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T)c Dnitsclre keizer r'"'iist:ran zijri gcnera:iis ilelt r.veg ri Nach Paris l

's Nlaarrtlags trolikcu rie Duitsclrr: troepen
,lonl rle -rfatl. 't \\,ras cen einrleloozc optocht rrarr
ruiterij en voetvolk, gescirnt, rvagens, am'bu
lancie-auto's; kortotu, clc Bergerraars z"agei1. r1r1

ooli het schouwspel, dat reeds zoo menige st;rtl
rnet ilierJrerr weemoerl hacl verr:uld..}Surgers rverclen opgeroellen om cle door tle
Iingelschen aangelegde barrikarierr rveg te rui
men. Te Trieu cie Ilcrtairnont vûegde c1e veL-
tlyul<lier bij dit bevel de becireiging, clat 't rverk
voor {i urlr' 's ar'<.rnils afgelooperr niôest zijtr, zoo
rriet zort nren i'le ganscrhr: rviik aair tlc r'lammen
r '\',-.rle\'eren})e lrnlgcnreester liet ccn plaktrrief uitharigerr,
rva.artn irij de bevolkirrg tot kahnte :ranutaaltrle,
t.rr liet zelfs eenige Lreruchte rtzieuakers rn het
,lr oo.g zetten

l)at was 't veiligste r,o<;r rle stad.
Irr den namiddag nrerd eeu gerneenteraads-

zittirtg belegci. Het stadliuis rvas reerls militair
hezet; tle raadsheeren rnoesterl aan een schild-
rçrr'lrt lrrrr oproepingsbrief touncn, orn binnerl
te gerakcrr. Al1en u'aren tegenlvoorclig, ook clc
ziekeiijke heer Louis l)aubresse, ilie hier voor
de laatste maal verscireen. Ziin overjas hing rlet
rvijde plooien om hel. veniragercl lichaam en uit
dt: nrouwen st+r'ken c1c afgeteercle handr:n, als
va1l een geraalnte. Labze burger tvas tcn (lù(ia-lcl

oligeschrerren, maar tfver 't bleek rvezen lag een
trek van vâstberâcienheicl. De kranke lvikle in
rlt' rrrc vnrr lrct gcvââr op ;rrln post .zi jn.

}ïtrrgcn-;eester I,escarts sprai< cle heeren toe:
rr lfel: is niet het otigerrblik virn tecl,cveretirt-

gen l, eci irij o"nr. rt Dc |]tlitscher,s hebben <1c

:.i :trl ljcrgt.rr l-.czcl. \\-ij zij:r gecrr nrccsrr r' nlc.tr
iir 't eigen liuis en sfaan onrler hun ,lr'erhect,
trliirrq ]k lr.'lrl:lll \':rrr lir)lurll.)lrrlJtrl \orr \\::ri

tcntbcrg- rr liet volgenele ie zcggen: Hei ge-
rrirenteltestrrur is r,.elarrtworniltlijk \ o(rl- i.le $fàa.iiii lrr:t rninste vcr?.e! en indien één enkel hclofii
Iraâr van ecn urijner soltlaten aangeraekt \\,()l'(lt,
zrllcn aile lerlcrr vau den geureenteraaLl gelusil
lcerul r'vorilen. - Dat irecft liij rrrii laten zr:,g"
gcrr; 't is kort cn krachtig. Wi j zijrr tlrrs ile g4
zt.laiu-: rlcr Drritsclrels. r,

Dc raacl l,icsprak clan cle tc nemerr nirlctreg.e
lcn. Maar i,on Warterrrberg lvikki ocik, dat er.
viiortciurenci gijzeiaars op het staclhuis'rvaren, eu
clien ar.ronrl zetelden als zooclanig cle heeretr 4..
llarruignie, ondeivoorzitter cier I(anLer vail
vollisvertegcnrvoordigers; I{ Rollancl, seualor
cn schepene cler- starl; N. Servais, vôlksverte-
genrvocrrdiger, en V. Maistrau, schepene.

Maar hielcl cle burgerij zich bedaartl, vele sol-
riaten deden het niet; zij drotken eu plurtrler.
r lc-n dan.

\Vij ztriletr nog een kijkje tc )3crgtn.lleltell ,

irir ilet beleg van llarrberrge.
Zoo had clan de oorlogsstorm gervoecl over het

lanc1 cler mijnwerkers, cle Borinage, met zijri
zwalte terrils en tocl:^ ook ziin prachtige lancloLr-
wcil. De meeste gruweien hebben we opgesollLtd.
l{aar hoevele wreedhedcn zijn er Jrog geher.rrel
in de volgende dagen !

Zoo klvam c.len 2.9o Augustus, orl I uur des
lnorgens, een trein met I]uitscliers te Jurbisrr
aan. Juist ontpiofte een prol'ektie1, <iat reetds
lang bij hct staiion moest liggen. ltLar dc r-rver'-
welcliger:s bcscirr,rldigden de bev<ilking vari een
aarrslag. Zes burgels tlrcrcien nangcirotllen., ge
fusilleerd en rrciniinkt; eetl lrrrilcnrlc lrtrtr]e
sl,:opte tlrrlr c1c li.ii<err rloor t1t str-arrl, tieierrrl:

rr !-*rilenrmti: Betgier ! l
IIet kasteel T,*-:gl'rrn,.l , [( jruralrl)rc, ',r'eltl nâ
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1'lugdering ic tiralil gesLokcjl , { )1r hrt grrinrl
gebieil dezer gemeenie vernielclctr de soldaterr
rien bronzen haan van het gedenkteeken (Siag
van 6 November 1792).

?e Frameries plunderden de woestaards Ce
rvoning va'n den heer Delaunois, gemeentesekie-
taris, wiens echtgenoote ziekelijk was en eenige
dagerr later san den doorgestanen schrik over-
leecl.

Ook di6ren moesten het ontgelden. Eea ra-
zende horde sûeed, in een weide bij Saint-Sym-
photien, veertig schapen de keel af en nam
slechts tr,vee dezer dieren mee.Op hetzelfde dorp
schoten zij bij een boer een prachtigen hengst
neer, honderd schapen en honderd kippen.

In de omgeving van Bergen zijn nngeveer
i.OCO huizen. afgebrancl geworden.-

XXXXI.

I}E TERUGTOCHT. _ DE TANCIERS
BIJ QUEVY.

De aftocht was aldus vastgesteld: de helft der
tro_epen trekt af, de'andere helft treedt als ach-
terhoede tot dekking op, en gaat dan ook terug.

Zulks ging goed den eersten d^ag, maar de
snelle, hardnekkige aanvallen van de eene zijde'snelle, hardnekkige aanvallen van clen vijancl
spciedig dit plan, wat de Britten < echelon
formation ) noemen. De kavalerie moest tegen-
aanvallen doen.

Die achterhoeden hadden het nog zwaarder te,
verantwoorden, daar ze geen voedsel kregen; de
D'uitschers beschoten de n'egen, en âanvoer was
onmogelijk.

Een nachi van spanning volgde op het bevel
tot den terugtocht (24 Augustus) . 's JVfaandags
deden troepen valr het 1u korps een aanval, wat
meer een list was rlan een ernstige poging om
Binche te hernemeu. l)e 2" clivisie voerde dierr
aanval uit, terwijl geheraal l,omax de regimen-
ten van de 1u clivisie terugnanr. Het geschut
zorgde om, door een hevig gordijnvttur, de.
Duitschers in toom te houden; maâr de Engel-
schen verstonden nog niet tie kurrst hun batte-
rijen te duiken, en Tauben u'istert zc' zrl gatin, tt-'

ontdekken.
Toch kon generaal Douglas Haig, dauk aan

de toewijding zijner attilleristen, ortr 7 uur tles
avonds zijn nieuwe lijn bereiken.

Generaal Smith-Dtorrien had het clieu Maatr-
dag niet minder zwaar met ziju trveede korps.
Ieder regiment hacl in de gevechten bij Bergerr
al veel geleden en tal van officieren verloren.

A11e ruaatregelen waren genomen voor een
ripmarsch. En nu opeens die terugtocht.

Er kwam wanorde. Eenige kompagnies wâren
den juisten koers kwijt en rnarcheerden recht in
cle vijandelijke linies, I)'e ntannen werden gevan-
gen genomen o{ ge<ltiod. Ancleren gefaakten bij
het 1l korps; sommigen, geheel verdoold, wer-
den door inwoners verborgelr en verdel gehol-
pen-

Dan wemelden de weg€n vân vluchtelingen,

ilftrL \\'3!,rrils, liarferl, e.llct.l-rantie f'otrt ttrigeil. ljti
voortdurend moesten cle soldateu op liuir hoetlc
;r'ijn voor aauvallen.

De vijand was door }3ergen getrokken, hacl
de Fransche territorialen uit Ifooraik verdreverr
en snel'rukte hij verder, begeerig om een beslis-
secden strag te leveren.

Dien Maandag.stond het 2u korps op de liju
Frameries-Dour, maar de rechterflank wor
stelde nog meer voorwaarts en koq zich niet zoo
spoedig losmaken.

De ruiterij deed daar wanhopige raids. Zrir.r
werd eeû geweidige charge bij Quévf' uitge-
voerd door het 9u lanciers. Dezen stormden over
prikketciraad. I{oe een enkele man of paard aarr
den granaatregen ontsnapte, is onbegrijpelijk.
Velen vielen,doch cle overblijvenden,aangevoerrl
dcor kapitein Francis Grenfell, zetten hun weg
voort, tot ze eenige bescËutting vonden achter
een spoordijk. Daar rvas ûog een Eugelsche bat-
terij in aktie, < ten minste r, vertelt een offi-'
cier, u de kanonnen stonden er en de detache-
menten lagen dood of gewond, op twee nâ, met
een oflicier 'r.

Eenrge minuteu nog en ook die laatsten moes-
ten geclood zijn en de stukken in handen van
den vijand vallen. De Dtritschers toch kenden
elen afstand; hun infanterie naderde reeds.

Het 9" lansiers en de kaironniers qijn erhter
oude rrriendeu, en de lansiers laten hun vriet-
den niet in den steek.

< De Duitschers zullea de stukken niet krij-
geo, zoolang er één van ons overblijft l l riep
kapitein Gren{ell. ri Ik ga-zien, hoe we ac weg
kunneu krijgen. u

llij was reeds ernstig geword, maar hield het
nog uit op zijn paard, en leidde het dier door
den storm van ijzer. Waarom ioch verleent dr'
Koning geen eereteekens vooi: paarden ? lt{aar
ik durf weddeu, dat kapitein Grenfell een
rnaand iater zijn Victoria Cross om den nek vau
zijn moedig ros hing, zei een. ooggetuige,

En daar, bij Franeries, leidde hij zijn paard
lleen en terug, ais wilde hij zijn mannen tor.r-
nen, hoe armzalig cie Duitschers hur poeier ver-
schoten.

ru Now then ! r riep Grenfell. a Who's for thc
guns ? > (rù/ie helpt aan de kanonnen ?)

federe lansier was cr toe bereid. Dê ruannett
spaÀden hun paardeu aan, zwoegden zelf aan tle
rvielen en dissels, en \'verkten, werktclr...

X.{eer en ru'eer vielen et getroffen ittanschap-
perl neer; enkelen sleclits bleven er over, ett
<r by Heaven 1r... tlie speelden het clan tnclt trog
l<laar.

r< Vooruit, jongens., nog één ! rr ricrp kapitein
(lrenfell, die zijn ias uitgetrokken hatl en lnee
zwoegde.

En z.e duwden, cn z'çveetten, en stcenden a1

rnaar <1oor, onder <len granaat- en kogeLegen,
. cn ook het laatste stuk rverd gerecl.

O,ok het 18" husaren toonde ware cloodsver-
achting, stormde telkens op den vijand in, ver-
traagde zijn opmarsch en dekte aldus den af-
tocht. Ilaar rnenige dappere ruiter 1ag naast ziin

'droevig hinnikend lraard te sterven, c1aar, in de
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'iakie rier Boriuagc, welkcr onder 't kanonge-
luider daverde en schûkte.

De 19u infauterie-brigacle, t.1ie d*n 2!' eu !;i''
.\ugustus per treirr ilaar.- Vâlenciennes gevoerd
rvas, trok den 24" Angustus naar een punt, tel
Zuiden van Oualolrble, oru rle linkerflauk vau
iret 2u korps mede te stettneu. i.

Ja, generaal Smith'Ilorrierr hatl hct z.lvaat te
\rrarrtwoordell ()tn zijn trfgeuratte, uitgelronger -

,1" tLoepeLr vnrr rle Bergen-linit: te.rrrg të nelllclr.
\'t't'htc'n cn trtarclteefert, t:r1 rrrrrchecftn crr

tut'trtert, zorrtlcr eeu oogcnl-ilili nrst I }icu trvcc
tal rcgiuicntcn, bijvoorbeel<'l, cir c.clrigt rrritcrij ,

rtioestett eetr lralf uur stald lrrrrlrlcn olr.zckerr-
i,ulrt, (rnder cen gewelclig vuur..\1s tlait cle Duil-
schers naderdeu, noesten dic ruilnnen nret dc
bajonet op heu instormén, terivijl ook c1e.li.ava-
lerie chargeerde eri een batterij stenn verleencle.

Natuurlijk leden die aanvallers zrvare verlie-
zer, Zso hadden er voortdureucl korte, l1laar he-
vige gevechten plaats. l)au ruocst lnen zorgelr
voor Lret verbaqil tusschen beide korpsen. Bij
Frameries slaagde cle vijand er c\ren in een rvig
tusschen beiclen te drijven, ulaar de 5u brigade
deed ---- natuurlijk weer met zlr-are offers - die
poglng misiukken.

De Ëngelschen - we zeiden het reeçls - !vor-
stelden met weergaloozen moec1. Ën toch, het
scbeen bovenmenschelijk. Moorclclen ze een
kompagnie weg, dadelijk was claar een versche,
terwijt zij zel| naâr rust snakten, rust, welke
rusrar niet werd gegund. Ën meer ell nreer ka-
nonneD ,r'an ddn tegenstander slingerden hurt
schrobt, ell rtreer en meer machinegewercn zn:ri-
clen clen doorl.

Dien Maaudagavoûd bereikte het 2'korps een
nieuwe lijn' met t1e vesting Mauberrgc recltts ett
cle dorpen Bry en Jenlain links.

lllaar een ander gevaar dreigcle itr 't \Vesten.

xelies

h,,?"
Chffipen"o ' ,,.

llloor deit val van Dûoniik lag rle vlakre daar
Û!re'û vool 'Jen iÛvaller', die eetr flankbeweging
kon clLieu, ,:rnr de Engelscherr aau hun'linker-
zijtle aau te tasteu.

De gattsche troepeuruacht r,r'as drrs op <le uieu-
rver linie aangekonlen. ùIaar verbeeld u niet, dat
clu rnattscltappen rlaarom rrlbt geuoten. \1/e rno=
gen veilig aalrltenlen, clzrt geclurencle c{err gau-
scheu _tertrgtocirt <le pazrrtlcn rriet atgez.acleld
rr'.-^r'rlen. 1)c soldatcn lietn zich vallen wa.ar zij
lrrrlt hieldeu crr rekcnclen zich gc-lukliig als ze
celr k\vartiertje kon<len slapen.' \'c,lcn st:lrcrrcrr
lL :lrll)(-ll l.rij't rnarclieerc.n.
. /.,trt rre.t'tl lttl. Diusdirg.

,, l)c Il'ranschert trokkcn nt-rg stcerls terug ,r,

clcelrie geleraal French it zijn raptr)ort [1€c, t r]r
ili had geen anderen steun cian c1e veste I'lan-
lretrSê i ric aarr', al1eu l'atr clcn vijautl, our rttijrr
liukerllank r..,m te trekken, tvaren voor rnij tc.n
zcker teekcn, clat lnet zijn beclocling rias, rrrij
tegen die plaats heen te drijven en nre tlau tc
oiusiugelen. Ik voelcle, dat de verdere t('rug-
tocht geen oogenblik uitgeslclcl ttncitt ivor'(len.
lk iroopte, dat cle achtervolging niet te ltlaclr
tig zou zijn, on rue te krrnncn t,erltiueieren ulijlr
tloel tc bereiken. l

lin die hoop wercl vervuid. I)e .D'r"ritschers wa-
ren dieu Dinsdag niet zso onstuimig.

l)e opper'lievelhebber had trevolen, r.rlu 5.3t1
rrnr 's morgens, den weg Valencieunes-Ba\:ai:'
\Iaubeuge oyer te irekken. Het 1i lrorps slaagde
tluarin, maar het tweede karr op dien ti j(1

pas de beweging aallvangeri en blee.l aelrter.
lir heersehte een geweldige h'rtte. De soldaten

grepen naar het frnit -- onrijpe appels elr pel'erl
- . , ofit toeli nlaar die brandende keel r\'ât [Ér

kunrtett verzaclrtett. ]în al bleef de viiarril r rrsti-
ger, toch werd er voortdtlreûd gestrederr.

rr Vc'rbeeltl rt, bijvrlorbeel<l, een veldbatterij
in dc tr'veecle ciivisie ))' zeÊit lllaloor'
A. Corbctt-Smith in ziju r'r'erk over
deze roerige dagen. tt De uurrooster
was dan ongeveer als volgt: 5 u' 30

Voormiddâg, open 't . vtlllr ; Û uttt,
staak het vuur e1l span aan; 6 u. 1Û'

voondt, ûaar een nieurçe stelling;
6 u. 3O, halt, open 't vttur; 6 u. 40'
staai< het vtlur;'en vooruit, naâr een
volgencle positie ; ? u. 15' halt' open
't vltuL, - en zoo voort, clen gân-
schcn dag D'at tvas het prograni'

Dien D{nsclag had de batterij, clie

nu voor mijn gcest staat' nog een
bijzoncler iivontuur - en het is wel
van belang het te vertellen, als een

staaltje van taktiek, waannee
we ook af te rekenen badden'

3$,

De batterij vi/as iû aktie,
doch hacl tiidèliik het vuur
gestaakt' en de maoschaPpen
lagen bij hun stukken.

Ëen groote auto naderde
op den weg links van de bat'
térij, en twee rood-gejaktc
staf-officielen sprongen ef

'iliï'ïF;t;,ffi
wô.^!
aué O Lille i

lE Eassèe

Lensa -.le

ruvars Zæsrgay
@ Clemnt ,

Stand rler legers op einde Augustus 1914.
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Cctteraeil Tiarl votl-Biilow

trit, wancit,ltletl naal Ïret clichtsl bijstaanclc ktr

lron eu begortnen eeu- praittjc tttct clc soklaterr
iia dez.err geprezen lt: hebbclr troot lttttl lre

irerrdig schietèn, v1'oegelr zij t.oo't eeu etl andcr
over de' r,erliezett, tle |osities clcr anclet'c l.lattc'
rijen, de sterkte vatr rle infauter-ie, ell llleer \râll
ilie tlirtgetr, waarin staf-officieren belang stellert

()nze urajoor ha<l tlat uit cle verte gez.ieu, en

ttreu cle llezoekers'rtaar irun voertlrig tet'rtg kect-
rlt-rr, zei hij tc't tlctt sergeaut-nrajoot' :

r, l)ie trvcc otficicrcn gincls staan ffe ttiet aattt l
Ilij gluur<le tloor zijn kijker" Olr tlett tvtg

strpte eell koulpagrrie \/ân de geûie'
,t Sein clie mantten girrdet tnet tle vlag, tlat ze

tle auto moeten oplrouclen rr, beval tle ttrajoot"
Itn tret siguaal rverd gegevetr :

rr 
"9top cle kar. \rerclacht. l

l)ok de' batterijerr seindcn :

r, Stofi tle grijze attto. i;

lin dit. gebeurcle, tot groote outerrrerletlltcitl
der heirle officicrcrr, rvclke trtt eettsklal;: ztt.t
gejaagti scltertt'ri .,rlr lrct gl',,,-rt lrooitlk\\ ârtiel .tir

lrrreiken.
n 't Spiit nlc zeL't' ltceretr rr. zei tic lLtitettuttt

vârt (le gettisteu, ,( i11aal' 't is eetr l;evel vau tle
batterij , gintis. }[rrr heeft z.ekel ec'tl t1t'ittgerttlc
botrdschalr rroor ltct-ltoofdklvatticr.,,

ile beicle Iiicrrri'sgierigcrr blekcn Dtritscllc
spionnelr te z.,i.irt. Ze haticlerl ziclr lrititerrge\r.(){rrl
behenrlig tls lt)rrgelsclterr t'ertn.ottrc1.

In iret iiool'clkn'artiet vall het korlrs ri-crti eeti

iili,jgsr'aatl gelt<itttlcn. De bcitie Dttitscltel.s ri'atctl
Irti|;cltros gekolrtlrrouriteert.l tlorll' itutr talrijke
rarrtc'eketiingen. 7.t rvaren triet ailct'li lrij tleze
lrattcrij tt:to t'oi belangsttllirlg g(l\\'cest lTun
zaak rras gektonkel.

'i Schuldig ! De ilood ! rr

.{ldus luidde het vonnis. clat rtitgcvoerci rver<l

lutusschen was cen uieulvc riivisie, clc 40, ter
lrulp gezonclen en te Le Clateau aangekomqr.
Ilat u'as toch een versterking vau 14,50(l man,
rrret rlrie veklbatterijen. Za t<lrrcTeu 's \\:oens.
dags irrgriipen en groeven z-iclr tlierr l).instlag irr

I)e algerueene terugtochtlijtr n.cs rru:
l" korps : Bavai-l{arbelrgc tot l,andrecies-

\Ian,illes.
2" korps : tsry-Barlai tut t.-rr Westcn van I,e

e a1t:âtt

XXXX I I

illi't' (;11vËc11'f IilJ I.,'rN t)RHet HS.

\\,rc z.rirlerr, clat tlc I )trit:e ircls z.iclr tlicn Dirrs
tiir.g lrctrciikclijk rrrstig hieklen.\\'as hct taktiel;
\'$n gerreraal von Iilùck, ollt 's ari(intls eerr slag
tr slaau ?

De I" rlirrisic stontl iu cn bij ;Van,illes eu clc
2" clivisie ltij Larrclrc,cies. Zc rramcn clrrs de rriter-
stc t'cchtcrflauk in. Iranrirecies lvas bezet: rlorir
rle' 4'' brigade, bataljons van tk: l.'oot L)urircls,
grenadiers, Colclstreams cn leren, ontlel lrt:r'cl
van generaâl Scott-Kerr.

rr Op de vreeselijke hittc r,oigtlc een kocle, re-
genachtige avontll, verhalrlt bovengenoemtlc
urajoor. 'fwee-clerdC tkrr lrrigadc had plilats gc.
vrintlcn in cle iruizen en lokalen van I,antlrecies.
I)e ovcrigen'rnaakten hct zich z-oo genrakkelijk
als dit eenigszins ntogclijk is, buiten, in een
ri'genachtigen nacht.

Onr 9 urrr 's avonds lagen ze rlan toch neer,
gelukkig eens het lichaam tc kunnen uitstrek-
kerr, al rvtis het ook o1l tle steenerr.

Onr I rr. i:10 waren allc licirten uitgedooîcl cn
't sta<lje en cle omgeving in cluisternis gehukl.

Merr verrvachtte nog een bataljon rran rlc
Colclstrcanr Guards, dat op ecn kwart-mijl van
tle plaats aangemarchecrd k\'ânl. De kolonel be-
von<l zich rnet eèn gicls aan 't hoofcl der kolou.
llie girls zwaaidc ecn elektrisch liclrt, crr rlc
()verste .r,erbood het hem.

Ile.trran gchoorzaanr<le cvcu. urrral sc.irrrlc <lrrr
plotseling lveer.

Ile kolonel begreep toeu eensklaps, <lat hij
nlet ('cn spion te doen ha<l, cn schoot heitr neer.

't \\,'as of hij clien kogel in ccn knritrnagazijn
hacl gelost. Met een gen'cl<ligen slag barstte het
I)uitsche geschut ios err onmid<lelliik tikten rni'
trailleuls en knalcien ge\\;ercn.

lierr Duitsche aanval kg,am op ons neer
ceu haruer op een aambeeld.

De Co1<lstreamefs z\\'enktcri cn trokken
I-anclrecies terug.

De lijn der buitenposten rverd ingeclnrkt als
l<arton, ell !'oor ienran<l eigenlijk bcgreep wat
cr gebenrde. stormdr'n dc vijanrlerr in ntassa het
stedeke binnen.

't \Vas het 9u legcrirorps. tlat oprul<te rrit het
n4ormal'n'orrc1 , ten Noorclen . cD zoo on tstort cl

censklaps het voor rie Britten tnisschien meest
kritiek gevecht vart al tlie dagen. Afgemat rol-
den onze mânnen uit de huizen : hier drie sol'

als
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rlaten en een korporaal, ciaar tlaalf 'lonrru1,'s
met eeri sergeant, eldcrs een soldaat met eeJl
rniirailleusc, of olrze kerels vcrschericn aau c1c
l,ovcltrarncn cu vuur(lcll als rirzcrtclerr.

IIet tooneel u,crd a]lecn vcrlicht tloor het flii<-
l<ercn cler gewcrclt. Er was gcen kwcstie van
r-:rng(:lr te foLrrreercu. llaar in cicze zaali rvas
eerrhejil r,an hancleling : het zich n.erlicn o1r rlcn
lijaurl.

l)r: ,r Lluarcls ,r rrlogen op rlc I)nitschc riierr
rr;ru. sclrr.rtt:1, stakcn nict de. lraionct of gcbruili
tc'tr ltc't ge\\'c:cr lrii n,ijzc van cclt knrrltpel.

l.)c rrritrailleurs lrcstooktcn cic liolonrrel, nraai
,lcrr .zc neer. evcnzoo de niegn'e riicn, tot {ç
rlr.{ssir aarrzcklc en bleef stairn. I)och nicun'c
troc,lrcrr niktcrr iu iret stadje, verzaureltlcn zich
ttrc't tlc overlevenden. D,oor ziistraten en lanerr
stroottttlcn zc binneu, tuaar overal botsten zc oi.i
rlc Iingelschcrr, rlic \rair gcetl rriiken s'ilclen u-c
ttn. .'\lle slaaplusl. u,as verclrvencn, rk: r-crur<tcid-
lrcitl scheeu verzruonclen.

,\laat'daar \\'as cla11 tocL rIc olcrrrraclrt. lIcn
rtot'stcliie tc'gen r,'ersche trocperi. Iirr iicr irfgc
tttiLttc reginrcntcn,clie in groepjcs r,;oclrtcn, ut()cs
tcrr tlttizenclcn vijanclen necrstaan.

\,'urt aan n'farvilles n-oecirle clc strijd. Genr.raal
vorr I(liicli br-acht ziir geschut nacleL en vuurclc
tot irr rle stncl. Wat gaf het of hii'cigen rnànrreti
tr<lf, irij beschikte irnmers over ( nrenscheunra-
tcriaal )) oltl ze te rrervangen-

I{uizen geraakten in ltranil, en ze laaiden in
rlen rcgen. die bij strooiltell rreen'iel. Thans n'as
cr r'larr toch lictrt. Dc Grrards t,erzaurclderr zich
\'o(.)r- c,et1 laatste inspanrrirrg, ja, de laatste, c.crr
rvarrholiige, uraâf 't \vafen dc rt {irrzrrds r, crr
tlic zo,trclen r-echtetr tot rlen laatsten tnan.

Iicrr gen'c1<ligc th r"rk dus, crr rle f)nitsclrcrs
tr r'kcrr.

Ja. hct gcluktc, ze beuliten rlcrr vit'luril tcrug,
rlie biina drrizei<.1 clooclerr achtcr 1iet.

l)ok'bij llarvillcs n-eerrlcrr.tlc Ijugelscherr zich
lrls l.rezcterrell en eveneerrs claar nrislriktc de irau'
,. al r'attt r,on Kiùck. En Franschc reserve-clilisiis
k\\:aurcll dan nog een hancl:ic helpen.

I)e I)tritsche bcvelheblrer lroli ziirr troepén te
r"rrg.

C)trr 2 ure.'s rtrorgens iviLs lrct rr-ctleronr stil
lervorrlen.

(lcncrzral l)ouglas IJaig korr rru ziju korps tc-
r.ir.gllrurcn langs Wésiglly naar Cuise. De temg-
t' 'r'1rt tlrtttrc-le voort.

rr Bij het lezen vzLrr tie koLrr'lc, officieuse taa1.
rr,:rarirr gernelcl $'ordt,dat ilc llritschc trocpen zoo
L.u z()o laat op een linie rrarr liicr tot claar staricl
lrieicltn,zou rrrLn zich licht 'n voorstelling rualicn,
u't'll<r' gehecl buiten de u,a.:irheitl is r. zegt ltra-
jool CorJrett Smith. rr Gij vetbeelrlt u nrisschien
ilc vctschilletrde eeuheclett. :iftrekkencl langs, rve.
gcn. zorgvulclig door nlet gou(l be-ctiktc officie'
r.t'rr aangeilttid en in c1e clorpcu en gehnchten
laukourencl op derl te -"'orcn bcpaaldert tijd. D'art
i,rt' t.ii claar hoffeli jke kil'articrnteestets aarltref -

Tcn; <lat r1e stukkcn in htin Itattcr-ijcn ordelijk
acschaard z.ijn in ccn artillerieltark; dat er ge'
ilreenschap is net rle stavcn door telefoorr etl
telegraaf, r.oodat ell<e cenltcirJ op eik geu'ettscltt
oogerrblil< irr berveging kan wordetr gehracllt

I(roouprins Rupprcctrt vail lJeicrel

Dat is hct iclcaal . Iin hct krccg pas lclilù r.tir

derr slag aan cic llarnc, rnaar nirl cr- 1r'or . Zie
lricr ccn sclrcts i,'an eren orrielijli tlçr-lrjc, <.,1, dc,

tcrrrgtochtliin. Dinsclag 25 Augnslus:
I'Iijuirccr dc trtaite, rle ouclc Pier-rc (loclolpirirr ,

zaL gezerpig aat zijn steenell piilr tc tr-skkeir,
riaar iu hct betaliig tuintje., r'oor ziiu 1r'ciuirrg.
I,ir hij kcin zijn blik lalen gaÉr1r o\fcr ziirr kleirr
lioninkrijk en cl{lir st<lffigcn u'eg, rlic girrcls lot
a:ur t.len heuvel golfde.

Djcn namidclag r,vas ccl stroour vraclrtirr.rtrt's
irangckotnert, l<kreke \\'agcns. lnet o1l htrrr z.eilen
rlc lt,f r-an nlayflon,cr's ttrat-garinc ,-rf Prrlltite's
l<orsctten. trIaar de ilralrnen, tlie cr cic lcicling
over hadderrr \\.areir. naar' lrttn tllriful-tu te {lor
cleclctr. Britsche officiet en cn gc'cn t-ciziget s
r,orlr clc .genoetrtdc fitma's.

I)e rnaire'vrocg zich rif, waart,ur clie atito's,
rvcllie uit 't Ztri<1en ku'auren. niet vcrdcr. Noolrl
rvaarts trokken. I)e bakkcr krvam nret Ïreur kon
tcrecren over het aantal te bakken brooclen.

,r Ik begriip niet. rvat clie jongens hicl' lrroetetr
rltien r, zeî Pierre. ir Hct is cle derdc \,veeli viur
dcn oorlog en rlc Bochcs moeten ttu toch q'el
tot irr hun eigerr larrd tentggedrc'r'en zijll I l{aiu.
\\:at is rlat? l

Daar krvatr ecu ntlto cioor de straat gestr-rrntrl,
\\.aggelend als eeu dronlien mân.'Krâk 1 7s vloog
tegen een steencn paal aau en kantè1rle. ftt cert
,togenblik q'aren al de' nreuschen tlit htln lrttizetr

'fn'ee manneu lagen bervrtsteloos o1r tle stecr

rrcn. Hulpzame hancleti.ltieven hert op. I)an zag
rrrt'rr nat cf gcbc-urd \1,4s.

Tusschen cle schoutlet-s 1ag op tle tuniek virtr
clen officier een tlonkerc viek. Iilen trachtte het
bloed te stelpen. 'fe 1aa't | Ëen kogel hecft cien

ilr?rr.r in de longeu getroffen, ell ltâ cctt zttcht
lng de ongelnkkige stil
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{ijn makker kwam bij en vertelcle, dat ze

sanren cen bericht Tleg moesten brengen. De of-
ficier voerde <le auto, toen ze in een vijandelijke
iuiterij-patroelje terecht kwarnen. Ze waren er
cloor geraakt, lraar c1e D'uitschers vunrcleri, en
nu lag de officier daar dood.

rr't Gaat ginder slecht r, beweercle de man,
naar 't Noorden 'lvijzend. u Gansche regimenten
$/otden weggemaaid. Onze mânnen trekken te
rug zoo snel als ze kpnnen. rr

Nu begrepen de dorpelinget, clat de toestan<l
toch ernstig moest zijn.

En ziet, daar kwanten eensklaps meer solda-
ten. Eerst vier: tr'vee *Schotten, een Dorset cn
een ]Jetlforcl , zwart van stof , met een baarcl van
<1rie clagen, met rood-ontstoken bogen, door ge-
lrrek aan slaap. En ze hinkten pijnlijk. Ze vroe-
gen aan cien rnaire ttrrâat ze moesten gaan.

D,an een kapitein van de Guards, op een afge-
rrrat boerenpaard, en met een kolonel te rroet
naast hem. Ze begeerden rvat te eten.

a \Ve zijn al twaalf uur aan-'t stappen )), zei
cle ko1one1. rr Niernancl rveet waar een ander is
Het regiment? Verleden rracht uit elkaar gesla'
gcl1, erl dc hcmel u'eet u,aar verspreid nu I l

rr IÈ cie maire hier? )) vroeg c{an een jonge staf-
officier met een Franschen tolk.

,, Eerr kavalerie-brigade, ten rniuste wât er
.'an overgebleveu is l, r'<legde hij e.r op gachte-
ren toon bij, u ral hier dezen nacht aankomen.
Hoer;eel schuren en huizen hebt ge beschikbaar?
Tïoeveel hooi kunt ge krijgen? rr

Dte o':de Pierre verloor haast hei hoofd bij cle
rl'eûding der gebeurtenissen.

De avond naderde, maar bracht nog geea
koelte. Daar, ovet het heele plein, waar de kerk-
toren .r,vat schEduw wierp-, lagen groepen uitge
putte mannen te slapen met zware adeqhaling
of luid gesnurk.

Pierre's vrotlrv was al aan 't \\'eîk met \,\'ater
en zttiver linnen, r'uile oude n'oncien te verbin-
den.

Aau het hoofd r,an een kolon reed cen r,elrl-
batterij, Tv'ee clagen geleden'nâm een majoor
ze in al<tie, fier op zijn zes stukken en kloeke
\ïagens, zijn fijne paat'den en vooral zijn y;aar
hondercl nlannen. Zie ru rle hatterij voorbii-
ttekken ; maâr ontbloot het lioofd, n'ant zij is
vnn dc poorten tles cloocls zelf teruggekeerci.

'fq'ee lçanonnen. met elk <lrie paarâen. Er ziin
log vier voerlui o\rcr:... cr zijrr ,nog cen half-
clcrzijn l*anonr:iers. O1i dc cerste kaisson zit ei.rr
lrlitellâut ntct eelt sergeant-rnajclor,.en naast hct
stuk n'atrdelt nog een sergeant, alsooh ccin ku.ar-
tiermeester-sergeatrt. D,at is de batterij I

O1r <le tr,rreedc kaisson zitten drie rnanucn, dic
rlirizclig hccn cn rveer zrvakkenr ecn kalritein
vall celr ruiterij-rcgirnent en trvee soldatcrr r,au
ccrr Schotsclr rcgirnent.

Ifiq:r urarcheert een bataljotr rrzrn <1c (lnartls.
'l'l'ee dagen gelerlen ging het nrct trrisschieir elf.
hondc.rd man ten strijde. Ontbloot nognraals bet
hoofd, want cleze kerels lrebberr den doorl iu
't aaugezi"ht gezien !

Daar stalrt traag eel nru-ilezel r,r.-'6rbij . L)p zijrt
\ug zit de kolonel: hii draagt een lroerethoed,

zijn broekspijpen zijn tot boven rle l<nieërr afgc
sneden, zijn linkerann rust in een verbaucl.

îe1 de mannen, zooals ze claar irr rijen van
vier voortschrijden: 80, 120, 160, 180, 220.
Neen, dat is al het volgencl regiment. Juist 200.
l)at is nu cle sterkte van het bataljon !

Zwart vatt stof en kruit; ongeschoren, de broei<
verkort, zooals bij hun korumanclant, deweinige
overgebleven puttees rond. de voeten gewikkeld
als schoeisel... anders lompen en vodden... en
dan bloederig verbanrl rond hoofd en arm. Som-
migen met hoeden als cle kolonel, de meesten
echter z,onder. Zoo sleuren ze zich voort.

De kolonel keert zich op zijn muilezel om en
beveelt:

rr Bataljon, geef acht ! Sluit u aan, jongens !

We zijn in een Fransch dorp ! l
En de oude fierheid slaat eensklaps op. 't fs

al een nieuw regiment, dat de dorpelingen zien
marcheefen.

Nederlaag? We1 neen... We trekken de Dtiit
schers in de val.

Ën bij 't minste woord zouden ze zich orngc
keerd hebb€l1 orrl een legerkorps te chargee
ren.

En 'zoo trekt het regiment voort. En âls dc
laatsten der divisie passeeren, pinkelen lichtjes
tloot de ramen.

Een sergeant klint op een auto nret tte Parij"
sche uitgave van dè rr Daily Mail-r in de hand,
en boeit een talrijk gehoor door het nieuws, dat
de Russen Iluitschlanil binnengevallen zijn en
naar Berlijn oprukken.

Ginrls, in 't Noorderr, flitst een elektrisctr
licht. Flet daalt snel langs den weg. Elet zijn de
lantaârns van de eerste vrâchtauto eener lange
rij, Het stof walmt in dikke wolken op. De gan-
sche kolon stormt door het dorp.,. Toch roept
men iets... Dan brengt men de in den namiddag
aangekornen v/âgens voor en laatLt er al tle ge-
\4/onden en hinkenden op. En ook tleze stoet
veftrekt Zuidwaarts.

Een uur later zijn'<1e eerste Duitsche r[iters
daar, en de maire moet het hooi, rlat voor de
Ërrgelschen verzanrel<l was, aatl den vîjanrl af"
staan.

Ziedaar het tooneel. in een r'lcr vele dorpen.
o1r rle terugtochtlijn.

Eir toch wâren tle clraden van clie schijnbaat
zoo rvanordeliike beweging in een vaste hantl.

Ijlaar keeren n'e tot rlen striicl tetug.

XXXXIII.

DII SLAc VltN Lti eATtsAtr.

I)er rrachteliikt' aanval op het t" korps, te l.an-
tlrecies. u'as slechts de inleicling tot een hevigc"
rèrr stornr. op 26 Arrgustus. Maar dat 1' koigrs
uras te rrermoeirl" onr rlarlelijk n'eer ôp te knn-
nen trederr.

Generaal French rterklaarhc hct in ziin rrer.
slag :

rr Ze wâren te afgemat, ou in rle striirllidie
geplaatst te wortlen r, sebreef hij.
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IIet 2!-korps kreeg dus cle taak cleu ganschen
aan\,al af te slaan.

Generaal Smith-Dorrien had, buiten de Bu eni" divisie,_onder zijn bevel nog de 1gu infanterie_
nrigade, het voetvolk varr <1e 4n afdeeling en
nr ee brigaden,ruiterij.
_ Het'2u korps lag nu tusschen Le Cateau, ten
Oostcn, en Kamerijk, ten Westen, orr een front
van vijftien mijl. Inderhaast hacl mèn loopgrà_
len gedolven. Ten Oosten van Le Cateau was
cchter een vrij groote bres tusschen beide:korp-
sen.

Gcneraal French had gaarne gezien, dat- het
2" korps clien Woensdag clen teiugtocht voort-
zette in voeling met het 1" korps.

Maar het 2u korps was al in rlcn strijd.
Generaai Smith-Dorrien begaf zich'naar het

statiorr van Bertrty cn telefoneerde er met het
grocrt-hoofdkwartier. Aan 't ander eind van tlen
draad stontl generaal l{enry Wilson.

,r French wil, dat ge zoo spoedig mogelijk te-
rugtrekt n, zei deze. ,r Hij dringt ôr op-""o, tlat
ge het gevecht geen oogenblik-ianger: voortzet,
dan volstrekt ncorlig is. Hij is van rneening, dat
er anders een nieuw Sedan dreigen kan.-n

it fk kan het gevecht niet zoo maar afbreken
{)p een oogenblik, dat ïk wensch l, antwoordde
generaal Smith-Dorrien. < Het eenige wât we
kunnen doen, is de l)uitschers een klap te ge-
ven. en we zijn er mee bezig. De mannen zijn
te vermoeid om verder te gaan. Zij kunnen hun
toeten niet gebruiken. Het eenige w;at ze nog
vermogen, is neer te liggen en i:e vechten. Maar.
rnijrr flanken hangeu in de ruimte. Ik weet niet
waar llaig rechts vân me is. Ik reken oTr eenigerl
Fransr:hen steun op mijn linkcrzijde. Mijn bwc-
len aan de clivisies zijn gegerren en ik heb terug.
tochtlijnen aangeduid, voor= het geval we ach-
teruit geworpen worden. Alles wat we onder
deze omstandigheden vermogen, is te trachten
hen van ons te houclen tot het donker is. l

a'Wel, generaal n, klonk het terug, ( unv- stem
is het eenige opn'ekkende. tlat ik scrlert rlric
,lagen gehoord heb. rt

ïntussehen vefnam lnen ''l. geclonder van hor-
rler<Ten Duitsehe kanonrien.

Sir John French bevoncl zich op tlat oogen-
blik te Saint-Quentin. Generaal $mith-Dorrien
had het trouwens a1 aaqhet hoofd van den staf ,

generaal Murray, verklaard, ciat hij vechten
moest.

Generaal voir Klûcli oefenc{-e een geri'eldigerr
druk uit. Dtrie komsell waren uitgezonden onr
de Eueelsche litrkerflank te omriatten. Allecn
cen genreldige klap k<lr rlel vijand tot 's avonds
tegenhouderr en rlan <1en terugtocht rnogeliik
rrraken.

't'Was eeo zonnigc morgcn met n'it-blauiven
hemei. als gezuir;erd door dcn rcgen \iân de11
1'61igen avolld.

ïïet Duitsct gescirut irraakte een helsch \ruur
rdt. A1 spoedig stonrlen. hoeven en huizen itr
brand. Na een korte artillede-voorïrereiding <1eed

. het voetvolk geweldire aanvallen. De maehine-
geweren tikterr onheilspellenrJ. Sommige Engel
scire regimenterr leden z\\râr-c \:crliczen; rrret $rarc

r'lonelsveraclrting vocrdc tren tcgenaauvallen ui{,.

Vele ialvoners varr Le Cateau \4/afen den vo-
rigen nacht reeds gevlucht,maar anderen bleven,
De Engelschen moesten het stacije opgeven, en
de Duitschers bezetten het.

Hardnekkiger ilog wercl de strijd over 't gan-
sche front.

De vijanrl was t\\'ee crf drie uur rneester van
hct stadje, waaruit hij clc Engelschen verdreven
l.racl. Dezen zouden het terugnemen.

D,e bat-terijen opendell hun zwaarste vuur. De
infanterie bestormde de bnitenwijken, dan tle
hoofdstraat, en de ruiterij chargeerde terzijcle.
Hct geschut volgde.

(( Dan zâgen onzc mannell voor het eerst iets
van de gruweiijke misdaclen, door tle Duitschers
o1i de burgerii gepleegcl )), verhaalt een officier.
( Ijlr zoo er hun iets toe clrijven kon, te vechten
tot den laatsten man,.dan lvas het we1 dit. Het
gebombardeei-de hospitaal lrrandde. Znlk een
gcbouw, rnet ziju Roorle l{ruisvlag, t'as altijd
cen geliefkooscl doelwit voor-"den vjjan.d. Wii
haclden daar 400 gervontlen geiracl. Het grootstc
decl hunnet iradtlel \ve \vcggevoc:r't1. Ifoe is het
cinde van dc anderen geweest ?

Maar in de hoofdstraat lvâren dc l.rewijzcn van
Iluitsche w'reedheden. Naast doocle strijders la-
gen lijken van burgers, vân vrouwen en kinde
ren ook, en moeders knielden daat, en weenden,
crr ianrmerden. Andere inwoners kekerr. als ver
lamd, cloor schrik, met <ioodsbleek rvezen door
de ramen of van achter half-gesloten deuren.

Dan zagen de soldaten het lijk vaû een ki4dje
hangen. Ifet droeg de sporen van bajo[etste
ken,... van andere afschuwelijke trarbaarschheid
ilog.

Ja, sluit u1v oogen in afkeer en wa1g, maar
het is rechtvaardig, dât ons volk deze dingen
hoort en weet. Geen valsche gevoeligheid mag
n doen weigeren aan die martelaars te denken.

Nu mochien we zeggen, dat de brigacle a iood
zag >. Men zou 

.thans geen gevangenen meef
rnaken.

I)e aanblil< van deze arrrre, \rersufte vrouwen,
clie voor ai"e" m^nnen neerknielclen of hun bee-
nen omvatten in r,vanhopig gesmeek hen niet
aclrtcr te laten, zc)l1 eelr steenen hart cloen smel-
ten hebben.

De toestànd was ernstig, want er moest een
Tnassa-aanvâl der Duitschers losbreken, en <le

brigacle kon weinig hoop behouden zelf veilig
we-q te geraken. lVIaar ze kon de vrouwen niet
aan hun lot over'laten, en ze deecl het ook niet.
Llic men verzamelen kon, rverden op wagens,
kaissous of aatt den atm van stoere, doch teere
solclaten meegeleid. rradr het Zaiden op' De En-
gelschen trokken zich rveer terug voor een nieu-
rtcrr tegenaanval.

Roncl clen micldag rvoeclcle de strijd nog in al
zijn hcvighei<l voort. De Engelsche linie week
hicr mincler, <laar meer, maar brak toch niet.
't \I/as of bovenaardsche rvilskracht alle man-
nen bezielcle. Was er mâar eenige kans, dan
rroercle een regiment of een ruiterij-schaclron een
tegenaanval uit.

Als een l)iuitsche storm-kolou naderde, werd
ze rret geweervuur bestookt- DaCeliik nâmen
vcrschc 1nflnnell dc iedige rrlaatsen in' De grijze
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Engclsch geschttt ir Noorcl'Itr"ankriiiç

vloedgoll krvaur rlus stcecls tiichter. 't Gebeurcle,
tlat op eerr kotten a{staircl ecn galsc-h regiment
r,errrietigtl u'as. llaar toch ston<1 <laar eetr an-
t1er, in grocpell hcengeclteven, beclreigcl clocrr

eigcrr vuur in den rug bij de minstc aarzelirrg.
,, \-trotrvaalts ! ,, 1:uiltlcn du olficiereu.
Ijn r,ooLrvaarts iloesten zer over kgrmenrlc gt'

\\'onden, ovcr stervendcn en clooden.
L,,'rr slaagclcn ze er in, tle eerste loopgraa{ tc

bereiken, clan rrieien clc Eugelschcn op ltcn tuct
het.hianke staal of rencieir de ruiters olr dc rcccls
rr arrkeletrtic trocperr in.

lJtat vreeselijk schourvsliel booci het frotit clien
rlag rçel vijftig maal.

Llenelaa.l Smith-l)orrieq cn ccnige staf officit'
r'ç'u rr,.rl.q<1en hct r,erloolr van clen s1ag, o1-r ccl
ltoogte nit,rt rrer riarr lrct. centrurn rlct' liuie gcl,-
gert.

Iicusklal's klonk herig gcstlrrrt rrit tlc richtil:rg
Iiauierijh, \vââr dej vijaurl llar:lrttc' ric Iitrgr:.lsr:lte,
iirrherflank tc oruvatterr.

ru GrÔ0te 'lrcurel , cle Drrit:ehers zijrr rlur olli/.c
linker"zi.itlc geraaht ! ,r t"ie1i ric seitcr:riil .

ITij sprong o1r zijn l)aard cl1 r'cer-i uilai ltcf
vetureenele berlreigrle 1runt.

'l',-rt zrjn groote vreugcle bemerktc lrij daar-,
tlat het vuren niet van ciê Duitschcrs, rrtaar rvcl
t,an r1e Franschen: kwam.

(ie.r:eran1 Sordet had zijn korps cu bereden
artiilerie in een geforceerden marsch hcrn'aarts
gebracht, cn nooit kon hulp op cen beter oogen-
blik gescironken u'orden.

Welcira kon men cien tcmgtocht voortzcttcn.
Orrr i:i u. 30 in den nanriddag werd 't bevel daar
loc gcgcven.

i{og rvas het een gevaarlijk werk. De artillcric
dekte de beureging, en generaal French bracht
hulde aan haal optreden dien zoo roerigen c1ag,
den gewichtigsten van de gansche kritieke weel<

l)e vijanci was zelf tc i'ccl uilgc1;rit. c,nr krach
l-ige aclitervolging te n.agen.

I)e terttgtt:c--ht 1'et-fi dc:n J?" crr j8" ;\r,rgrLst's
vcu,rrtgezet. Op elezerr d;,Lturrr l..rcreiktr.lrr rlJ trire-
pcn cle iiin Noyon--,Cliraurrr' -I,a 1i<)1.c.

]Iaar l,e zullen zien, clat, :ranlcl] rrrt,t. clc .lir.ari
schcrr, <1c lcgers liog r'çr'ricl tcl.rrg rrrocstcir.

. xxxxlv
I)e l-)uitschçrs te Rijsç|, I-errs, Àrras, péruune.

.. Hun optretlen aan de Solnme, ^- Ile strijd
bij $oissons, -* De l)uitsehers aan de Aisne,

\ic,rschcicicrre }-rclangritkt, str:r-lcr,,u,, Nr,,,r..i-
iirankrijlr bleveu rlus rlcn vijancl in hanrlr:rr. Zie
Iticr ltor'Rijsel vicl .

I'oen dc slag bii Clrar-1croi l.rcgorr. strrrrrl trrs-
s,,:lrcn Lf,uiukerke en i\-laulieugr: genr:raal .\uratlr
rrr I zi.ill tlivisics tcrlittrritrlt.rr

L)c 8" clivisie ruoest aileerr clc ,çtr.crk tusst.lrcri
t1e Leic: en clc Scharpe bczettctr. l)c' r,oor.l.ioste.rr
\\'aïen te I]oornik err Rijscl.

Llie uracht u'as rlus zecr" zn,ak. '.l'oclr u,as lrcl
aauvaukelijk plan Rijsel tc vcrrlccligcn. en nlelr
groef darr ook reeds loopgrarrcu en schnillrlaai.
scn.

Rijsei rvas in c1c vrocgere ccri\\'etl stect.ls ccrr
gcwichtige r,este. Generaal Sér:é dc Rivières, lrc
stuurcler cler genie in iiet tninisteric van cror-l-og.
voerde in 187,3 ecn grootsch rrcrdeciigingsl;1in
voor de Fransche Nonrdgrc.ns uit. Rijsel'ri.cril
claarin een belangrijk steunpunt. fn cen r.cr.,
sterkt kaurp kon het cen gehcel leger l-rerbergor
I'faar nog \varen al tle rn,erken nict voltooid. ,,i
ze trvaren cloor c1e militaire orrerheden reecls ve:-
oordeeld. 'In 1880 brak men de uitvoerirg t.ic:
Werken af, Er-werd nrr lang over clc k'wcstic -r-
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llr't l)riitschc legc,r mkt

tn'rst; rle cenc par-tij r,t,rrittiigrlc het lortenstel,
sel , tle arrrlere beu'eeldc. rlat de i.eldsiagen iu
'l olr*lr1 veld wer<len bcslist.

l)e Kamer veroortlcticlr tlc r csting Rijsel,
tuaal tr-rch n-crrl rieze nr-rg rriet tintnianteld. Cle
rlelaal Brialnront, <1ie Antivcrpen en f,uik boirrv
ilc, rvaarschurvde clat eerr orrbcscherurcle Fran.
sche \ror,r1q'lgreus tlc scire'cli'g cler }3clgisc5c orr
zi.irligheicl cloor IJuitschlanci uitloklirrlr to1t.
t,'ranl<rijk bleef ecirter ailceu zijr-r Oostet'grens
r t rdetligcn.

In Juli llll;1 nani rrcr.r r-rit Rijscl 3.t)00 ar.tillc
rist.err c'n ceu cierilc cler ltanonnen weg.

1)ctr l " Augtts{rrs l<rcr.g ,l( p,')11\'cl-neut. gcil(.
fâal tebas, bevel Itiisei als opcn staci te irc
s,.:houu'en, maar zijn oproigcr verrrrccrrlcrrlc rlt.rr
21",\ttgttsttls het tr-oepcilaaut:rl r:atr li.(i(){r tut
l[J.t]û0, kreeg uit Palijs g milliocn lrrrtront'rr cn
l.'eschikte or.er 446 rtuurmonclcn.

Zoo stonclerr i'ie zaken. toen het aan de Sânt-
lret'trict naar rvensch girig. Door den Engelschclr
trrugtocht, bii Bergerr. u'ert1 l)oolrril< orrthlri,;t
lJe lluitschcrs vcrrlrer,ur cr tlc 82" divisie tcrri
l,,ri:rlcti. trlit:z.rr lrt.t statiurr \ în Xlocsl{t'ocn L,l ,

i'u nadcrden tot bij Roubaix en I'oulcoing. l{a:ir'
lfrleelingen varr het 8il" crr 8.1" rcgimcnt nanlclr
I))uor-rrili 1t{-tlg.

Dclt 2a" Augtrstns rucrdtrrligcle gcirct'a:rl tlc Vi1
Iar.e t tle Scirelilebruggcr rlret tle I ?0" brigarle,
tttrrar- r'ôôr den mirklag rnocst hii \/oor dc- o\rer'
rrracht rvijken.

Intusschen ver-kccrclc rrrcu te Riisci in .qroo
tcn aurgst. flaar tlicîzelfrlcn tlag, om 5 uru in
tlcrr naruicltlâg, k\\'a11r er eeil telegranr \ian delr
trrinister \ran oorlo.g, \\,aarin bevel gegevcn u'crri
Riiscl opnicuv"r tot olierr .st:rd te verklat-en, tle
ti-oelren uit rle lorten cn van tlc u'allen \t/eg tt-
uclucn cn ze Lcen te leiclen tusschcn La Bassée
rn r\ire-sur-la-L-vs.

(]cneraal Herment voercle clic i.revelen nii.
llen 2" Septernber- r,erschecn ccrr vijandelijke

rrfrleeling te Rijsel , clic tlric dngen later ver

orrer tJe Fr-ansche glens.

(llveen. Overigcus zag llrcll cr slechts lrriterij-
patroeljen, belast rurt dc ltevtiligin,.3 11er. rer":li
tcrllank van von I{lûch's leger.

Riisel's lvoelige rlagerr zorden pas virr. rr,ekeLi
laLer aanhleken.

Zoo ging iret il rncer p.laatsrn lirlt I,tr:tl.iscir
V lai Lrt,:icrcil.

tle heer Enriie Ilas1y', ;rfgr:r,aarcligrlc crr rrrailc
\,4r1 l,ens, de bekencle steenkoolstad,'lrrlicrr z-rr,,

diku'ij1s in c1e oorlogsberichten genosrrrcl, zal,
clcn 31" Augustus aân tafe1, toen nren lrem tirtr
half-eerr nrcltide, rlat de Duitschers aangckonreri
\\,tfclt.

\roor clc otlde T)astoritr, die a1s stadhrris rlicil'
rle, itr afrvachting tlat c1e bouw r,an het 1ricr1\\'r
liLatlshuis voltooicl zou ztjrs, stc,udeu r,ijf rrtilers
I)e r-tir.rrsie hie1tl in cle hand een re\iolriel en lianl
(lc si{alugcs(:iicolcle btrrgers v6\n het hoolri t<.rt r-ir:
.",oeten op. FIij i\,,rs ccl-r onrler-lr.r'l.cr.err.rt vurr
!2 jaar.

'Ziit ri.i rlr'tlr:ritr? ,, r'l'oeS hij op rttneti tor,rr
Lirr toetr e1e lreer Jiasly toestcutltrcirri knikle,

lrcgtiu rle D'uitscirel te vloeken cn toc,lcttde gr'.
l.rarcrr tc. tnakr-rr en iruilcle hij :

,r fn urv statl hcersclit dc grootstc r',arrr-rrrie I

-\[r'n rrindt er geen agenteu. I]< zal lre-l nan rlijrr
gtncla:r1 z{.rggen. I,rrjster goetl: 30.00{) rrlan vol.
gcrr ruij ! Als er lretoogingen plaats hc1.rl-rerr, za1

ili l'eten te harrdelen en clc schuiclig<'r teleclrt
stc'llen. l

De nienigte begon te protesteerel.
l)c onrlc'r-luitcn:rnt joeg ziin lraartl r'or-rrn'aarts

cn ch-eigilc mct zijrr revolr,er. I)c burgers {loten
c1r riefen. I)c nraire Basly i't'cesdc geu:eld en vei'-
zocht aan de n'rcnigte heen te gaan. l)eze gc
Irr )o1-zînlll de.

I)'e officier steeg at. ilaar plotseling grcerlr hii
cen der onrstanders bij de keel:

r Hii heeft rnet z,iirt rel,olver lraar nlii \\'iliclr
schieterr I r tiertle hii.

He1 slaeirtoffer, een \''laatnsch w-crkrltân, lta{l
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al lachend op den officier aangelegd... met ziin
gebalde vuist.

I)e officier tastte hem dan af en overlieli zijrl
papicren.

< Vuile Belg ! r schreeult'de hij vol t'erach-
ting.

Dan liep hij het stadhuis binnen. Op een tafel
zag tttj een schrijfmachine en vroeg:

< Wie werkt daarop? r
De zoon van den maire, die met zijn vader

meegegâan was, trad naar voren. De luitenant
dikteerde nu een proklamatie, waarin hij de na-
dering van 30.000 solâaten meldde, en dè stad
met geheelen ondergang beclreigde, zoo zich de
minste vijandelijke betooging voordeed.

< Ik wil nu eten hebben voor mij en mijne
nranschappent, zei von Oppel, want zoo ha<1

hij het stuk onderteekend.
< fn hct stadhuis is er gcen restaurant l, ant-

n'oortide de heer Basly.
< Ik wil, dat men mij te eten gevc ! r herhaal-

r'le iie Duitscher stampvoetend.
rt Hiernaast is een hote.l ! r hcruattr ric brtt"

genreester.

\ron Oppcl ging otn vocdsel itr 't < Hôtel des
\royageurs u en rekwireerde daar dan eeu auto
van een hanclelaar, clie cr ook hct nrirlrlagnraal
gcbnrikte.

Buiten stonden s'eer nieurvsgierigen.
< Ik moet een charrffeur hebben l, zei de of.

ficier.
Dadelijk bood een inwoner zijn diensten aan.

't Was een Luxemburger, \ran Kicl' dic dade-
lijk tegen vijf frank per dag aaugcnotnen lverrl.

\fon Oppel en de chauffeur moesten elkaar
kennen.

Van Kiel had geen beho.efte aan een dagloon
van vijf frank, want hij was een dcr rijkste han-
delaars van Lens. Zijn betrekkingen met den
rnaire waren nooit vriendschappelijk geweest.
Als Van Kiel een mijnn'erkershuisje binnen
ging. bracht hij voor dc arme lieden ook den
ondergang mee. FIij verkocht aan zeer voordce-
lige voorwaarden, doch de klant bleef steeds ziju
schuldenâar en was nimmer van afhou.dingen op
zijn loon bewijd. De heer Basly harl hem dik-
rvijts dwars gezefen, en de f.uxemburger dacht
rrrr daaraan.

Von Oppel verdween met zijn ruiters.
's Avonds, om 9 uur, keerde hij terug. Den

volgenden dag sloeg hij bij clen kruidenier f,e-
leu, op cle Groote Markt, levensmidclelen aan.
crr in rlen nranufaktuursrvinkel van Lecomtc lin-
nor lrroeken en bretellen.'Dan liet hij tlc n'a-
pens. cloor de inwoners ingeler.ercl. op auto's la-
tlen en \t'egvoeren.

\/ellolgens verd\t'ccn lrii u.eer eenige <lagetr
rnct zijn chauffeur.

's Zaterdags morgens verschcen \/an I(iel op
rlc rrrairie.

,r \Vat hebt ge hier te rrraken ? ) vroeg de brrr-
gctrtcestcr alles behalve vriendelijk.

rr Ik hctr hier een door luitenant- r'ou Oppcl
getcelientlc rckening. l

I)c" heer Ïl.asly làs he{ stuk f)e officier gelasltt'
rla t ruerr uarr tlcn lrtxenrbttrget zijn lootr zott

betalen, benevens de som van 300,00() frank,
lret beclrag der wissels van den koopman.

rr D,at betaal ik niet I r verklaarcle de uraire.
<r Mijn loon als chauffeur stor t ik in de kas

tler r'verkloozen l, stelde de chauffeur op vcr-
zoenenden toon voor.

rr Ik betaal niet I rr rieli ric rnagistraat uit.
rr Gij weigert? l
rrJa!r
< De handteekening van luitenant vou Oppel

staat er op ! >
u Dat zie ik wel ! l
<t Ik zal het hem melden ; hij is beneden. l
rr D'at staat u vrij ! l
Nauwelijks was Van Kiel weg of von Oppel

stormde het kabinet van tlen maire binnen.
rr Mijnheer de burgemeester, ik wil <lat nrijn

bevelen opgevolgtl worden ! r tierde hij.
rr Die zijn niet uit te voeren ! l
rt Ik wil gehoorzaamd worden'! r
rrrr'IIet F'ransch bestuur doet dergelijke zaak

jrs niet. En mijn persoorrlijke micldelen stelleu
er mij niet toe in staat ! l

rr Ik zal u laten aanhouden ! ))

,, 7.ooals gc wilt ! r'

rr'Welnu, dan zal de stad IÆns luorger cerr
oorlogsschatting van 500,000 frank storten I l

,r We zullen zien ! rr

\Ion Oppel ging Îreen. Hij had met ziju ge'
rvone bluf 3f10.000 man aaugekondigd. Denzelf:
tlen {-qS; onr I uur 's rniddags, verschenen der-
tig officieren in auto en 900 ruiters te Lens.

De maire Basly rvercl naar het station ontbn-
r1en. Ilaar vroeg hem een luitenant, op eenige
burgcrs wijzend, of cft'c mannen dienstplichtig
\\'afen.

De magistraal antwoorclde ontkcunenrl.
< Gij laadt een z\ryare vcrantwoorclelijkhcid op

rr; gij loopt gevaar gefusilleerd te worden. ,,

,, Die mannen zijn niet dienstplichtig ! r her-
n:rnr de maire op krachtigen toon.

< Te Leuven hebben n'ij op de burgers rnoe-
ten schieten. Als gij eenig gezag hebt, maau rlarr
rle bevolking tot kalmte aan. Onzc keizer is olr
:'10 l<ilonrctelrrarr Parijs crr zal us' hoofdstacl r,er'-
o\reren. )) ,

Er waren te Lcns gcwonclerr aangekomen uit
rlcn terugtocht. De stacl zelf lag buiten bet strijd
terrcin. D'e hritenant nam hen gevangen en ver-
clrrecn dan met zijn ruiters.

Den volgenden morgen bezetten 800 man voet-
volk cle plaats: anclcrc soldatcn volgclen, die lui-
dc zongen of rr Nach Paris ! l riepen, etr er op
pochtcn claar over twce clagen te z.ullen zijn.

Ont 11 uur hielcl een zwarc auto voor de mai-
r.ie stil. Een staf-officier stapte uit cn riep woe-
clentl tot den maire-:

r Db generaal is orrtevreilen zoovcel nrenscherr
in de straten te zien ! l

r, I)e mis gaat juist rrit r, antç'oordde de heer
Rasly, <lic nn begreep, tlat in 'ilen wagen den
generaal zat, \vaârover von Oppel gesprot<en
hacl.

I)c burgertreesTer staptc l'ai naar voren onr rle
finauciën tler stad tc vercledigen, want hij dacht
aair rlc dreigcnde oorlogsbelasting van 500.ffX)
frarrl<.



,- 25t -

Geuerâal Franchet c1'Espercy.

De stafoverste duwde hem terug en zei op
hoogen toon:

rr Zijn Excellentie spreekt slechts door bemid-
deling van een officier tot burgers. l

De heer Basly kreeg bevel het rc Hôtci Ces
Voyageurs r te laten atzette.n, t'ant c1e generaal
kon. niet tegen gerucht.

Ook deze hooge bezoekers vertrokken, en den
T'SepÉember was er zelfs geen enkele Duitscher
lneer in de stad., Meer Oostwaarts werai, zooals we weten, iraril-
nekkig gestreden; eenige burgers reden met
auto's naar de slagvelclen om gewonclen te ha-
len.

Tegelijkertijd kwamen allerkeurigste stoeten
rran vluchtelingen âan,. verdrevenen uit hun
<lorpr en dezen v-erhaalden van Duitsche vvreed-
heden, van allerlei geweJcldaden en schrikaan
lagrng.

De korte bezetting van Lens lvas slechts een
1tôorspel geweest vân een lang en vreeseliji< dra-
ma, zooals we later zullen hooren.

Iets ten Zuiden van I,ens ligt een niet minder
bekende stad, Arras, het oude Vlaamsche
Atrecht.

Ook daar verschenen op 31 Augustus de eer-
ste Duitschers.

lwee jonge lieclen, die op den weg van Ka-
rnerijk rêden, werden te Tilloy-iez-Mofflaines,
np 4 kilometer van cle stad, aangehouden door
cen patroelje van 72 rrhlanen. Eén hunner werd
als gijzelaar: gehouden en de andere moest aân
rle overheden van Arras gaan verzoeken, met
hen te komen parlementeeren.

De adjoints Bagio en Chabé volderlen aan
riit bevel, en 't einde was, dat om 4- rrrrr in den
narniddag cle D,uitschers binnenrukten. cle offi-
cieren in auto en de mannen per rijwiel.

Zij trokken naar het stadhuis en bezochten
eenige amtrulancies, om er hun gewonden te ha-
len, nraar vooral om een ve,rwant van den kei-
zer te zoe[en, graaf rron Mecklemburg-Schwe-
tin. Ileze was inderdaacl in het St--Tanshospitaal
verpleegd getrorden, nlaar men hatl hem iuist
clerr vorigen dag weggevoerd.

Er waren bij die afcleeling wel Dluitschers. <1ic

rle sta<l zeer goed kenclen.
Ëen luitenant riep een n'erkmair âân :

,( Ifenri. Henri ! r klonk het. rr Tilerkent gc'

nie niet? Gii ziit toch Henri Rabat. Tl< hcb dric
iaar lnng nâast u gearheid. ))

T{ij n'iltle zelfs zijn onbcschaatudhericl zoo ..,r:r

drijrten rlen vroegeren werkgezel te tral.-teeren.

. Generaal Maunoury.

De uhlanen verlieten dienzelfden avoll(l nog
de stad, maar de volgende dagen kwamcn cr.tell
kens groepen, die sigaren, auto's en riiwielen
opvorderden

Op 2 September meicide ruen het cloortrekkerr
r:an troepen. Men maande de bevolking tot
kalmte aan. I)e gasbekkcn moesten d.en gan
schen nacht blijven branden. D,e Duitsclicrs vci:
schenen echter pas den 6'scptember, ten getale
lari 3.000 ruan, ,rodcr het bevel van generaal
vorr Arrrim. Zij namen hun intrek in clc kazer
nen en de citadel.

De staf vestigde zich in de twee beste hotels:
r,Ilôtel c1u Commerce)) er rtl{ôtel de I'Liniversir
h iret laatstgenoemcle vroeg rlren aâr] een kom-
rnanrlant, $'elke kaurer hij begeerde.

rr Geef rnij nummer 14 r, antwoordcle hij. <Die
is goed. ?wee rnaanden geleden logeerde ik er
ook. rt

I\,Ieerclerc soldaten toonclen het, dat ze iriei'
niet vreemcl waren. Eenigen nânen hun maal
tijd in een restaurant en vroegen ser-vetten. D.i
\\'âardilr antwoordcle, dat zij die niet had.

t< Zoo l. )) vroeg spottend een der mannen. a Ën
u'at hebt ge dan gedaan met deze, die ik u
tlrie maanden geleden verkocht heb? lr

Maar over 't algemeen hacl men zich niet over
cle kerels te beklagen.

Generaal von Stein, die zich louverneur van
i{amerijk betitelcle, liet in de stad aanplakken,
rlat de Franschen in België versiagen waren.
Nicmanrl gcloofdc het.

Den 8o Septembcr oltstond er groote belve'
ging onder de bezetting.

't Bleek dat cle vijand aftrckken zon. Om LG
uur beglven majoors zich met soldaten nâar de
r,crschillende ambulancies en ze monsterden er
rle Fransche gen'orrcleri. Zij. die eenigszins kon
rlen gaan of vervoerbaar wâren, werden op het
rniddaguur op de place cle la Gare verzameld,
rloor soldatcn omrirtgd èn naar Kamerijk ge--stuurd, 

om daarna naar l)uitschlanrl doorgezon-
clen tc trordcn.

I.[et was een pijnlijk te.'oneel. De r,erpleegsters
cn vrotlwen uit het volk rveenden. manncn bal-
clen de vuist. Eeu riep rrDieven van gewonden l))

rnaar lvat rrermocht men tegen 't brutaal ge-
weici ?

Een der gekwetsten -riel bewusteloos neer.
Iier"rigc clagen te voren wâs hij geopereertl ge-
n'cest. f)ic ï)uitschers lieten hcm aehter'

D'e troelren vertrokken langs t1e rveqen 'vatt
llortllens en Bncquoy.



(.lerreraal cle Larigle clc Cary

rr Nach Faris I ,, schrccuwdcu dc soldaten.
llaar in rvcr-kclijkhcid nroestcrr zc rle lcgers

gaan r,erstr.rl<etr. 't ()ing voor lren niet gocil aatr
rlc ]I,arttc.

\''clc officicren vcrgatetr litrrr rckcning in rlc.
hotcls tc l-lcta1cn. Iri clc citaclel hadclen eelrige
u'oestc kerels cie lirausr:lrc r:lag onteer-d.

Een grocp vaî 7f) soltlaten l-.'leef als aclrter
ulcht, nraal' r.ertrok in dun nacht insgelijks, na
hct postkantoor rrerrrielcl cu lrut ltr.rffet varr lret
station geplunderd te hebben.

No.g eenïgen tijcl zorl ruen echter patroeljen
trhl:rncn zien. En welclrâ irrak voor Atrecht een
zcer hiltcle tijcl t,an oorlogsger,vekl aan. .

1)c oude stacl Péronnc, rnet haat il.000 inu'r-l.
rters, gclegen aart rle Sorume, ten Zuici-C)ostcn
i'an Atrecirt, lag geheel op het strijclterrein etr
rlcrtl reecls ecnige clagen vroeger'bezet.

't Was rroor clc ber,r'oners toch een pijllijkc
i crt-assing.

rt Op l)'on<1crc1:rg 21 Alrgrrstrrs, om half-ch'je iri
tleu rrunricltlag r, 1,c11e11 abbé Calippe (1), u storr-
clen rle mairc en cle l.rastoor i.an Sailly-Sailiiscl -ceu grciot cklrp tusschen Péronne etr Bapaurnc -crp dcn \veg ovcr <1e gcbeurtcnisscn tc prrttcu.

Lien Fransch <iflicier narlert en zegt tot cicn
lrtrrgemeester :

rr I)riet'luizenrl soldateu zullcrr hier- weklra aarl-
ktinren, en ge moet voor hen ku'artiercrr gerccrl
ttrilkett. l

Oli clat oogenblik riirlcn tn'ee fietsers nacler.
Zt' strrppen eten af cn vertellen, dat rlc Fran-
schen in }3elgië een belan.griil<e ovelrr inning be-
lraakl hcbberr.

Zc vervolgerr hitn tocht, nl:rar keeren llel
eenige oogenblikken terug en roepen :

tr Ah, rnjjnlreer pastoor. de r'lalitc is zn'art varr
clc Duitschers. ,i

lin mincler dan ccn l1r1r later \\:arên lr):zr1r-
st'iten .cn I)uitschers irlu,lgenrccrr irr tle straten
vail 't dor'p. f)e gcr:eclrten l.arcn blr,c,rlig. rluur
rlcu tot in clcn ilacht. waarna <lc Iîranschctr af-
trokken. Iir lagerr ,l()0 gc'lr,onclen. l

I)iczelfdc rrerr-assitrg ,iccrl ziclr iu vt.lt rlorPcrr
\'()or. 't Was clus irok hicr. zooals urajrior Coi-
bett het bij clen tcrugtocht der Engclschen be-
schteef in het dorliie van <1en ou<len urair-e
I'ierrc.

Te Péronne z.c.lf u,as rrren eenigszins gervaar

(lcrreraal rron IIarrsen.

scl:tttr d. rloor r'lct ilall1li(),llst virn [ir-ansc]re en Bel
Iis, hc vlrrclriclirrgcrr.

Donclerdag :27 ;\ugrrstrrs \\.afrlt c.r rtr.rg th-.ic.
,rf I'icrtiuizcncl nrau ci.gcn t1-oe1)c11, luêtar otlr
i. rrrrr in den rrarnidrlag i.crttokken <.lczen. I,Ierr
orrtruiutrlc ooli dc hosltitalcn.

Uit de richtilg varr llanacour-t lracl urcrr lrcl
kanorr gchoor'<l.

()rrr 2 uur 's rrarnitltlags l.ritssccrtletir rloor tlc
îirnl..rourg llretagnc ruiterij, kurassicr.s, rlragr.rrr.
r It'r's €n lruzarctr.

rr De uhllne.rr volgcn otis | ,, riepcri zc tle in
ll oners toe.

L)c niair-e, clc arljurrktcn, de sous-préfct, r1c
kornirrissaris. a,gcrrterr err r,elc atulrte nafclr r.cr-
lietett tle stetl.

Onr [j r.rur 's a-r'onds iroortlc rncn ontploffitr-
gcn en n'c:lt1ra \\,as er gecn solclaat meer jrr de
piaats.

t\l1c blitrtietl \\'aren rrccrgelaterr. \'cic irru,o.
ntrs irarklot ile r,lrrcltt gcnontcn.

I)cn volgentlcrr clag blcef iret rustig, tot half-
t\\'ce 's rniclclags. 'locrr floten rle granalen over
r1e staci. I)e menschen, tlie gcblevcll \\rt'elt, \icr-
scholen zich an.gstig irr r1e kelclers. Orn 5 uur.
r.:c.rsc-'henen u'eer temgtrck'licn tle Frir u scherr . I-I c 1.

\\-as de achterhoerde. Zij trokhcn al vureurl ,lu,rr
tle str:rteu. Ecn uui later na<lert1err rle cei'ste
l)rri tscl.rcrs.

'l\.rt I urrr' 's :rvoncls huiltle hct gcsclrut.
I)c .solrlirtcn btaken cle cleurcn opcn, plrrrrdcr

cleu cn staken vcle huizen in brand.
I),icn avr:rrd, orn 10 lturi stali ilren 't \rutil. âa1li

dc otrcler-prefekture. \\rclcira vlatrrlen zevcn 11a,
lrurigc u'oniugar en kraaiclc ook clclcrs cle roorle
lraarr.

I)etr garrscht:rr nacht liraide <le ros-se glo;(1 o\.cr
rlc star1.

De I)uitschers ltrachi.ctr gijzelaars op lrci stad-
littis : rlcn aarts'l)riestcr, tn-ce nrunicipalc, lcclen,
clcrr vredelccl-rtcr, clerr gemeerrteoutvâllgcr e.â,
Zii lred,rcig'tlen ileze lrurgers en behielden clarr
vicr notabclen, riie met hun lcr,en horg stontien
r-oor tlc veilighcicl cier tro.epen.

Iicn clcr" o{ficieren zei daanra, rlat cr: slechts
ccn klein garnizoen blijr,en zorr.

rr Wij ioopen uiet, maar r,rrij vlicgen r, bctvcer-
rlc de bluffcr. ir Binner aclrt dagerr zijn n'ij tc
Parijs. "

Elciers in het Somnregehiecl girrg het a'l elen
geweldig toe.(l) ir T,a Sorrirne sorrs I'occul.ration allernan<le r



i)cn 2ll" ÀugusLus streclc,n rle aftrekkentlc'
iir-ansclren te Proyart.-lléricorrrt, Harl:onnières,
lirarnerr.iiles. \,'auviilers cn Rosièrcs. \,r1uchtc-
lingcn hariden e'r sclu-ik verl'ckt en lokten rrlclns
rrieune groepen Lrurgers rnee -

'i'c Iirzrurervilles lrlcvcrr slcchts 2U in'"votrers,
tlic.qctlnrerrrlc ch-ie .1irif it'r lrun kelclers schuil-
rlerr. u'ant dc kogtls flotcn langs tlc lruizen crr
gralrrltc ll ontploitcn allerri'ege.

J )e lilanschc stuklicn stolldelt r)[) (1c11 \\'tg
'.:arr r\ttûeus niurr PÉ,ronnc. ()111 4 tl. 1l) iu rlcrr
rlrLttirltilrg \\'ekeu rlc Iirauscircn \:crdcr.

't tlirrg lrier rlns zorrals \r'c, bi.j r1c t)ngelsclrcu
irel,lie'n gezit.rr : r-ecltten, rrrar:hccrr,n, n'ccr r,ec1r
Irrrt. \vee f tttarcheeren.

'l'c' I'royrirt harlclerr tlt. l)rritsr'lrcls, r,r.rrvoerl
,ii c:r rlicu tcgcnstaircl, cerr griisazrrd lan 7l jllr
t( lu:ill(.(.rli. tli.. irit zijn kt.l,it r' lit,rrrtri,l. ol'ziirr
ll rricirr-r onr gerrarlc srneei<tc,

l)r lltstoor vair Frrtutcrt'il1es vertclt, irot irij
;lirivottrieu girrg helpen :

tt Iieu I)uitsch aalrrroezerricl rnclckle mij, t1:rt
t'r ccuige Iirarrsche ge\Tollclen op c1e viakte 1:r

!,rir, cn hij tluirirlc nrij <'lc richting aau. Ili vroeg
lrcnt rit liui1r vuit'lri'r'e I)uitsr:lrrls, r,ur lir-uil<c,tr
nritr't Itrcc tt rrctrrcrr. Zij r-olgderr rnij . lk irar.l
r)o.s gecn rij{h<trrtlcrrl ltleter \\'e.g aigelegd, clf ik
lrirncrrkte rccrls rlc rooclc broelçcn 1121 ()112e ge-
i.ielrle solrlatcn. llct \râs o115{eveer I r1Llr in clen
lllorgen en cie anrrc jongens lagcrr nog claar,
\,\'rtltr irc clerr r-origtrtr avoncl gen'on11 neet-gerral-
l<'n urLrcn. I)en gansclterr nacht harklen.ze Sc-
lrccfrl r-lrrr 'lioolis en \..r11 1;onrlc, cli tru leclen z.c

vrrrr <le lrranciende zon.
Ik haristte mii itctr tc i.ruscituttcit, cloor schoo

\'r'r1 gfaan cn har-cr'.\rersclreicicncn noenrden ruii
htin Iraanr cn r\:oo1rp1aâts, lrraar ik hacl geerr tijtl
tlit"r a1les olr te schlijr:cn, \\,ânt anderen. clie mc
lrcntcrlit harkierr, riepcrr rrrij met luitle steni. Ik
lroorclc tle biecht varr hen, die nrij 't z',vaarst
gc'troifcrr tocschencrr. Iir lageu <laar niet allecn
i{c\\'or1(1cn, ntaar ook cloorlcn, cn ik herinner nre
rrog ni nrijn ontroering, tocrr iJ: bij een soldaat
lreerlinir'l(1.-r, lr,icns gelaat dc sprircn vau lijdcn
vct'toolrdc, cn il, zi.in brarrrierrrle lran<l r,rrst nanr
t'rr rlct.t 1rols u'i111e voelen.

r 't fs rriet mcer noorlig ! l t-iep eefl, die naâ,ct
ltcnr 1ag. r, llijrr 'l<ittttct'aat'l is a1 r.att Ristet' llvotrcl
, 1, ,, ,tl. ;,

,i rlIlra1-, ltccr], \r1"icn(1, ziin 'lrancl is nog heeic-
ttriitl ti ûrm. l

,' \lijnheer pastoor, ,ltiu is hct r,an cle zott ! rr

Iirt 't u'as $.iiar. f)c lnderc lranrl g,'as z-oo koitrl
als iis; (lc zriir harl ''sedert haar rrltgang rle t'r:ii('
lrclft rrnn het lijk \rer\\rarlnd.

ll< giug r,errlct. h'cnsliiaps riep <'ctt solrllal
ïrril ilrt ti(l' regiinent:

,r l'Iijnheer pastoor, il< ga cloorl !. i,

Il< stclCe herrr genrst. rlocr olr te mcri<crr. r'lat
stet'r'crrrltrr nict rncer zoo lrrir-r1 kttnncrr sclir-ct'rt
\\'É lI.

rr Ili sterf van rlorst;,. hc'rtiltitr hij.
Tl< riec,l éen tccl<cn rrrrar trr i.irr Prttisctr r'n t'ir t,

irr 't I)rritsch :

,( \Viltcr, u,atcr ! l
Zij sciruddelJ ôn11<.e1lr'rû1ril lrr:t ironfrl r,'tt kr'e1'

cien hun kruikr:n om. tefl eiucle te laten zien,

rlat rlczc gchccl lerlig r,vas lli. siri.q (lân \\ate{
lralen. zcvenhoutlcrcl rneter. r-arr claal , en kecrtle
iraiLl niijn gcli\\'etstelt soldr.tat tcrug. clie n11 nailr
lrartelnst clriukcrn lion. I)err volgc,nden dag rrer.-
l<laar.clc liij in <lc anrbulirncie, aan ieder clie lret
Iroot'r'n rvilclc, clat ili zijn levcn hatl gerecl.

I)rLt rvas overclrci'en, uraar hij had zulk c,r.n
lrcvigcn tlorst geleden, riat hij ziclt z,elf in cle arrr
lrnlarrcicr tot schcnkcr ziirrr.r rrrakltc-rs aaustelclt,
crr rlil<u-i,jls ron<l iicp rllrt eeu kr.rjk iu rie lrantl , ,,

Zulli cerr toonceltje tr.ront orls lrc.t lijtlcn dt.r
.gcrvondcn iu clic gerr.eltli.qe tlagen.

I)e Dtitscher$ staliL-n 1r, Iir:rrncr.r'illt,s r,rr.st'lrri
rlcne lrtrizen in brand.

'frotrucns bijrra gcc'rr statl. gcor rlorlr iu lrrt
Sourrne-<lcpartùltrelrt of lrr.t iias gctnige vall r.É.1
::r'tvt.l, Iir: st'lto1111 511s.1.

I)crr ;i ln .\u.qustrrs tr.ertlcri te IIarrr tle irast(x)r, de 11râirc crr zijn tr,r.ec arljurrl<ten \,ilr
o,rrciceltl onl necrgeschotcrr tc ll orrk'n. Alleen
lttct 10.0(')0 Irank te stortctr konden ze ziclt vlij
li, ,0 

1 
,g 1;

rr Reeds van 5 uur 's morgens opgeslotetr ,r,

schrijft ccn vân lren, ,r n,acrlrtten uij in stilte rlt
t'indlrr.slissing:rf, 11i2111 rvij haclcler.r niet ltct t-cclrt
it sl rr t.lit.r.r. I )alr- ,rur 11. urtl rlc sta<1 rle geëischte.
sorn betaalci hacl. u'erden r,vi j irr vrijheid g.e,

steid. l
I)en avontl Lc voren ontmoetten <le .I)uitschers

1ir,ee linge-lsche soldateu irr het rrerlntcrr llatignv
'--ii rraakteu.herr af. Zii meeuden, dat er rrog
arrltre Ll)ngelschen in rlc ltuizen moesten vcr
lrorgern zijrr cn ltanrcn daaronr rlen pastoor f,ou-
cllart gevangen.

rr l.)rie officieren, uret den revoiver irr cie vrrist,
en st.rlclaten, rnet dc bajonet op 't geureer, leirl
rlcn rrrij in de rtoornaarnste hrrizen ri, schr-eef clezt,
gcestelijkc. rr Zii slocgen de rlerrren in ctr rlrcvcrr
mi.i r,,)oLuit. Zi j onttiektelt geen Errgc.lschcu,
Ittirar rlaar il; rieigcrdc lrerr zekcr.c inlichtingcrr
ot'cr clen cloortocht onzcr troepen te gcvcrr. lrc-
lricldcn z.e nrij als giizelaar- en ntoL.st il< tlerr
ii;rcht cloorbrcn,qell tc rnidcleu van solc.late'rr, \vcl.
lic mii rret (lr.rr 11oor1 berlrei.gden, inrlicrr er ()c.n

schot cp hun lroepcrr rrrerrl gelost. ir

Te Sailly-Saillisel rvercl cle past<ior r1oo1. t.r,n
\.rot1\\, gerOepen.

rr Viug I r schreeirr rdc, zr' , l{crr g.aat Rosr:
Iléhaye fusilleeren ! l

Rose Méha1.e \\,âs eerl ârme rlorpclinge vnn
t-r{ t jarigen leeftijri, die reerls lrrrrg irirt nrcer. bii
haar verstand ."vas. f)e pastoor ri'ilrte lraar rt-il,
den. maar een gerrdarm te paarrl hiekl henr nrr,t
,:iin leçolver staande.

Een bende soldaten ,, zonder overste -- \rer
volgclc in ecn stlaatjc de kranl<zir.rnige, die ein,
dclijL rloor nteer rlan 20 i<ogels getroffen nei.r.-
stortte.

Den vorigen avonel reeds had merr clen een-c.rr
zestig.iarigen kasteelheer l,Iiette neergeschoten.
I-Ietzelfde lot viel op dit rlor-p een stall<necht ten
,iccl . cen varler van vier kinclercn. Hii i,vilrle de
I)uitschels hcletten een panrrl ïâti zijlt rrreestcr
1c stellr.

licn artrleyc ir-,u,crrer nelcl nrt.t. 1;olfslagen zoo-
iJiln ig p;e$.'ûncl . dat hii in eeu naburig bosch
stierf.
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Belgische vluchtelingen in cle irabijheici van
' Bergerr (llons) .

'l c Pruyart r.'crnrourddu lruri (leu 7J-jarigen
grijsaard Boulanger en nanlen Duitsche vrouwerl
ilan dc slernppartijer eû plllnderiugcn dee1.

Te I'iancourt-Fosse rnoesten twaalf inlouer:
iijdens een gevecht voor de Duitschers staan;
vier der ongelukkigen vielen dood neer. Ën zoo
meidde men ook moorden, diefstallen, mishau-
deiingen te Pont-Noyelle, I{aucourt, enz.

in het So-'ne-departement ligt ook de treken-
de stad Amiens, met haar prachtige kathedraal.
IIet was een belangrijk knooppirnt van negelr
spoorwegen. Amiens bestaat uit drie wijken: de
nieuwe, 't hoogst gelegen in 't Zuiden; het hdn-
delskwartier, in 't midclen, en dan, over de
Somme, de oude stad met haar bochTige straten
en vele houten huizen, met werkpiaatserr err
lrbrieken.

Na den terugtocht van Charleroi was de staci
al in gevaar.

We hel"rben gezien, dat cle territoriale divisies
varl generâal d'Amade tusschen Duinkerke en
ilIaubeuge stonden, mâar voor het 1" Duitsche
leger al spoeclig mcèsten wijken.

Nlalokkaneri bezettçn Amicns en legden verde'
itigingsstellilrgen aân bij Carnon en Villers-Bre-
toneux.

Oeneraal ti'Amacle ktvam daarna nabij de stacl
eu kreeg tot taak ,le ovçrgangen der Somme te
verdecligen.

Er wercl toen eenige dagen in de omgeviûg
gestreden. De ô1" en 62u reserve-divisies hadden
een hardnekkigen aanval ten Zuiden van Ba-
paune te r,veerstaan en werden uiteengeslagen.
De ruiterij van Sordet moest, na een treffen bij
Catelet, over de Somme wijken. Vier bataljons
van het 47", 63",64u en 6?" jagers ïveerden zich
rlapper bij Péronne.

Wè troorden reeds, hoe de vijantl toch cox
hct stadje bezette.

Generaal Maunoury had toen het bevel gekre"
lten over een nieuw leger, het 6". Hij wilde nog
trachtten Amiens te dekken en bracht daartoe
in tle eerste linie een brigade Nlarokkaansche
jagers, de 14" divisie van het 7e korps, het 45"
en 55" jagers. Deze Franschen gingen tot een

hevig ofietsicf r,.iei, vert-rver',len Proyar f , e:n de
vier eiivisies terlitr:rialen konileu zicL tian t;,
.\. nricns vestigcu.

À{aar spoedig keer.ie.d.e kans. De Vijalrd rieetl
eerr hardrrekkigen tegenaanval, lraû Provart te
n1s' en andere r,'erloren stellingen.jmiens wercl ontruimd. Den 30" Augustus
liatiden r1e laatste Fransehen nog eenige scher"
nrirtselingen bij Cagny.

I)en 31." Augustus nrkten cie lJuitsi:hers rle
stad binnen. FIet r,vas voor cle ltevolkirrg t,err
pijnlijk schoulvspel. Dc vijauci narrr uit rlen 'rrrrr

nicipalen raail t2 gijzelaars. Oo1ç tle prokureur
gerreraal wercl als zoodanig âânget1'ezer1.

\'-ercler eischte men clea zcifderr dtrq r'ûor it trt

rlrrizend frank goederen op.
ÛIaar cle troepen hadden geen rrlst.
<r Nach Paris ! u klonk het ook hier, en rlc

regiruehten trokken verder.
De volgençle dagen waren er bijua geen in r1c

stad. Alleen officieren en patroeljen k$'ancû nu
en dan opeischingen doen en ook wer<ien er gt
i$onden aangevoerd. fn dien tijd lichtit' nren
tevens de spaarkas.

Den 9" September echter kreeg Auriens eer
talrijk garnizoen eu een plaatselijken koutrnan.
dant. Ailerlei verordeningen werden uitgevaar'
digcl en 'rog talrijker dan te voren troffen op-
vordefingen de burgerij. I)e auto's moesten inge-
ieverd worden. Na acht uur 's avonds moçht
niemand zich meer op straat vertoonen.

Doch het pijnlijkst wâs wel het bevel tot tle
dienstplichtigeu, die nog niet opgeroepen warelr
om zich te komen aângeven, in de citadel. Eerr
duizen<ital hunrier w:erden als gevangeneû \,veg
gevoerd, n.1. de jongsten.

De Diuitschers deden citrs alsof ze zich vooi
langen tijcl te Amiens zouclen vestigeu.'Den 11" September- t'erdlenen ze. 't \\ias het
gevolg r,art clen slhg aan dc Marnc', dien rvij lirierr

na zullen beschrijven.
We kunneu er niet aat cienkerr de bezettiug

van alle Fransche steden in bijzonderheden metle
te deelen. Dezen zijn te talrijk en tle tooneelen
\varen overal min of tieer dezelfde.

Cp enkele plaatsen mcleteu rve echter nog tle
;iandacirt vestigen, n,1. rr.ie vvelke we vercier itr
het verhaai varr rlen ooriog ztrllen ontmoeten.

Oostelijk r,an Amiens ligt het eerwaarciige
Soissons, c1e aloucle plaats u'aar Clovis zoo lang
verbleef en Pepijn c1e Korte zich zelf tot koning
rterhief, in t1c abdij van Sint-Metlara, lvaarvan
alieen nog cen crypt overgebleverr is; waar ook
Lociewijk de Goedige cloor zijn clrie zonen ge'
\'ângen werd gezet.

Maar lve gâalt ons niet in 't verieden verdie"
pen.

Al was Soissorts een kerkelijke stacl, met haar
kathedraal, vele beclehuizen en zes abdijen' zij
diende vooral ook iri clen loop der tijclen tot ves- '

ting, als bescherming, van Parijs. De stad heeft
daardoor vele belegetingen onderstaân eû is dik-
wijls geplunderd geworden' Het laatste beleg,'
een beleg clat vele inwoners nog heel goed heg-



inut,i'tlerr, w:rs riat trit,lt.n liralsc[-f)rritsclierr
,,,,çl9g v{lrr llJ r 0.

I)en ll" Septerrrber vÉur ciit jaar orurilgeleu
,0,00û Duitschers dc stede, die slechts een gar-
nizoen van 5.000 man telde. Doch het waren
tlapperen, die hardnekkig' weigerderr zicir over'
te geven en menigerr uitval dedeu. \'an de na.
burige Lroogten bombarcleertle cfu vijantl tie statl.
r*a 37 dagen viel Soissous

In 1914 zou'L niet rneer tle ro1 varr versterkte
plaats vervulien. IIet r,vas trouwens als zoo-
rlanig' gedeklasseerri. 'I'oeh zaten tle bijna li),0{X}
inwoners als geprest irr tlc orrde walleu, nraar
buiten dezen ontstorrclen nienlve $'ijken met
veel nijverheitl.

f)en 29r en ilt)! ;\ugustrrs llJl.t uisirrkte het
toeh krachtige tegen-offensiel cier li'ranschen
tusschen Cuise en Saint-Quentin.

Den 31" Augrrstus rvercl Soissons in 't Noord-
Oosten door de reserve^rlivisies van generaal Va-
labrègue gedekt.

Deze troepen hacldcn echtel slechts tot taak
de legers tijd te geven, oru te wijken over de
r\isne, aan welke rivier Soissons ligt. Deze over-
tocht wercl bedreigd door sterke ruiterij-afdee-
lingen, welke tusschen de Britsche eu Fransche
legers d.oorgeschoven waren, Ten einde hen te
iveerstaan, zond men in den nacht van 31 Oogst
op 1 September ijlings cle kavalerie-divisie van
Saron naar Soissons, rnet opdracht zoo lang
\,veerstÉrnd te bieden, tot de reserveû ten Oosten
der stad over de dvier err op de hoogteu varr
Beleu zouden zijn, ten eindc claar t1e geul..n der
Àisne nog te kunnen bestrijkeu.

Dien 1' Septemler, orn lû uur 's ulorgeus,
verscheen de vijand voor cie veste, maar cle rui-
ters en een groep wielrijelers slaagden er in heur
tot den middag op te houdetr. Dan kregen ze
bericht, dat de overtocht voltrokken was en ze
zich konden terugtrekken. Ook dit losuraken
kostte nog strijd, z.oodat tot in de stad van
weerskaûteû mannen vielen.

De hoofdmacht der Duitschers rr.rkte slechts
op 2 September Soissons binnen, en beperkte
haar optredea tot zware rekwisities.

We zullen zieu hoe, tijclens rlen lfarne-slag-
hier weer gestreden werd.

Voor vele plaatsen keercle 't verleden terug.
Soissons zou zelfs een sektol vau het frout wor-
rlen'

Ook in dit ciepartement, de Aisne, ging de

inval der Duitschers met allerlei rnisdaden ge-
paard. Men melclde gevallen van plundering'
moord' opeischingen t Qttz' 1 te Conigis, Brumetz'
Coincy, Rézu-Saint-Germain, Chierry.

îe Jaulgonne fusilleerde merl den 87'jatigen
Rampénault.Een zekere Blanchard, 61 jaar oud'
werd door een bajonetsteek gewond en dan door
eerr revolverschot van een officier gedood'

Ilet was eveneens een officier die te Crezansy
den 18-jarigen Lesairrt neelschoot.

Grijsaards werden insgelijks oll 't !:ven ge-

brachl te Vivières, Dampleux, Mesy, Moulius'
Chouy.
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l)ri BI]ZIITTTN(i VAN Stjt)AN.

Richtcn \r,e uu clen blik rveer Oosteliiker.
I{ier hei:bun.we cle laatst.- gcvechteu tusscireu

lrranschen en Duitschers gevolgtl bij lla-vbes,
ten Ztitlen vau Givet. Zoo narlertleu beitle prar-
tijen het bekentle Seclan.

\ian den 25" tot clen 2?" Augrrstus n'ertl lrr.t
oucle 5lag.7slcl van Sedan opdieuw strijtltc,rrt.irr
L)en botsing had plaats toncl I,a }Iarfée.

llet ,{" Fnrnsche leger varr gcneraal I,rrrrglc tlc
Cary trok zich, ua clen ongelukkigen slag aan
tlc Semois, achter de I'Iaas terug, cn vâli op (lc
hoogte La lVlarfée boocl de achterhoctlc eerr
hardnekkigen rveerstand. Drie dagen lang hielrl
zij clen oirermachtigen vijand op. Het f,'ransclr
gcscliut richtte groote verwoestingen in cle ran,
gen der aanvallers aan. Bn toen het g*ros varr
het leger teruggetrokkell \t'as,verwijderden zich
ook cle laatste verde<ligers.

, Maar Sedan, dat aan den rechterocvcr ligt,
rvas toen al bezet.

rr De bevolking r, scirrijft Philippe Stepha-
ni (1)' (-was zeer verwonderd, op den ruorgen
van 25 Augustus 1914, te verneulen, dat het
station, de post en andere staatsbureelen iu derr
nacht waren ontruimcl. Ër zijn aanrvijzingen,
tltrt nrcn ons cle lvaarhcid verbergt. Eelgische
vluchtelingen vertellen, dat de Duitschers tc
Ilouillon zijn; maar nienrand wil het gelooven,

Ileeft derr vorigen avoncl elc sous-préfet,
eenige uren voor zijn vlucht, rle strateu niet
cloorkrrtist, voorafgegaan door een trornrnclaar',
om aan cle bevolking te verzekeren, clat geerr
enkcl .gevaar haar beclreigde? Zegt rnen niet,
tlat er nog twce legerkorpsen ten Noord-Oostt,rr
dcr sttrtl stâall, onr cleze te verdedigen?

En, zoo er dan n'aarlijk gevaar was, zouclerr
cle overheden dan niet de jongelingen cler lich-
ting 1914, evenals alle mannen, die in staat rva-
rcn cle wapens te dragen, weggevoercl, eu de
enorrue voorraad goederen, vooral het lakerr uit
dc fabrieken, in veiligheicl gebracht hebben?

Niemancl r'erwachtte clus de Duitschers clierr
clag en ieder ging aan zijn ge\\,one bezigheden'

Maar de waarheid. is, dat er zich voor of birr-
rren Sedan geen enkele soldaat meer bevindt,
tenzij eenige nlannen cler genie, die in enkele
minuten de bruggen moeten laten spriugen.

Negen uur voormiddag. Ik zit voor mijn huis
c1e bladen te lezen, die ik in de stad gekocht
heb. Mijn huis staat aan den weg Sedan-Bouil-
lon. Eensklaps hoor ik kinderen roepen:

rt tès Prussiens ! Les Prussiens ! l
Ik keer me om en bemerk de eerste uhlanen,

die uit de voorstad Fond-de-Givenne komén. Ik
heb nog juist den tijd om me in'veiligheid te
stellen, en de fusillade begint, weldra gevolgd
cloor een bombardement.

Den ganschen dag zie ik van achter mijn ge-

sloten ijzeren vensterblinden den intocht der
vijanden: ruiters, voetvolk, artillerie - zonder
ophouden.

(t) < Sedan sous l'occupation allemande- rr



I)c lrcroerncle F'rarrschc ?5 ilim kanonn,:n

'lic trtanrtcrr irtriL'rr en ticLcn; zij schieteri rn
rie lttrizen.- lliirli iii rlc gcvcis rlrage'rr 11c sporcl
', 111 kogels.

fiaast rnij is hct kollegie I'iln jonge rueisjes '=
]iL1 eeli ir'rspitaal, l:eschermd door de Rootk,
l{rrris.vlag 

- 
too beschoterr gel'rrottlen, dal er

g-{:cjn ruit lice1 g;ebleven is.
Il* rrerschi:iktc bcr,olliing hee{t zich in de kel"

ilerrs verscirolen. .llaar zij, dte riiet op tij<i een
r,riil<L,1aats ira.clden gevouden, r,crtlcn iret slaclrt-
offer dcr orrtl<etencie hr-rrden.

I.)enige ironclcrden 111eters vogr mijn hiris is
r,.rc1r vro1lw, clic geheel allceu it,oonrie, lcvencl
in haar u'oning verbrancl; er naast is een rrecr-
lr'roze Lrttrger, de lieer Pouteau, crp rleii drerlrpel
ziincr r,.olring gefusillcerd; cenige stappen rrer'
',.le'r 1,,:t'ilcrr r1c gebroerlers l'auché, 14 en 16 jaar
,1r11(i, il hnn tuin verrast elr. achtervoigd tot in
Irun nroning; cen urorclt hier ncergesr:1rr.llen, cle
;Lrrtlere vlucht terug naar buiteu,. en eenige (lâ
gen later vinclt rnen z.iiu cioorschoteri liciraanr
:,r'irtÉr ecri struik.

VijftiC rneter achtcr rnijn hiris liggea clrie on"
lrr l<r.nrleu dr,ocl : eerr rroil\., c:r irr ee mannen.

Over een afstancl van 400 rreter zijn dus z-e-

r,cn nloorden gcpleegd.
Verscheidene dorpen roncl Sedan werden stei-

selnatig vernield. De kerk en 'r,'erscheidene hui'
zen vân Fonrl-<1e-Givenne zijn verwoest.

Te Cirapelle, een ciorpje van 2,50 inwoners,
itlsschen Sedarr eri de }lelgische grens, $/âïeû
nl cle bewoners gevlucht, rnaar voor: zijir hnis
zat r.rog de doove en blitrtle grijsaard, M. Lam
hc.rt. De woestelingen stelden hem tegen den
l1rrlt1r e1r schoten heni clood In hei dorp u,erd
:-r'cn huis gespâard.

IJair was het de bentt ir:ur Givenne , een. dûrp
van i4,ûtl inrvoncrs, op 4 1<iiometer van .Seclan
gclegen. De troepel clrci'cn de bevolking naâr
rle nrarl<t cir si'aken c'larr het dorp in brarrd. Ver-
scheiclene int'oners, voorai \rro11\r:erl- eu kinde-
ret, ci.ie zich iretl,rirgclr hacirlcti, kr','amen in tli:
i l;r'lilillen om.
' En zoil ging het eiok in a.ndere plâatseu tôe

Te Donchery hielden de Duitschers zevea gij-

z..iiutts tL:ttt, ailt'tr lre.jlilrt tit llliiilli('rll, ?.ou,tl: tlt
gcpcnsiorurcer<lc, taclrtigjar-igc klrpiteiri Crirtst
lhcrtalot, ourl-kttt-assie't" r'arr I{eiclrsltôrii:tt',ri{i
. it;' \'rrtl lr.:t t.i'r: 1egioeu.

Yan die ze\ren \,\'eerloozren werclen c1' ûl] sin:trl
rlen voet twee .ueergescitoten' .IJre anclere r;n.{,.
iukkigen werclen cle iranclen op tlen ntg gehon.
clcn ; clan boeicle men hen ilog aafl elkarrtler vest
cri plaatste ze voor der malchecrcllcle trùe'
ire1i. In e1h clorp,' dat ze doortrokken, lllûeritÊll
rlcze gevangenen neerknit'len. Ile soltlatetr leg
rlen dan cp hen aan, 'als oft1 ze te fttsilleerelr.
I)eze git.tritelijke liomedie dienrle otn e'lq l.ie'r'ol

liir.rg sclrrik aan te jagen'
's Artoncls zakie kapiteiu Chevalot, dic' rri i

'irerhalt:lr hei; nognr.aals' tachtig jaat ottd n'es.
rrfgrrrnat neer. De Duitschcrs hieldel ltêrtr vorl,t
tltiod, streden zijrl boeien af eu rlun'{ett heLtt itt
t,c'n glacht.rvaar cle cingelukkige onCel c.rlI s1()l t
r.rgen bleef liggen.

I)c grijze he1il r'an Ileicirsho'c',eri keertlc tot hct
ircu'ustzijn weer, kroop uit c'[e gracht, otltdekte
een schuilplaats, u'aar hii c'teu nacht cloot'brachl
llen volgenden morgen weral hij rloor ccll
!Iuitsch officier verrast, die tlvee.schoten ôf
iierri iostc, zoncler hem echter te treffen.

De kapitein spande dan a1le krachten in our
rzijn rvoonplaats te bereiken en er rttst te zôe-

ken, maar claar wachtte hem een wreede ont-
goocheling. Op de plaats vat:r zijn lruis zrig hij
ilcclrts een puinhoop. Het bevallige Dortcher"l'
l'rs bijna geheel door stelselmatige brarrrlsticlr-
lirrg verwoest.

De oude dompelaar begai zich nââr St-
ilân, \rraair irij einclelijk een schuilplaats vonr] '

Ilc vier andere gijzelaars lrrelclen gecl'lrertt'lc

li ji c'lagen mei de troepen rneegesletlrd, err r'vrt
zt iri clieu tijd getedeu hebben' is-niet te be-

schlijverr. Ûp clièn ganschen. tocht illerren hrrn

hancleii steerls op den rug gebon<len'

Itat z;iin nt:iar eenige staattjes vali r1c vi'1e

n,tr'eilhctien iti dit gr--i.''cst gepleegd'
f)rrit:ll'irrr tt'aÉ hr.i vre, ,l:rt irr de r'r'citlerl nÉ:er-

gesr:ltoten ç'ercl of jn de branriende stallen cm-

kwam


