Dinsdag 21 mei 1918 – ochtendeditie
Zeebrugge.
Londen, 20 mei. Officieel. Het fraaie weer van de laatste dagen heeft
een voortdurende verkenning in de lucht om de Vlaamse kust
mogelijk gemaakt. Er zijn tal van foto's genomen. Daaruit blijkt, dat
na de 23e april geen verandering is ingetreden. Het grootste deel van
de vijandelijke duikboten en torpedostrijdkrachten, dat aan de
Vlaamse kust was gedetacheerd, is sedert de operatie tegen
Zeebrugge geïmmobiliseerd te Brugge.
Onze correspondent te Havre seint op 20 dezer, dat koningin
Elizabeth, zonder van tevoren aangekondigd te zijn, met klein gevolg
een bezoek gebracht heeft aan het Belgisch militair gesticht voor
invaliden en wezen te Portvillez. Ze bezocht alle afdelingen van het
gesticht en onderhield zich met de verpleegden. Ze was zeer
getroffen door ieders flinke stemming.
De Belgische en de Franse regering hebben, naar onze correspondent
te Havre seint, een akkoord getroffen voor het vergemakkelijken van
de handelsbetrekkingen tussen Belgisch Kongo en Frankrijk.
Postpakketten tot 10 kg zullen verzonden kunnen worden van Kongo
naar Frankrijk en omgekeerd.
Men meldt ons uit Oostburg:
Ook in de nacht van zaterdag op zondag zijn er tussen 11 uur 30 en 2
uur zeer veel bomaanvallen gedaan op Zeebrugge en de
havenwerken van Brugge. Er werden bijzonder zware ontploffingen
gehoord. Het afweergeschut was ook thans weer geducht in de weer.
Telkens werd men in zijn slaap opgeschrikt door de hevige
losbarstingen in de lucht. Dat de vliegtuigen zeer laag boven de

doelen vlogen, kon men bemerken doordat men telkens de
machinegeweren ertussendoor waarnam.
Zondag overdag was de reactie boven Brugge en Zeebrugge ook weer
zeer groot. Boven België kon men verschillende kabelballons
waarnemen.
Onze correspondent te Havre seint, dat kardinaal Mercier binnenkort
verkozen zal worden tot lid van de Franse "Académie des sciences
morales et politiques".

Dinsdag 21 mei 1918 – avondeditie
Londen, 20 mei. Officieel: Vannacht hebben Franse troepen een
geslaagde onderneming ten oosten en ten zuidoosten van Loker
uitgevoerd. Ze hebben al hun oogmerken op een front van ongeveer
4000 m breed bereikt en meer dan 400 gevangenen gemaakt.
Berlijn, 21 mei. Officieel: De Kemmel was gisteren weer het oogmerk
van sterke vijandelijke aanvallen. Ze zijn bloedig mislukt. De
verdedigers van de Kemmel hebben een volledig succes behaald.
Aan het front van Voormezele tot ten westen van Dranouter leidde
een zeer sterke vuurstrijd de infanterieaanvallen in, wiens
voornaamste stoot tegen de Kemmel en zijn westelijke hellingen was
gericht. De vooropgaande Franse troepen stormden in verscheidene
golven. Het vuur van onze artillerie en infanterie verijdelde echter
een stormloop en dwong hen onder de zwaarste verliezen, terug te
keren.

Plaatselijke inbraken van de vijand binnen onze trechterzone zijn
door tegenaanvallen hersteld. Ten oosten van Loker houden de
Fransen nog een "nest" bezet.
Engelse divisies stonden, volgens mededelingen van gevangenen, in
de derde linie klaar, maar zijn, daar de Fransen geen enkel succes
behaalde, niet in het vuur genomen.
Tegen de avond en 's nachts is de geschutstrijd op vele punten tot
zeer grote hevigheid aangewakkerd. Nieuwe aanvallen, 's avonds
door de vijand van Loker uit ondernomen en nachtelijke plaatselijke
aanvallen ten noordoosten van Loker, zijn afgeslagen.
Aan de overige gevechtsfronten is de dag betrekkelijk rustig
voorbijgegaan.
De oorlogstoestand.
De tweede fase van het Duitse offensief – gelijk de draak, die met zijn
staart tegen de deur klopte als hij nog op drie kwartier afstand was –
manifesteert zich van te voren in de eerste plaats in allerlei
beschouwingen in de bladen, in de bladen van de partij, die er het
fijne niet van weet, omdat van haar het initiatief niet uitgaat. Of men
dan ook grote waarde moet hechten aan de getallen, die de Franse
bladen opgeven omtrent de Duitse strijdmacht, die aan de volgende
aanval zal deelnemen, is twijfelachtig. Maar als ze zo stellig beweren,
dat de strook van het Duitse front, waar zich de strijdmiddelen
hebben verdicht, gaandeweg breder is geworden, en zich nu reeds
uitstrekt van de kust van Vlaanderen tot aan de Oise, dan zullen ze
daarbij toch wel op gegronde inlichtingen van het legerbestuur
steunen. Trouwens, dat het zo zal zijn, ligt ook in de rede. Hoe langer
het Duitse offensief op zich laat wachten, hoe degelijker

vermoedelijk de voorbereiding, hoe breder vermoedelijk ook het
aanvalsfront.
Zolang is het echter nog niet uitgebleven, dat men al gaat zeggen: het
zal er wel nooit komen, gelijk Engelse berichten uit Italië het reeds
van het Oostenrijkse offensief gaan beweren.

