, heeren. l
Generaal I)nclrène ontving on:langs rlen bekcrrrlen Noorsch cn r-r,ltciekki n.qsreizige,r Am unds,er,
clie hem ure'c1e'ileelcle, dat hij eeu nieuwe Poolreis
ging o'nderneruen. Op cl€ vraag hoe lang lrij daclrt

weg te blijverr, clrie, vier of
rurerkrvaar'<ligc rvijze

\\'eef ( gesto,l)t l rvcrcl cloor

tachtig r'licgtuiecn, <1ic o1r 20 mctcr hoogte vlo.qcll el1 c1c Duitschcrs nrct hun rnitr:ailleurs besclroten. De vijautlen, cloo.r een pa.niek aa,ngegrep€n, r'luchtten weer naar httrr o,ude linies of
virrgen plat o1r derr gronci li.qgeu, verstijfcl var
orrtzetting a1s leeuuerikl<en, rlie cloor sperwers
,rrrrkriu.qcltl worderr. Ddt I'ers,cirafte clen Frarlschcn reserletroqrctr tiirl, op te rukke:r en de
lrres te \rtlllen. D'ee'cfsten, cliein'tvuur kwamen,
\\'aren t1e l<trras-"iers,, clic' tc \/oet streden en zich

!c(1tlrendc eenise utcu

irr

Tergrrie'r lvistefl te

lratrclhat'crr, ua clat <.lor1r herovcrcl te hebben.
Eetrige oo,gerrblikkcrr latc:L bevo,nt'lerr wij ons
irr hct hoofclkr".,artier \ran .qencraal Duchène, die
irr Nover.nbe'r in Italië \ryas, en hier over een leger
lrct'el r,o,ert. Het hoofclkwârtier is gwestigcl in
ccrr huis,, midcien in een groo,ten tuin gelegen,
\\'aâr\ran de lane n behendig gekamoufleerd

zi1t.
Eenige o,fficieren to<nen ofls graphieken, die
rcu <luidclijkc taal spreken o,ver de rnislukking
varr het glnotsche D,uitsche o,ffensief. De lijnen,
die van he't sterurpurrt ten Zui<len van de Scarpe,

rlric kilo'meter tcrr Oo,sten van Atrecht loopen,
toollen hoe de vijancl rnet zr,vakke, achtereelvolgencle stoo'terr irr lret Noorrlen en zeer hevige in

lret Zuiden te rverk ging, ten cirrcle op rlie wijze
rlen oDmarsch van zijn r,leuge{, clie op de Oise
aarrtrok, te bespoecligen.
Op 24 eu 26 llaart naaht

hii zijn froqrt recht
hij l{ontdiclier. Maar van
dat oogenblik af nrarl<eert hii <len pas, cn vertonnt de litrie gecn merkbare scho,lnmelingat
crr op 28 nlaart bercikt
lneef

.

Tenviji rvij rie'ze \/ce1ze.q9;clrde kaart bestucleeren, k'omt melt ons, rrre,le;leelerr clat generaal

f)uchène ons verwâcht. Daar staan lvij clan in
cen vettrek, door cle hcidc breede ramen met licht
overstrosmd. I)e generaal staat voo'r ons. Zijn

gelaatstrekken getrrigen van groo,te energie. De
blik is bijzo,ncler cioorclringencl, het gebaar is een

cte

hij

vijf jaren, antw-oo,rti-

:

( Drat weet men nooit \/ooruit I l uraarop gelrcD,rr<-'hène : rr D'at is iertand, die niet nieuwss-ierig is ! Hoe kan rnen alclus \À/eg gaa11 rz66r hct

raal

cinclc van den oo,rlog? ))
De Franscherr haclden

r1e tsritten krachtcladiÊ,c'
lnaar $/ât de Engels,chen reerls
doorstaan hadrleu, lezen trrre in een rappo(t \/nn
Haig:
tr Het aantal clivisics, clat rle rri'ianrl ree<ls tegerr
olrs il.l het vekl heeft gebracht, bedraagt 102,
\ïaâr\rall rterschciclen recCs rroor den tweedEn en
clerdcn keer in 't vr1r1r ziiu gebracht. fn het weerstancl bieden aan c1e l,.evige slageî, welke de
r,ijand clôor een zoo,danige ttoepenko,ncentratie
aan het Britsche leger krrn to,etrrengerr, hebbcrr
a1le rleelen vân olrs leger en alle wapens zich geclragen o,1) eeî wijze, die boven allen lof verhe-

liulp

.qebo,dcn,

rren is.

fn vorige kornrnuniqné's is reecis melding
r.naakt van

't getltaq

ge-

en cle bijzondere dapperheirl

r.an enkele Britsche rlir,isies. Do,ch een groot
aantal rrog niet genoemtle clir,'isies hebben zich
e\/eneens o'nderscheiden.

Na 5 clagen \/an zware gevechten, van 2,3 tot
30 Maart, bi'i Ro'in' Reccuerelle, heeft cle gârder.livisie rle met een groote strijdmacht o,nclernonrel 66n1,6ller \;â11 rlen viia,u<l rrolkomen afgesla
gen en

c1e

Dnitschers z\vare verliezen toegebraclrt.

I)eze rlivisie, clie cle 3'1" clivisie op zijn rechter en
cle 3' tlirrisie on z.ijn linkerflarrk harl, heeft alle
pogingen t'an der vijancl rrerijrielrl om van hct
l(oo'rclen uit aan te vallen.
Oo;k de 4" Llivi-.ie geclroeg zich op 28 Maart
bi.izo,rrcler r,erdienstelijk, to,en

zij

<1e aanvallen

vau de Drritschers terr Noorden van <le Scarpe,
met h'et doel rlen \Zimv-herrvel te bezetten cn
Atrecht in te nemen, u"ist le lreletten. Dezelfde
rlivisie o'nderscheidde zich in den nacht rran 14
op 15 April, toen ze rloor een he:n'on<lerensvr'aarcligen tegenaanrral het rlorp Reis-du-Vinage
hetorrerde en claarbij 150 gerrangerren maakte.
En op 18 April sloes ze een krachtigen aanval

-
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uit rirl langdurigen s'trijcl orn .1rn liartrnanlisrn'cilerkop in

Z.A. r,an Vobectl af gi ur:iakte 3{)1) gcrrange-

r1e

Vogezcn.

iir ,lctr strijrl op I Apri1. Zij hanclha:rile zich
in a1 haar pcrsiti€s ge'rlurenile twc,e dagen,

ûen.

daar

Dre 25" divisie w'erd bij het begin van het vijanrlciijk offensief p1o'tseling in clen strijd gezo,nden
in cie bnutt'van den weg Bapaunre-Kamerijk.
Ofschoon ze o'nophcudelijk n'crd aa:rgeval1en,
\,râs .le vijancl niet in staat haar uit hare steilingen te r.erddjven. Toen zij bevel kleeg terug te
tre{<ken, was c1e gevechts,.c.eest nog schitter:enri.
Sinrl-qrlien is zii in zware gevechtar gewikkeld

toefl ze <io,or het op,rukken clcr IJuitsche,rs op cic
beide flanl<en t'ercl geno,odzaakt Armentières te
olrtlrlimcn, r.,'at in r1e,n naclrt varr l0 op 11 April

geweest aan de T,eie, waar ze opnieuw schitteren-

de rliensten heeft be-wszsn.
Op l3 Aprii trezette de 34" divisie een front
v'ân ornge'veer I k.m. ten Oos,ten rran het bosclr
van Nieppe. Ten gevolge van vroegere gevechten
haël zij reeds een belangrijk deel rran haar effektief verrlo,ren, en cie vijand oefende eeî z$rarell
,].ruk uit. De tro,epen ontvingen de orcler, clat zij
hun fio,sitie tot het laatst raoesten verdedigen,
o,pdat er vers'terkingen konclen komen, en allen
volgdel op sichittetentle wijze clat bevel op. I)en
geheelen claq s1o,e.qen zij-c1e ocecnvolgende aan'
vallen af. Te,qgn den ar.ro,nd c'1ee,"1. de viianri noq
ccq \ /oedendq r,o,qing met een veflrletterende
t,,eerri'erheitl en sLââe:alc' er in :onrnr.ree ge'r1eeltct

van

r1e

linie linnen te ilrineen. lle

verclei'liqers

rr'aren op hun post .qesto,rven, lierrer r1an te rvijlicn. Toen stootte c'le vijand op de inmicirlels aangcko,men verste,rkin.qen e11 \ Ierc1 weer teruggeslagen.
Na helige gevcchten in de b'lirrt rtan Cro'isel1es
in rlen aanvnng van. rlen slag, na;rn de 34" clirrisic'
,lcrr sekto'r van Armentiètes over en stond daar

iir

c.cede ordcr gesclriecldc.

Sinilsrlien is ze voortcl.urelrL in clen s,trijd geï'ces,t, rto,cht r,'oortduren:i r'la1-.per, sto'nd iede're
vo,ctbre'ed terrein pas lra taaie r,erdecliging af err
cie'ei1 keer op kee,r tegehaanvallen.
D,e 42" divisie van l,ancashire en 62" divisie
slocgen in de laatste clagen van Maart en de eer-

Aptil ronclorn Buquoi vetscheiden aanaf en r1roegel7 zeer veel bii tot het handhaven rran otrze linie in dezen belangrijken
s'te van
va11en

sektor.

De 50" clivisiie, ofscl'roo,n zij vooçtclurenil in den

strijd was

geureest

tcn Zuitlen van

c1e So,rnme,

hield op 9 Apnl en vo,lgende dagen den vijancl in
bedwang aan r1e Leie, en bracht doo,r haar ha,rd-

nekkige verrle iiging bij Estaires en Merville zijn
opmars,ch zooTatg tot s,taan, to,t versiterkingen
\ilaren aangckoqnen.
Ile 3' en 4" Australische divisie te Mericour.t
crr l)e'rmanco.r-rrt, de dirtisje Nieuw-Zeelanclers te
Serre, r1e 5' tliiris,ie Australiërs tetr Zuiclen van
ci-^ Somme, allen r,ervnlden op lo,fwaarclige wijzc
hun plicht irr rie iaatste dagen van clen aanval

tlcr D,u-itschers in de Sornrnevallei. Met hun hulp
werd de opmatsch van clen vijan<1 de{initief tot
staan .qebracht en werclen 2iin troepen zwa e verliczcrr toegebracht.

l

Maar claar kwam tege,lijkertijd met de berich-
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Ecn bajonetaan\/al van Fransche jagers op ski's
r,a1r den licmmel, iit nieulvs uit Parijs cver
de Somme:
t Eensklaps is de geve'chtsberirijvigireid aan
iret Fransch-Engelsche f ront opnieuw ontbraLrcl.
De nieun.c phase van clen monsterachtigen

tcl

velclsiag begon gistererr

rnet een aanval

cier

Duitschers over eelr breerite varr olrgeveer 15
kilometer, tusscilen het c1o,rp !'oui11y-sur-Sonnrne
tot aan het dorp F{eui11es-sur-Àvre. FIet betrekkclijk smalle front rvercl doo'r Iiransche en Engclsche troeperr vcr.ieiiigcl. .Dc vijanrl tracirt dus
r;pinieul onze linie te verbreken op liet punt wâar
tic beicle legers zijri aaneengeklo,nken.

De artillerie voorbereitling van tie

uitcrste

ircr,igireicl duurde clen geireeien naclit door. I)e
u-oeclende aârrrrallen <ier iirfanterie bego'nnen
()rn 5 Llur in ile.n lnolgen en \,vare1l rles avonds

nog niet geëinriigci. Otidairks iiun irerhaalclen

stormloop werclen c1e Dr-ritschers 'v'olkornel ui
beilrvang geho'uilen. .Irr het Zuitlcir mocstcil r1c

geallie'erdeu eenig terrein ais,taan ten Oosten
van Villers-Bfeto1u1cux, n'e1k clo,rp t1oo,r rie D,uitschers trezet wertl.
Irr het Zniden, waâr de s,trijcl buitengewooll
hevig was, kon rle vijancl s'lechts eenige vordering maken in de stre'ek van lIangard. Hij drorrg
rloo,r to,t het bosch ten Noorden van dit plaatsje
en bereikte clen Oo'steiijkel rand van het dorp,
waaf de Fransche tro,epen met schitteTende harci-

nekkigheid tegcns,tancl bieden.

>

Maar dê Britten iieten het zoa niet, naûrerl
Villers-Bretonneux terrlg €n kouden melden:
<t D,e 1es van het eerste treffen tusschen Duitsche en Engeische tanks schijnt deze te zijn, dat
wij niets van de vijandelijke machines te vreezen
heb'be'n, w"iEr bernanningen maar al te duidelijk
lrun afkeer toonden om stand te ho,uden a7s zil
'werden uitgenoodird, cle kwestie eens en voor
goed uit te vechten.
I{et resultaa.t van de bijna ono,pho,uclelijke ge-

vechte,n ronclom Viilers-tsr'etolrneux sedert gister-

is, dat wij de stad heroverd hebben en
aan cie vier Duitsche divisies, die hie,r streden
eefl zeet zu,'are neclerlaag hebben toegebracht.

mo'rg'en

De troepen, die de stad verdetligden, wàren voor
't meerendeel Engelsche. Ten Zuiden van de stacl
stonden soltlaten uit \\.''est-Yorkshire e.lr l'iiclcile-

sex, terlv-ijl East-I-atcashircs irr Viiiers zell warc1r, lnaar t1e buitenste wijkcrr bezet hiekiet,
wegclts het stikgas dat in rie stad hing.
L)lze tegenaanval, oau iû uur, ktvarn a1s een
r;oikome,n verrassing en weril onclernomen door

Australische tro,ep,eu en Engeis,che, waarontler
::'eri;shires en r\orthamptons.
Ztj baanrlen zicir mct rle bajo,net een weg in rir:

\lrcstelijke buiteirwijkcn cn langs cle

sitraten,

zuivelclen cle vernielcle lmizc'ir cioor iliilclei van
hanc1glaira,ten en o'msingckien de rrritrailleurpostcrl op de straathoeken.
'loen de morgen aatl-rrak, strc'clen cie onzerr
irog steeds in Viilcrs-llretonnerux. Bij de stelselnratige onrierzo'ekingcn van liuis aan huis gaverr
telkens kle'ine groepjcs r-rjantler zich over. Àl1een
tie Rerks,hires rnaakten 200 ge,vangenen. Een
afdecling Yori<s,,hires vin'g er 60, en ook de Dtr.rharns en Northamptons hadclerr hun aancleel in
cle vangst. Ile ilenmidclag o,rn 12 uur \ /as <1e stad
blijkbaar van vijanclen gezuiverd.
Ile Duitschers tlachttert verscheidene malen de
stad weer in hanclen te krijgen, maa,r cle gereeclstaairde troç,en rverclen door ons granaàtvuur
weggemaaid, n
Zoo scho,mmelde de

strijd op en ne'er, maal
April verslapte ook aan de Sonnme de bedrijvig-

heid. Beicie partijen moesten irerademen.
En letten wij nu begin Mei even op de cijfers.
tudendorff he'eft thans 2.4?0.000 man (206

divisies) , wa,arvan 800 .000 rnan (66 divisie's) in algerneene fesente.
Sedert 1 Maart voerde hij er 1.680.0û0 in den
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trunr onzer iinies, arirt clerr ho,ek, r1oo,r o,ns front
gevormd.
Nu echter hacl men haastig trocpcu 1loctcl,
loeren bijna naar clcn uitersten linkerr,iengei.
De opmars,ch ctrer .l)'uitscl-re,rs 1laar Amiens, dat
zij onder hun zrvaar ges,chut iraclcien, maaktc
lict gebruik vau clel grooten spoorweg in 't Noordeir zeer bezwarend.
I,angs omv/egen, ove,r zijlijnen en uret vracirt
al1to,'..; warcl cle hulptroqten dan to,ch op tijcl geliorrre tr.
À1 or.rze clivis,ies,,

die aan ciel strijcl deelgenotrrcn harlden, \\'zlrext min of mecr geteistercl ; clit
bctccl<encle

e,et1

veqlies rzan tro,e1ten in den uaa,stcrr

slarg.

iri

Eu men \/oo,rza.g'dieu

nieuu.'-e'n slag. De aanval

\,'laant1c'ren \r'as vo,or dèn D,uitschen staf eerst

sicclits als een a"ficidirrg becloeld. I)e suksesserr
vcr-ioktcn fuclenclo,rff om cicn strijcl lclort te zerterr. Geen twijfcl, clat rra een behaalcl sukses,
I,urlenclo,rff eerr gevaarlijker punt zo,Ll aantastelr.
Pétain, die belast is met het Fransche {ronr,

ziet rriet zo'lcler stijgende ongerusthcitl hct .qr..
i:r'uik o'nzer clivisies in het Noorrien.
Den 1(J" -\{ei sc}rrijit hij aarr Fr-rch, clat iu
Fransche leger cie r-ritc,rste grclrs vall zijrr krachts
irrspauning heeft berc-ikt.

Foch weet dat wel, maar besciroun't rieu toes,tand nreer algerncerr, Hij weet, dat 1ue1t cle 1ju.
.qelschen niet aan hun lo,t kan <-r,verlaterr, dat rnerr

to,t elkerr prijs hun te,rugtorcrrt err clcl oplual.scll

r'icr Drritschers lraar Pas-dc-Calais
Een vakletu in rle loopglaven ricr ])rritschers.

strijrl. Zekcr n,erclerr er 350.000 getiood en getvo'nii, maar het ( nrenschenmateriaal )) \,vas rrog

geducht: 200.0()(.) man in cle depots achter hc,i
front, 450.00û vercler in het lanri,1b0.00U sewondcn, die zolrilen terugkeeren en de lichtirrg f gZ, ,

in Okto,ber beschikbaar
Tot 1 l,Iei vero,verde I,uclenclorff

(450.000),

\/angclleh cn 1600 kanonnen.
\Viust<r,n Churchill verklaarde

12?.000 ge-

in ,t 'Britsch

f.agerhuis:
<rIn vijl weken verloor Groo,t-Britannië lrx){)

l<anonnen cn 4000 to't 5000 rnitrailieurs,, rua.ar tlai
alles is vervânge'll en nteer dan lervangen. l
Lrit Amerika ontscireepten er nn 120.000 solrlaterr per maaricl.

fir

lrrarelr teekentm vari hoop, nraar cic toe-

T),e

l),uitsche opnrarsch was weer gestaakt.
Raymoncl Recouly rr tlit suk-

lionrst b'leef toch zorgwekkencl.
r<

llaarr, schrijft

ses_heeft zeer duur geko,st err is nega,iief, betrek-

kelijk en

r,-ooral voo,rloop,ig. Het
rN:,g'enblik uiet, o,rn zegete rocpclt.

Foch,

q-e,r'oelEncl

terugtcr'cht

tlc

in

is zeker

het

hoe ranrlx,oJ een Engelschc:

Vlaa,nderen en eelr bezetting doo.r

Drritsclrers vâlr D,uinkerke zou zijn, heeit
lirachtrlac.lig al het gewicht <1er Fransche reserve
irr derr strijcl gewo,rpen.
l)'e.

.innretging tlezer reserve t,as, gevoelig--

cla,n in clen slag <lel vo,rigc rriaand.
J)eze rvercl irnmers bij de samenvoeging d.et
IJritsche en Fransche lege.rs geler,erd, in hdcen-

rno'eiiijkcr

vermijcleu

nto'et.

Fo'ch is liet geweest, die everilvicht bracirt err
als scheidsrechter optrad, r'arr Pétain meer v€rlireeg dan clezg-lracï willen to,cs,taaû, zo,nder echter
rian Haig op verre ua niet toe te staan, wat deze
\ ro,eg.

Die offers warefl rru gebracht: zij waren uiet
tluur betaalc1, zij haclclen hrrn volle maat gegevel;
tle Duitschers \!'aren opgeirouclen en cle Britschc
l...1clsj, onrlanks huu verliczen, gered,
Nu mo'et rnen het front behouden met een minimum van troqrcn.
Den 1" Mei wo'rdt generaal }{itry door Foch
rerzocht de streek clet heuvelen te versterken.
l{ij vroeg claarloe nog eelr clivisie, maar Foch
ri'eigerde ze. Geen terugto,cht mag geschieden
zc.,ncler formeel bevel van deu opperbevelhebber.
Icrler moet kost wat kos,t zijn po,sitie verdedigeu.

Foch's macht werd op 2 llei uitgebreicl tot het
Italiaansche front.
Den 7" vroeg hij aan gererâai D,ias, op welken
dag het Italiaansch leger tot het offensierf ko,n
ovefgaan,
Foclr b,eval clan, dat c1e Fransche troepen, geu'end aan den stellingsoo,rlog, in clen bewegingsrNlrlog geoefend zoud.en \vo,rden.

I)arr had

hij

e'crr

gcsclril nret de Brittcn.

D,eze

iklerr I divisies aÏschafTen, wegens cle zwareverlieze,n. Foch protcsteercle kracht<ladig. Den l5n
hacl hij daarover eeî o,n(1erho'ud te Noailles rnet
Clernenceau, en deri l6n te l\Io'ntre'uil rnet Haig.
I{ij ciro,ng aan, dat rle Britten versterkingen
zoLtclc.n zenclen. Zijn oo,rdeel overwon.
D,el 20" Mei clacht lroch aau eert rrffensief, om
rr

Ànrie,ns te ofltzetten, en cle mijnen van Béthune
err J3rucy te vrijw:l,rerr, cins e,en zrarrval bij c,c

r1l cL.ll aatt de j-ere.
I)ocir nogmaals lvas Ludenrlorff ilenr voor. l
,tIei zou eirtrlrgcrr uiet eel nieuu'en, r,e.rschrik

Sr-.rttrrnc

lit'lijkcu strijtl.

*'\-*
.l,ateu lve nog e vclr rie aigcnreerre. gcbcrutcrljs
drer maan(l sir,tlictlvattcn, itlvo,reus lvij ticrr
llreuwell slag ircscrrlljven.

s.cu

2 .\tci. l1en b rallsctle

kruis,cr l.xrtsr, op ceri
i\lncr'lKaanschc p'alietboot, (ioor rnist. lJe u Crty
ui ,'\theus)) zoo lleet ltet vaarturg, zinkt en [ri
.\rneuka.ue.u koructr onir.
ij .rrei. Ijontl;,ar.Lenrerrt

l,r rrggc.

uit ric lucirt

-h,etr krlrtcslx.lrrrierrt rucltiric

(iaarovef

rrit

va:n Zeu-

\'lissingerr

:

<'t Is eeu vrcc'sclilke

riacirt gcr,r'ccst. I)o,ndcr
t.lag ha,ci den gaJrscrtcn namiddag varr Iret Vlaalrr,
sehc fro'nt trornrrrclvuur- geliio,nketr, rra,t iû derr
latctr avond a,annlclct, lilaar 111 (reu atgsroopL.lr
rrilcrrl lvas lret gebuloer, trat uu van nt€er naljlJ
nrcesl valr ctc \,laaurscne kust kiorrk ailergelvûr-

rrrgst. Zelden hebberr rvc

't

zoo gekend.

Gerlureu<re dnc ureu bijna, met eerr korte, rcgeluratlge tusscnelrpoors, wer.lel cloor vjtegers crr

ermoedelijk ook ctoo,r monitors aanval.leri o1r
iitltrtln cler kust eu op Brugge g'eclaan wÉike (rt:
lJilltscirc katrc,nnen op outzettelr(te lvijze beallt
r

tr

r

ru,rtldeu.

\rerscireiderre utaleu bE11 ik op slraat gelvccsl,
uveral cie gansche stad doo'r stonden cle rarneri
\;oolt(lurend te rjnkeien. -De irevigste scrrokken rrr
tie lucht vibreerdeu iu de vensters, sorus in cierr
botlem. Hier e-u claar sloegen binnencleuren opull
elr zoolvel hier als iu Zeeuwsch-Vlaarioeren werdeu de meeste rueuschen gestoord in uen slaap

cu luisterden naa.r het hevrg gebulcter, cle z\,trarc
ilagcu en cie ontploffingen.
Op den bo,r:,1evard, welke op zee ailziet, r,vas lict
schouwspel soms iruiveringwekkend. A1 lulg
tusschen Vlissinge.tr. eu den overkaut een n11:tl-ra.uk, to,ch zagen wc bo,ven Zeeb,rugge (le sIr.r..al)rrslvouken regcneu, tle zo'eklichten clen hemel at-

zoeken, ûraar bovenal was iudrukwekkend clc
vuu$chijn cler kanonnen, weike als de blikseru
Ilitste.
Om een uur od twee tot drie to'e bbgaven zich
groepjes nieuwsgieriger naar clen tlijk en we verllem€n, dat menigeeo zijn raruen opentie of opschoof uit vrees voor het breken iler ruiten.
In de hoogte ronkte een vliegtui6i boven cle
Schelde.

Al vroeg zat in 't statiou alhier een jo'rrgc
Beier, een aviateur, die gisteravontl om 8 uut
bij Zaamslag in Oosteiijk Zeerrwsch-Vlaanclerert
was gedaald. IIij kwan met zijn toeste'l van Rijsel en beweelt vertlwaald te zijn en cloot eetr
rnoto,rdefekt een lautling te hebben moeten doert.
Zijn medevlie'genier is nog aan de o'verzijde.
lu Ritthem, een kleiu do,rp Oo'stu'aarts t'ittt
Vlissingen zag ik over eerr s,loo't liggerr, smeulentl
rro,g, een reusachtis Britscir viiegtuig, een tweedeÈker met twee geweldige motoren exr eeu rtli-
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trailleur. Dit is vern.rocdeiijk het toestel, ciat we
l.cde'n nacht bo,ven de stad hoorrlerr.
Dc moto,r raakte cle'fekt eu cie cirie aviatenrs,
rveike rie groote tnachine l-icmanclen, ciedel cerr

rrr;,o,11anciing o'p \\-alcheren. Ze kwamen oorgetieerrl op den gro'nci- te,recht. ]Iilitairen warell
s;;,<;e.lig ter plaats,e e,n brachten de vliegenrers
laar de autoriteiten. 't Toestel iigt daar nu onder
rnilitaire bewaking en lokt veel nieuwsgierigen.
Tot in }Iid<lelburg hatl rrrerr iret springerr van
sihrapnells kunnen nagaan. ))

Ove,r het bo'mnren-gooien verschelen weder
zijdsche pro,testen. Duitschlancl rnek1c1e, lat zijn

trgenstanders de eerste stappen iuoesten doeli
voo,r ee11 konventie o1r rlit punl en zijrr rniiitaire
ovelJte'll <1an ]run rneening tcr kerrnen zotrde.tr
geven.

Omstrecks dierr tijrl uok tleed iret Rood Kruis
vau Genève ccrr p'oging oul i'alr rie oo,rlogl''oerenrie pai'tijen zckere l;cloften tc t,erkrijgen over hct
rialaten van allerle,i onlrarrnhartige praktijken.
Den l3" N{ei ant.u'ocrrtitlc cle Entelte, dat
I)iuitschlanrl in Aplil 1915 bego,ntlen was onge-

r,r,r-lc,cfrlc \val)e,ncl te gclrrttikcrr: het stikgas,
ittrr::r zii rrrcttt:ruirr l;er:cirl \\its \'()ors,tellen te otrtlerz.t,elicrl crr te aeurvnar,icrr. l)it alles liep u1r
Iticts uit err tot rlcrr iaatstcrr cla.g rvertl de oorlog
t11; ongenarirgc l'iize gcr.oerd.

Ronrl 15 llei lvertl hct wce,r' dlotlg eu schoou
crr ver\l'.reliItc] liien hc,t rriertrve o,ffels,ief. Tegeliili rne,t rlit betcr [-ecr kreeg Patiis oprrieuw

e-rallaten.

l)e Aruerikaansche Karrrer gal aal voorzitter
\\'ilso,rr orrbepr rkte vo'lmacht t(r,t vool'tzetting varr
1

11.11

r

rrl,flrr.q.

llei lrerlroeget cle vt;rrrschotten der Vcrccuigric Statcn aau dc geallieerclen reeds 21) mil1iar11. -'\nrcril.:aansche troe'pcrr ve,rstcrkterr lrct
01; l5

lJr

itsch Iront.

flen hcrirtrrerrle irr dezc riagerr

u:rn cle rvo<lrdt,rr,

rloor von ()oetzen, eetr rtricttd va.tr <lerr keizer, irr
l8{)B to,t rlcn Arnerikaarrschcn athniraal I)ewev
gc'richt :
rr

Rinrrcr l5 jaar

o'1rgc\rccr

zal nriirr lautl

eert

qroo,tel1 oo,rlo,g hegiuren. \\-i j zullen itr t$ree
nraanden naar Pâdj$-gaârr cu t.lan Engelancl veruieti.qcrr. Tierri.qc rnaatr:lcrr na tle voltooiing onzcr
taak in fiuropa, zullen rvij New-Yo,rk nemelr ell
waarschijlllijk \\ras,hington. \\'ij zullen er eeu of
twee nrilliar<l clo,llars uithalerr. \\iij zullen voor

onze rckening c1e trIonroe-leer en het hestuut
onzer bettekkingen inet Ztticl-Atrre'rika nemetl
Alles zal op een juist tiidstip vctu'ezenli.ikt wo,rclert, want wij zullen lilaar zijn en o'ltze rrijanderr
zullen het niet weten. l
Op 18 l4ei begon men irt Arrrerika cc'n triettvlc
l<arnpagne vo,or het Roocl Krttis.
I"[en vro,eg 50O mi]lioen ctt otrtviu.q cr ?5{). ISij
.

sprak \\Iilso,n in dc olicra te
Hij r,erklaarde dat er e;eett reclert

<1ie gelegenheicl

]*eu,-Yo'rk.

l;cs'tontl, orn <le z.etrcliitg der troqtcn to,t 5 millio'err
tc bcpcrketr. Elk vaartuig, tlat ttaar Etrrolla t'oer,
rno,est so'ldaten velvoe're1l.

1)e Vc'reenigrle Staten zotttlcir zich

nict

cloor

Inrichelachtiger vredesvoorstelk'n iateri rnisleideri:
clie, welke gedaan werden, achtte \\'ilson niet op-
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recht. A1s de vijand vrecle begeercle, moest hij
openhartig zijn voo,rwaarden cloerr klrrnen- cioor

geakkredite,erde vertegeu,voorcligers.

Wilso,n richtte e'ett bo,odsch"p"

tot F.rankrijk:

Amerikanen zijri uw broétle rs in cen grào_
. ,,Dg
te
err heilige zaak. n

De

3u Ametikaansche

20 milliar.l op.

Vrijheiclsleening bracht

Inmiddels werd,een hwige strijd met vliegtui-

gen gwoerd.

lJocn rn'ij cicl grecp in

clc"

gcl;curtenissen:

vliegcrs
- 1Q l{ei enËngclsche
fabriekcn
het station

Lronr}rarcieeren tie

vàn Saarbrticken.
. 17 Me,i. De Engelschen bornbartleeren het sta_
tio,n van l{etz. 's Avonds : bommen o,p parijs.
Parijzenaars vertoefclen in ,t' Zujden.
- _Vee{
MarsEille
dat in 191G, 540.000 inwo,ners ie1c1e,
bezat er nu meer clan één millioen.
18 lVlei. Engels,che raid, in vollen clag op rle
statioars, fabrieken en kazeruen van Keu'let: 25
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doo'clsn, 47 gewonden en veel schade. Eenige
dagen later werden te Keuien door vliegers 55

ilwgngrs gedoo'd en 185 gewo,nd. Een aflevaard gde dezer stad vro,eg aan den kanselier

hê siui-

ten van een internatio,naa,l verdrag oor een eind
te maken aan dpze bombardementen uit de lucht.
Hij had daartoe gewacht tot in Mei 1g1g, tot

irren

in

Duitschland ondervond, wat de DtritBelgië, Frankrijk en Engeland rceds
sedert het begin van den oo,rlog dedeni. lVten
denke aan den Zeppelin-aa,nval te Antwêrpen, in
Augustus 1914, de eerste oorlogsmaand.
19. Mei. Duitsche raid in Engeland : 44 dooden
en 179 gewo,nden. Zes vliegtuigen werden geschers

in
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velcl. lJuitsche vliegers doodden veel gewondeu i.ri
eeu iiugeisch iro,spitaal a,ciiter .het frolt en klversre,lr e{ lronclerderl.'

20 ïlei. Duitscire vliegers werpen bo'mmen o1.r
clc hospitalen van tr tapies en ruaken meer cia,u
illi0 siactrtofters. Eugclsche viicgers vcl'rriele.u rLe
:Lutir: vau Larrdau.
In tle laatste weck vet-trieidcrr t1e gralliuctr-it,r
:274 D,uitsche vliegtuigell, waârvatr 2-iu op iiei
Westelijk fro,nt.
21 lt{ei. Van 10 u. 4U tot 's rrrorgcns L uur r:
l'ar-ijs in a1atm, wegers viiegcraarivalierr en be-

::,tlrictilg

: 3 slacirtoffers. liel lJuitscire

aùt'u-

l.iililir" S,to'ft braudencl neer.
-ledert 21 l\Iaart licbben cic iirii"rcr ii,uU Llr.riiscire tt-)este1len vernielci c-rd geirai'etrii crr ltru0 io'il
1rr:ojekticlcn op de ilnics LlLr tLgcllpirrriJ ge\\orperr. -D'e Etrge'lscheq bonrbariLceren cte siatics \,,[]
'r irionvilie,
'\{etz ert CoLlcntz en tir cirlooLlalri-icli\ u vall r\tanrrheim.
D'e vlieger Fonck heclt nu 15 zegcpraieri belraald err Nungesser 34.
22 ,\ici. Irr clcri nachi iieLben tu/ee gewelttigc

laitiri o1r Pari.js piaats,. L3ij clen tll,eerien zilrt-.r
J0 aanvailers err 54 verdecligers. Ecri vliegturg
kou slechts zijn bo,muren uitwerpeu : 1 cloode, 12

Iu de oolgeviag waren er echter veei
slaclrto'ffers en richtte de vijand groo'te schade

gelvornden.
:lltll.

20 to,t 22 lVlei. Bommen op Zeebtugge. ,Een
i)Lrilsche torpedojager worcit to,t zinken gebraciii.
23 lÂei. Amerikaansche r'liegers lverkeu urecic
io'" cie vcicledigiug van Parijs.

Iir zoo verliep de lleimaand, clie plo'ts weer
eirrcligen zo$ in een verschrikkelijk b oedbad.
i,uderrclo,rlf b,egg,n zijn derde oïfelsief.
XLVIII.
ÛhII}ER DEN KOGEI,ITEÛEN

ln t1e vorige iroo,fdstukken hebberr rvij verlrolneu hoe ro,ekeloos de I),uitsche iegerleidirrg
ira,re troeperi
die zij ais niet meer clan t meu- l beschouwde
in het vuur
schenniateri.aal
-

zlt:nd.

\!'ij

laten iriero,nder het relaas van een Duitscir
soldaat vo,lge,n, dat zoc" schrijnencl in tegenstei-

lirrg klinkt met

c1e

brallende zege-teiegranuueil

vnn rleu D'uitschen sta{. Het aangrijpenii verhaal
geeft een trelfend beeld van hetgeen er in cie
loo,ligraven geleden werd. (1)
ru

Irr de Atgonnen, schrijft hij, rverden wrj iri

een heuveisteliing gezo,nden, cLie slechts doo,r een
smalle strook moerasgronci van clie des vija'ncls
gescheiden was.

Wij

werden tegen den avo,nd opgercqp'en, erl

lageu den ganschen, ko'uden en vo,chtigen ilaciit
irr kuilen tlie clen vo,rigen nacht gegraven wareli.
\\ia,arorn wij juist c1ààr lagen, iregreep niernand
onzer. I)'e stelling was zelfs niet half klaar.
Wij hadden er op gerekend er clen vo'l.genden
nrorgen aI te zlin. I'Iaar wij kregen otrr1er om derr
gelreelen dag daar te blijven, en het kwarn-er op
àarr, cltrt <le vijantlelijke waalnemers, voor al1es cle
(1) Naar Ërich Erichseû: ( De stomme Deen.

rr

.,,liegers, o,nze ste'lling niet o,ntdekteu. Nientaud
;rit-llnt zicrl vertoo'ilen, niernand iret hoodd en nog
ririii.ier net boveniijf er uit steken. En als er vlie-

gcrs boven de sceiiiug lvarelt, mo'cht niemanti
z,icit vctroereu.

Ais het nu ûog maar eenigszius genrakkelijlic
iu ac liggen. Maar -hct
rvarerr sma11e, hoogstens cel halven nietcr cliepc

liLrilcn \'vaterl gervcesl om

gatelr, uret eerr b,ee'tje opger'vorpen aar.ie ervoor.
-\ien kon e'r iû zitte'n nocir liggert, cri terwiji clcr
ri:ig langzaarn aanbrak, tracirtte nien nu eens tie
cene clan de auclere iroticliug te viuclerr. M.aartcl slotte scliikte meu zicir tra.aL, a1 was het er

rian ook naar. l)e ccu ha.i cie kuieëu tot o'nder
iie kin oçgetro,kken. ilen audcr 1ag a1s een doo'rgci<nalite iucifer. Een cicr.ie lvas erin ges,laagtl tic
bccnel zoo,wat ult te streklien, ura.ar ilo,est 1i11
irct bo."'e11ijf vcr l1aa,f ,,,oreu buigerr om zijrr hoo'itl
nict te laten zien. En er was niets oil op te iiggerr
riâr een harde, vochtige steelgroncl, err cie uratr

tcls r'varcri cirij{trat van den dauw. Onze ledel
\\ irren srtijl varl cliel heelen nac]rt dtlo'r zôô tu
liggcl, e1r o1ls'iichaam rilde vaer koucle...
Er ontbrak nog maar a,an, dat c1e vijanclehlkc
altillc:ric zo'u beginrten te schieten.
Bn tiat bego,n al our negefl uur 's morgens.
In een uur tijds was het geschut zoo'danig iu
gcschoten, dat het met een verbluffende z€kerheirl cle lijn wist te tref{en, waarin zicir cie kuilen
l-.revc.r,nclen. Ën met ko,rtere od langere tusschen-

poozeil zold het zijn salven af. Eerst een traar
rechts. Bn dan in clo'lle haast een tot acht schoten
naar links. En dan in het midden. De rij op eu
cie rij aT, heen en terug... heen en terug.
Nauwelijks hadden wij het af,vur€n van het
scho gehoo,rd, o,f het pro,jektiei sloeg al tuet ee1]
o,rtzettend geraas in. Er was geen mogelijkheid
zidn e'r eenigszins voo,r te dekken. Verradedilii
lrr.iiend kwamen zi1 aanzetten, zoo'dat de schrik
orrs cloor a]le ledea voer.
I,angzamerhaûd werden de zinnen tot krankziunig u ordens toe gespatnen, zooals mcu daar tii
ééu en clezelfcle houciing in zoo,'n gat moest blijrren zittenr terwijl alle leden schrijnclen en zetl
cleden.

Itret verscheurde de zenuwqn om da,af op die
r:irzichtbare projektielen te zitten wa,chten, clie
n1e11 eerst bemerkte als zij er a1 waren.
D'e ge'clachten varen bijna iruilencl cloo'r he't
l-rrein,..

... Nu was het vuur op, den linketvleugcl.'.
\\rie is nu aan de beurt... ? Wat duurt het lang,
eer iret volgencle salvo ko'mt".. ciaar... nu... Neen'
die ging e'rgens andets he'en... ilaar nu.. IJic
slo'eg irier clichtbij ir,:.. Zien kan men ze niet.
llaar t1e tro,mmelvtiezen scheuren, en aât1e eu
steclren vliegen suizernd in het rorid. Men krimpt
ineen, clekt het hoofd, tra,cht zich r.net cle arme'lI
te bescirutten, en tegeiijkertijcl jagerr allerlei gtclachten doo,r he't hoofd...
llu is het \Âreer voo,lbij ... l'{aar den vo'lgenrletl
keer hceft r1e doo'cL u te 1rakken... Of mogeùijk
tock rriet... Maar hct is in iecler geval. eeû woûltler dat ik nog lee{".. Niet hopen. Niet }roperr...

De rlag is nog lang... Wie weet of ik hier toelt
rriet vonr eeuwig hlij i...
Ilan slaat het rveer itr. Ratelencl. Ilo,nderencl.

*

Het

clori> Neuve-Ciiepelle,
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het tconeel van voortdurende gevechten.

f),c aarcie siddert en trilt, also{ zij in stu.kken
rnoest vliegeu en als sto,f irr cle ruirntq geslingetcl
r'vo'rden.,.

Dan gilt men het plo,tseliirg van o,ntzettiug
uit... Neen, neen... Ik \rdl leveu... Ik wil leven...
lk wil ze thuis terugzien... O Gocl, o God, help
rnij. Help mij....om hunnentwil... Om hunnen-twil maar...
Het zweet druppelt uit alle po,riëu. Het ciraait
voo'r cle oog€n. Het is alsof men met knotsen iu
clen nek wordt geslagen.

D'an wo,rdt het voor een poosje stil, een half
nur rnisschien. llaar de dag is nog la,ug, iret is
rniischien nog niet later dan twee uur. lren haalt
ziju horloge uit... Het is pas even twaalf ...
l{isschien nog zes, zevsn uren in die hel !
Dan telt men cle minuten. Eén.,. twee... clrie...

vier...

I{aar lvat duurt zoo'n minuut eindeloos. Wat
kruipt de tijcl langzaant, hoe ontzettead langzaam...
NIen wordt hoe langer hoe vermoeider van het

zitten in zoo'n ineengehurkte houding. Het eene
lichaanrsdeel na het anclere vo'elt gezwollel en
pijnlijk aan. Men tracht zich een oogenblik wat
op te richte,n. Maar dan beginnen de salven weer.
<r Brankardier ! r hoorrt men iernand in doodsaugst roepen... u Braakardier t1...
En daf volgt er een steunen en'rochelen, clat
u als lange messen door de borst gaat. Bn daarna

een laats,ter, ijselijk gillende kreet : < Brankarclier !... Help... Help mij !...1
lVlaar er is niemand clie helpen kan. l,Iiet eens
ctie op clrie pas afstand ligt.
Dan begint er weer een te foepen : < Brankardier !... Ilrankarciier ! Help..: Help t... l
Een stuk of drie, vier geven deu kreet v€rder

cioor. D,at kari rnisschielt een oo,genblik troost ger,en. l\,Iaal het is hopeloos'.
Plotseling slaan er drie proiektielen tegelijk in.
Het is alsof de aarcle zich opent En alle bergen

instorten tot eerr' birrllenden, wente'lenclèn chaoc..
IIen kan geen aarde o,f hemel o,nclcrscireiden varr
ailc kluiten, boo'mwo,rtels en brokken steen, clie
als geweldige roorlimâssa's va,n een reusachtig
smeulend \,'uur met macht de iucht

in geslingerd

\vo,rden.

En dan komt dat alles suizerci naar be'neden.
Een ein<1je verder zie ik èr twee onder de massa.
l;egraven worden.
Wat later zie ik den grond bewegen, alsof er
eren groo,te urol b,ezig \^/as. Een lichaa,rr ko,mt
Tangzaam

te voorschijn. Het gezicht drijft van

bloed, cle oo'gen staren angstig en hulpeloos'ronci,
cle hancien grijpe_n als steunzoekend in de lucht.
D'an

zinkt het hoofd vooro,vsr

o,p clen gro,ncl,

ik

hoo'r een halfges:roorden kreet, overstemd cloor
een nieuw- granaatgebulderr... De man is dood....
D,e ancler is meteen begraven gebûwen...
Zao gaat het den geheelen dag door. Vermoeidheid, angst en ontzetting martelem lichaam en

zenuwen af, to,t men nauwelijks meer denken
kan. Het lichaam is als een vochtige, pijnlijke
bundel, de hersenen schijnen een voo,rtdurencle
zéérdoende klomp in den schedel.
De oo,gen tranen, het hart werkt, dat men er
somtijils van$uiten aelen:r raakt, de keel schijut
gevild en stuk gereten. In den loop van één dag
men duizend maal de folteringen van den

lijdt

cloo<1sangst.

D,an houdt d,e beschieting einclelijk op. Het begint langzamerhand te schemereu, en slechts eet
enkele granaat bereikt ons nog en doet zijn werk.
D,an rieht men zieh op. Alle lecl'en schijnen ats
nret knotslagen bewerkt, en men kan aanvanke-

-
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Aanval r'an Duitsche troe1len in de Vogezen op een rloor Fransche ^{trpenjagers bezette hoogte.

lijk

slechts met mo'eite op de bee'nen staan. Nlaar
van lieverlede ko,rnt het bloed weer in beweging'
Sommigen loopen achter de kuilen heen en weer
om wârm te worder. Anderen zoeken de gewonden op. Er is veel te doen voor de ziekendragers.
Eén voor één wo'rden de gewonden op de bruin
zeild'oeksche baren weggebracht.
Er klinkt zacht gekerm en luid gejammer.
Hier en daat sleept er e'etr zich weg met de armen

om den hals rian ffiæ zijnur makkers. Zijn eelo,e
been is nog ma,a.l een stomp. Of hEt hangt slap

nceï en bungelt err sleept hem achterna.
In verscheiden kuilen zit nog een stille, ineeu'
gedoken gedaante.
<r

IIei,

kamcaad

!

r

hij verro,ert zich niet.

wo,rdt er gero,epen. Ma.ar

r<Slaapt ge...? Scheelt u wat...?l
Het blijft stil.
D,an knielt men neer, om hern wakker te schudd'en. Maar zijn hand, is vo,chtig, zijn voorhoodd is
rood. Datis bloed, hij is doottr.
Daar zii er een voor zich uit te lalleq' Dien

-
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Een cloo'r cle Fransche troepen o,pgeworpen barrikade
lrlorgen was zijn haar zwatt, nu is het wit als
sneerlv/. Hij zingt een oLnnooze'l deuntje, en
sptlwt nu en dan op de manier va,n een kwijlencl
kincl. D,an lait hij w€er en schijnt ergens gezichten tegeri te trekken, en tlan lacht hij, rauû/ en
gillencl. Hij is gek. De ve'rs,chrikkingen van dien
clag hebben hem het verstand benomen.
Twee kameraden gaan traa.r hem toe ere richten
Hij schreeun't u'eer wat, en zakt als een
vo,cl in e'lka.ar. De ziekenilragers komen en bren-

hem orp.
B;en

Ik

hem we'g...

hoor rn'at ve'riler ziirr lai1errd geschreeuw, cn
zie hern wilc1 om zich heerr slaan, also,f hij plot
seling doo,r een onbeclu'in,qlrare razernij bevangen
wcrr.l.

I{ij is er nlaar éé1r van de z€er velen, wien dat'
zclfde vreeselijke lot tro'f o'nder <1e verschrikkin.qcll va,l1 een bombarclErnent of in c1e hel der loo,pgraven. Veel erger dan de dood.

in de Vogezen.

Ik sta hem norg e\*en na te zien, en een van de
kameraden korrit bij mij sta,an en le'gt zijn arnt
o'nr n-rijn scho,uclers. Hij rilt als van koude, en
zijn gezicht is nog vertrokken van de ontzetting
van dien dag.

rt Liever trvee jaar tuchthuis, dan nog één
zô6'n dagr, zegfr. hij. fk knik, en wij drukken
elkander zrvijgenrl cle hand.

Dan rvorclt cr r,cL'za,nrclen geblâzen en afmarscir

naar de naastbijzijncle loopgraven.

,lege{ijÊertijd ko,mt cle aflossing voor tlen

nacht en den vo.l.gcnclen c.lag, en terwijl <ie rloodc,n weggebracht worclcn, kruipen cle anderel irr
c]e kuilen.
Zij zien n'at hun <1aar rvacht, en zwijgen..,
Maar die lacht bracht o,ns geen rust. Een paar
rirrt, naclat wij dc stelling haclden gerromeu in tl'
loopgraven, werden deze besto,rmd.

D'at

rtu'as

een van clie aanvalle,n, rlie
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tot nicts

leiclen.

Het begon lnet gralatetr i-r1r rlc 1<ui1err, uraur
dat cltrurde nict larrg'. Toen krl'alreln ze in luasrsit's
opzetten vàn cle andere ziirle rran de strook nroerasgro,ncl, en cle ira.nclr,ol ruzrns,cirappcrr, tiic iu rlc
kuilen lageu, rvaren niets \\'aar.i. I)ie lvaren in
cen oogeirblik e'rr,rit geiraalcl e it ltccrgcirour,r'cn. Ik
begre'ep mindcr clau oo,it, .wat zij claar eigenhjk

tc malieu haclclen.
To'en ging het los o1t cLc looilgrar,'cn n'aar u'ij
lagen. Zij kwametr recht op ons af iu lange kolrrirnen e1l mct c1c bajorrct o',;. Zij or;ers,telpten
orrs met hantlgrarraterr. Het kraakte en ra.telclc
(}ill o,[S hccri, tcru'ij1 oilzc ilrachinegewercn brc,e
de rroten in hun gelcde,ren slo'egerr. llaa,r het was
lro1rc'loo's.

Er was een razertij in hurr :rarrval, rvaar-niet.s
tcgerr bes,tancl \l,as,. Zij liepen otrze prikke'iclraaci
vclsircrliug onriciste lro,veo, alsof iret naaiga,rcit
was.

Onze loopgraaf was cen chao's van aarrle, za,ncl-

zakkeu en stukkerr varr balken. iloo,ren el zierr
verging o,ns. -Flet tl/as een srlizcnde, zicilenrlc,
tie,rencle' \jerwarrilrg, lialfgesmoo,rile kretetr err
lrct ge'kreun der stcrveurlelt, roepcn, schre,cur,vcu,
crr r'loekelr...

Tel laatste giug het €,r m€t cle bajonet op 1os.
()f zelfs rnet r1e bloo,te vuist. Ik z.ag een vân nij11
l<anre'taden bij i1e kcel grijpen el wurgen, el als
ecn kreng terzijrle slingeren. Een ancler krccg
ce'n trâtrr tegen het o,nderlijf, clat ltii met c'e11
\re'n kfe€t in naar aclem snal<kelrl ncerr-icl.

râ11-

Toen sloegen \\iij o,p c1e r'1ucht. Gccl orzer
lrickl zijn.bezinnin.g. Slechts clekking vinden...
tlekhiug vinclerr. \\'ij tuimelclen

r,vi1c1

o,ver elkâar

heen. \iielen. Ble,r'en liggen.
Ecn lverclen clc lrerse,ns met eelr gerveerko'lf ingc'slagen. Een anrler i<reeg een bajonet in clert
rug. En s,tee'cls, bars,tten <le halrlgranaten ron(lo'ru
orrs, liciramen en leclematcn vanéérrrijtenri.
De lucht trilde als eclt sliarerrsliel r'an lret knet-

tcrell en krakerr, toepelr crr schrceulen, brtrllcrr
cn Jammeïen...
Berst toen rvij <le volgcncle reeks loopgraven
hackl'en belerkt, krc.gen wij rrlst. De weinigen rlir
cr \/all. o,1]s over \\raten.
De ancleren trokket zicb langzaam teru.q op
()rlze verlaten stellirrg, ruaar httil hanclgranaten
r,krgen nog gedrrdg naar o,ns ove'r. \\rij konclen
Itun zegevierenrl ho'era-geroep e1l hun kreterr r,an
rrBochesr hoolen, terwijl wij bijna ineetzakten
t>rrder cle verschrikking rran clien woesten âanval

cn dolle vlucht.
Ronclo'm o,ns k-io,nk het kermen <1er gevro,nden.

cn do'or cle s,chietgaten konclen rvij uitzicn orrer
rlen bo'schgro'nd met <.le r;ersplirrterCe stÉllnnrcn.
I{ct lag er vol rrlet doo'cle lichamen, clie er uitza'
g-cn als hooperr r.oclCen. En tu-ss,chen ]ret knettet'cn cler machiriegcwe'te'n konclerr u'ij krctct'r oirr
lrn11; iroo,ren. \\'ij Londcn z)en, hoe sommige lit'lrarnerr zich trachtten oip te richten, mââr tr{cer
neervielen en blcrren liggen, c.loor een barmhartigelr ko'ge{ .qetro,ffen of in httn laatste po'ging \rcrr::tijfd.
À,{aar rvij konclerr hun niet te lrulp ko nen; rvii
\\-aren \ioo'rtrlurerrrl o,nder \rut1r van cle overzijcle.

Een eindje v66r

cle autleren

lag

o,uze kapitein.

I-Iij lag half rreer:gcirulkt nrct iict gczicirt uaar

toe, Het blo'eci stroorude hem vau hct voorirco,fcl, ep hij s,trekte eelr arm voo,r zich uit. Het
helclere ma,anlicht vicl c4r zijrr gelaat en te'ckettlc

o,lrs

hct scherp en cluiclelijk af. \\'ij zagen lrog c(,rl
pâar anderen in zijn na.bij.irciil, rtie ook nret tlc
lra.nden voo,r zich uit lagen te tâstcn. Ilrut tarrricu
l,lo,nkcn wit, als val1 ccll clol gcrvo'rclen tlicr.
D,e clo,rst {o,ltercle hen.

llijn

oude t1cvel1mail grcefr eenig€ r'eldflcsschelt c,tr kroop orter rie borstr,rc,rirrg naar ituilcrr.
\\-ij zagen hcm na met gespanlren blikkcn cu

kloppencle harte'n. Hij kroo'p plat o11 dcn grouri
\oort, ruct cle ccnc hanlt ctc velclflesschen acirtcr
aau sleepende. Daar kne,ttertle een salvo uit eell
nracirinegewe'er ; l ij clot<en haas,tig ineerr en

hoorden de kogels o'vcr onze hoo,fclen fluiten.
Eve'n later kekeu rvij n'ecr cloor cle s,chietgatcrr.
lJij was nu bij deu kapitein en de twee anderetl

crr reikte hun <le velclllesschen. Zij tlro,nken met
, -Lige teugen eû lç,gden zich to,cn stil ncder.
I)'aarop kroo,p hij weer verder. Er lagen er lt()g
ureer, clie o,o,k te r.lrinken kregen, toitclat tle fles:icireu leclig warel.

Hij kroo,p terug, stee(ls lriiat o,p clen gro,ncl,
zich met de hanclen âchteruit schuivende. \\'i;

in aclen-rloo,ze spa,nnirrg. Zi;
gclieucn hsrn aan rlen o'verlirrnt l;'eruerkt te hebircn, r.ant nog een paar salvo's vlogel in zijn
r ,r.il-ing, maar zii gingen hem voo,rbij.
Hij u'as nu bij cle bolstrveriug gekome11, en zijrr
, , rlijf hing a1s o,ver clelr rancl der loopgraal.
()p clat oo,genblik richtte hij iret hoofcl en bovenli.i i e çcrr otr) om rorrcl te zien.

s.:iaar',1en nâa,r herrr

Daar kwam nog

ee11

sa1vo,

Wij

clokerr inecn,

cn hoorclen tc'gelijk een halfgesmoo,rden kleet.
Zijn lichaam vicl znaar: c1l slap o'p c.len grorrcl
der loopgraaf.

Ik sprong op, 1egcle r.nij naast hern neer en
lichtte zijn hoofci op.
Er liep een straaltje bloed uit zijn rechterslaap,
rnaar zijn oo,gen stondeu irelder c1r gelukkig, alsof hij iets moois en goecls zag. Even rustte zijn
lrlik in c1e1 miinen, a1s met een cla,nkzeggirr.q crr
ccu lraastig vaarwcl. Toen vielen zijn ooget dicht
cn zi.in hoofrl zonk krachteloo,s achtero,rter'. Er
gilgcn-sneile tt'e;kltitrgerr o,vcr ;:ijn gczicht c1r o,lll
zijn nroncl, die ten slotte o,vergingen in

e'crr

glinr-

iach.
To,en gingen 1,.lo,tselirrg ric oogel \\iecr opell clr
zagen mii aanr nlaar lli1 wâs hurr blik ge'bro,ken
cil \:aag o1]rlls,ti.q als r,a1r een allgstig kincl.
FIij haalcle eelr pâ.ir maal clicp aclem, en wertcl-

tlc met mo'eite zijl gezicht lraar mii toc, en il<
lroo'rcle hem fluisteren

:

er aân.... voor tltuis,... l
Ëcn laatste, llijqende zucltt, te'rrvijl een snellc
triliing o,ver zijn ge'zicht gleer1. Hij was cloocl... l
Na clezen aâIr\/al vefslâpte' het offensief <1er
lirauschet eerrigerr tijcl.
l)e Duitsche solCâât vertelt \/erder :
rr 't Was olr een van rlc eerste e'chte Lentcda,gctr
in de Argonuen. \\'ij iraclclerr het een week la1lg
betrekkelijk rustig gehâC. Er u'arel hier en claar
<

D,enk

ce1l pâar kleine s'cltermutselingelt geweest, nlâar

overigens waren rle dagen ontier het eeuurige al'

tillc'rie,vrrr:rr voorbij gegaân.

Ilct

heerlijk \r,eer. I)c lirachtigc, g-crrrilt
llrans,che I,ertc net haar lrr:lclrtige , 1;iauwc luclrt
cn za,clrte, stillc na,chten.
l\'Iaar hct 11's5 6.11e's1rig.o.m c1c l,elte te zierr
Iionrren over clc,ze' verïroeste' sitrcek. Dorpen ilic
in puin lagen, ai<1ie'rs rloorploe,grl van gralrateri,
r.ertte'tlen err orr.vruchtbaai als steen, cn bos:tirhcu, die a1s met een reirsaclrti.ge zc'is, waretl afgciuaaicl elt clo,o'1 bratir'l tot op clc'n gronrl l,er.r;rras

z. ttq<1.

Als

rr.rcrr

rnet dcrr akker

is, olrgcgr:o'eid.,

de r-ijke

rrrilclireirl vân den bodem gezien hecft err cll.r
r,t"uchtbaar hoekic grolrl hccft leererr lic,fiicl;ben,
i'l.an kan mcn rrict zo'R(ler: lta.ttzeer zien, ltoe zulii
cctr stleeli geschotriler is cn .,r'ell< cen ventieling
van iruis,clijken vrecle en ge'lrlk claar hee,ft plââts
ge'hac1.

Ik l<reeg op een lnorgen bevel om in cler:r loop
rran clicrr rlag t'n,aa1f paatiicn oifr te vo,rc1c,rerr. D,:rt
is op zichze,lf a1 gcer aairqenarne taal,. Jlaar r;r,at
is et aan te rlo,er? Ecn

b,errel is, een berrel. Tk

kre,e'g rtie,r mâ1l nree en zoa trokken

.rlul<

op uit in het bezette lancl
D,ien clag verqeet ik noo,it.
e.r

Ifet

\\'ij
dte
Dte

wij op goe'rl

.

rvas a1 midrlag ge\{'orc1efl, en nog hadden

\dj ku,ameî, rvas
bevdlking irr c1e treurigste o,mstandigheclen.
rneesten wareli overigeîs Teeds lang gevlucht,
ge€n. Daarclerr. Ove'ral waar

err clie nog orp de hoeve'n \4/aren achter seb:leve1l,
l<onden zich naurnreliil<s meer op c1e t,een ho,urlen
van Longer. Err il< 1à,11 o, niet to,e komen r1e paar-

tleu rran de u,agerrs r''lcr r,luctrte{ingen te neflretl...
C)1r 'een hoerrlcrij riep de c4genaar ons h'inttcrt
c.u s,te'1de zich rnet ziin vrouw e'n aclrt kin<1e'rel
:r1s cen rij orqclpl'incn lrngs rlen rl'arlrl o4r. E1r
to,e'rr orrtbiootte hii zijr,. horst en ve'rzocht rrii heri
rlo'or1 te s'tc,l<ct o1r1 crel cirrd earr de ellenrle tc

rraken.

\\/at kon ik rllcrr? fk heb trooit

vo'chtig te ziin.11< hail

<Jen

!-c'lee,rr] lrar<l-

mcel.l niet tiierr mari

tc beto,cvr:,n rtan zijn laats,tc hezit... cerr
zu"a,Te

rtlrrc'lrt

uit

annzalir-1

hctr

crr ziin ge;rin oo clc
hrrn rvoolrs,tee mo,es,t vooÉs'lec-

1"co,clnur,..;er paarr1... clat
: rfrn

af cn vefclef.
van rlcrr namirlclnc' krecg ilr to,ch
rrlf .nap-rrlen bijcen. l\{aar e'r ontbrak noq éé1r.
TJct wes oqrr'lettuss,chen lrat sell'orden! ctr ttij
\\'â1e1r op het nunt het o'p te gerren. f[aar juist
{l,cri urij maar rvilclen terugkeeren, kt'r,am er eett
\\:âgentje lnet eeû paard cle1t rres aff ijden. Ër
\1"as ee,n kracbtisc too,ile rtos voof gespanneu,
juist r.'.t ik noo,lis harl om het cln,zij:r \:o;l te mnIJ,rrs troikkcrr rn'ij

Tn rlen

\I7ij

1oo'rr

c1ec1e,n

den man, die orr clen t,aqen zet,

stilho,udren en beke{ien het lraarcl. Ën u.ij zagen
rrreteen, clat er van o,nrJet het rvasenkleed hc l,1eeoerl en knssens cn alletlei ândere tlineen uitstâ-

ken.

cleren het J)aaxd

rlit te spannen. Hij bad of s,rrreek-

tc ook niet...

I{ij

sloeg alleerr irct rvagenkleccl terziicle.
$'iat ik toen zag, c1ecc1 het bloetl in mijn aclelr-n stollen en ik snal<te naar aclem.
Gcilb;ken in de kus,sens 1ag claar een jong-c,
ruooie rrrou\u. llaar zij wa-q cloo,il... Haar marlorr-

rra-geziclrtje \\râs orn.gevefl cloot eert mas,sa goutlI ti:'rd haar, dat over haar scho,uders en haar
borst go1fc1e. Irr haar eerlelr arm hielcl zij eelt pàsgcboren kinrl,je qck1emr1, alsol zij hct nog in del
, cloo,rl tegcn c1e ellclde van het leven hacl willen
I

,c

scirc rmen.

FTet licht van r1e olrclergaancle zon viel flauw
op iret bieeke ge'1aat en gaf hct een vteemcl leven,
rras.i' rlced orns te aelijkeftijd de uitclrnkking varr
i.cltrvijfe'iing zien, c..l'ie er oplag..
Zij was o,p c1e r'lucht gegaan,voô'r de onzen cn
clie vlucht haar en het kind gedgod.,.
.

Tegen clen mo,rgen was het

uit mct

<le rust

en stilte. I)e anr1efer begonnen een heftig e'1r âaniroullend bo nbarcl'ement, clat acht uren aan één

:rtnii voo'rtcluurrl'e. Onze clraactverspeffin.q wcrd
strrk gescheuril en uiteengereten als spinrag, en
cnze lc'opgraven rvaren teu silotte niets nreer clair
cen vern/atde massLâ aarde en brokken van ba1ken, lvaartusscl.ren het moe'i1ijk vie{ nog eenige
<1e;l<king te r.irlden. Er rn'err1 aan alle kanten o'm
hLrlp .geroepefl, mââr niemand was in s,taat om te
1re;lpen, iede,r haci meer tlan geno,eg net zichzell
tc clo'en.
To,en begolnen.zij een be-"torming ovet een
l'rcc lte van rrcrl vijfho,nderd m€ter, en tegelijkerliiil r'logen hunre haurlqranaren nls een lragelhui
(--,1rr ol1s heer. Zii bereikten evens'el onze loo,pgrâr,err niet. Onze nrachiflege\Àieren brachten hel
i{)t s,t.tâi.I, en hnrr linie begon te u,ankelen.
To,en gingen u,ij er met'<1e b,aio'tret op 1os. Het
n'ercl een w-ilcl ec blo,e.iig trcffen, want wij warcrr
',r'oc'lerr11 ge'q'ortlen onder cle eerveldige beschietirrg, crr $'i.cten \/an geeî genacle of vergiffetis.
ITr:t ri'as een be'estacl-rttg, razen met baionet en ge-

f en r;rris,ten, ecrr -bnr.llelrr1e, hrrilen<le
rnê1ée, uraadn ietrancl de zinnen vergingenl ..
lrlii:r rechterar::n u'erl vers4llintercl t1oo,t eeli
1,o1fsla,q even o,nder r1er.r e{leboog.
rle'eiko

Hii 1<nap'te af ais een ho,utje, en het orrrle'r.qe,lirr:ltc h,leef lnaâr âa1t een 1lââT lanncn vlccs,clr
Ï,'engelen. fk *'ilg rneteen tegen rlcn grorrcl . I-k
voclr'le ee!.t ircetc rilling.rloclr nriin geheele
liclr aa'n, ge,r'o'1 gt1 cloot- een ge,lukzali gen zwijm e7,
clt z^g schrione, schittcrende kleuren... maar ve cler u'eet ik er trict vee,l meer rt'an. Aileen leek

het plotse'ling stil cn rnstig o,m rnii te worrder.
Pijr'r gevo,elcle ik rriet, alleen een heerlijke, vrecliqe tust en celr 1r-i1r1.:clcnlie gervaarwo'rcling in de
bo,rst,

niet. hoe lane, ik irr c.lien beurusteloozeir
bleef lisscn. llaar toeri ik uree,r eell
beetje tot mitzdlf ku'an-,. Berioç,filg ik een o,rrlijdelijke pijn in mijn arnr cn bemer'kte tegeliik. dat
Tl< n'e,et

to'e.s'tand

Die man u'as a1leen

hail hij
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in zijn wagentje. Blijkbaar
ITii sche'en al'leen on rle

ge'en gezin.

r,lnclrt te ziin.
Toen hij begreeî, dat ik ziin paard udlcle neruen, bergon hii luicl ctr bitter te schreien.
Het is hard een mar te zien schreien. i\zlaar hij
tlccd o,rrerigens geen no'g]'ng qm o,ns te ver'lril-

cr iefs met clriftise rul<ken aan nrijt

Ik

hanc1

trok.

wenclde nriin honfrl clrl e!1 zâg een hleek,
jo:lq .qezicht r'lak bii !ret mijrre, en t\lree lichte,
s,farencle, he1 phhstererrde oo,gen.
Iilet was een iongen vân een zeveîtien, acht-

-:-

Ho'uten wegen

mij

aa.n.

stnarteli jk vertrokken gezicht verheldercle
op'eens in een blijclct glimlach, en ik hoorde hem

Zijn

met een van vreugcle trillencle stem fluisteren

uZijt ge toch nog

gekoo:nen, moedertje...

ge toch no,g gekomen...

:

Zijt

))

Zijn glimlach wertl sterker, zijn oogen lachten
van blijdschap, terwijl hij zwakker fluisterend
herhaalrle

:

<Zijt ge toch

claar toch...

Ili

gekorrneri, mo,edert

je...

Zijt gij

lr

leunde voofo{/er, zwdat

ik mijn

moard bij

*

in de Fransche linie.

tierr jaar. Zijn geacht vertooinde nog weeke,
kindedijke trekken etr het eerste zachte dons lag
om zijn lippen.
Zijn borst was o'ntbloot, en zijn eene hand
hield hij krampa,chtig tegen den hals gedrukt.
Het bloecl siepe,lcle tuss,chen zijn vingers doo'r, en
liep in een halfgeronnen stroom o,ver zijn bors't.
Plo,tseling wentelde hij zich geheel naar mij
om, greep mijn hand ook met zijn andere ern
staardb
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zijn gezicht kon brengen, kuste hem op het met
koud zweet bedekte voorhoofd err fluisterde hem

in 't oot:

,r Ja, mijn jo,ngen... Ja... Moeder is daar,.. l
Zijn handen klemden cle mijne, dat het bijna
pijn deed, en ik hoorcle hern weer iets fluisteren,
rlat ik echter niet rneer koqr versûaan.
Ik bieef lig.qen rnet mijn lippen tegen zijn
voo,rhoofd, to,tclat ik zijn laatsten zucht en een
'ncht gereutel hoorde.
loen zag ik hem in 't gezicht.,De geopende,

gebroken oogelr staârden omho,og alsof zij iets
sehoo,ns en liefelijks zagen, en om den weeken
jo'ngensmoncl iag eqn trek van groot geluk.
Zijn moe'cler was immsrs bij hem geweest in
zijn sten"enstluf en had hem op het voorhoorfd
gekust.

Daarna herinner ik mij niet meer, wât er met
gebeurcle, totdat ik op een go,eden clag tot
b,elvustzijn kwa,rn in.een ho,sp taal in een cler steden aan den Rijn. u

mij

