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Ii'rausche mitrailleurs op weg naar de gel.'cchtsiinie

Het zij voldoende mee te deelen, ciat de bur.
gerlijke bevolking veertien dagen lang bezig
was het aldus omgebrachte vee te begraven.

De oogsten lagen vernield op de velden.
Sedan n'ercl dadeiijk oncler c1e strengste krijgs-

wet gesteid. Onder bedreiging met cle doodstraf,
was het verboden de stacl te rrerlaten, en bin-
nen de plaats mocht men alleen van 5 uur des
morgens tot i uur 's avonds op sitaat verkee-
len. De overtreclers kregen zes n,eken gevan-
genisstraf en 600 mark boete, zoo ze uiet als
spionnen gefusilleercl zourien $'orden, meldcle de
plakbrief. D'ezelfcle straf stond op het zich in
groep verzamelen.

tu Wij, generaal, kommandant van het Duit-
sche leger. ". l

Zoo was cle aanhef van cen plakliaat, waarop
een Duitsche hoogheici'nog eens den leugen her-
haalde van door de Belgische bevolking gepleeg.
de grurl.elen op Duitsche solclaten en gervondèn.
Daarom l aalscirurvcle cle generaai de Fransche
llurgers tegen clergelijke daclen en clreigde hij
met geweldige straffcn. Ifaar de bervoners vroe-
gen zich af, rrsat cian al die vermoorde weerloo-
zen van Sedan zelf en de omgeving mis<1aan
haddcn ?

Even streng rvercl verbocien Belgische of Fran-
sche soldaten te verbergen. Die waren er nog,
en men verpleegde zelfs in 't geheim uit de am-
bulaneies ontsnapte'ger,vonden. Eenige dagen
later hing het volgende plakkaat uit:

Mairie van Sedan

ZEER BELANGRIJK BERICHT.

tt De Duitsche miiitaire overheicl meldt aan
clen maire rran Sedan, clat rnen den 12n 1.1. in
de stad een Fransch sqlclaat in burgerkleeding

DE.GROOTE OORLOG

aaugehouclen heeft. Deze kleecleren zouden rlet
cle hulp van ber,r'oncrs der streek verschalt zijn.

Het is betreurenstvaardig dat, onclanks de on-
langs uitgevaardigcle proklaniaties, €€n derge-
liike.beschulcliging uitgebracht kan tvorden. De
uraire herinnert er nogmaals aan, clat de bevol-
king zich van dergelijke feiten rnoet onthouden.
f)e personen, clie er z-ich plichtig aan zouden
malien, kr.rnnen streng gestraft lvorden. l

Voor clen maire,
De aclj oint-afgevaarcligcle,

A. GRANDPIERR.E.
Seclan, 15 Septenrber 1914.

Ilaar vele burgers lachterr eens in hun vuistje
cn verstopten irun gasten nog tvat beter, tot er'
cen gelegenheid krvam orn ze $'eg te krijgen.
llen begrijpt, dat juist door cie verlarring van
clen terugtocht vele soldaten van hun regiment
afgesnedeir \1:aren, en naclerhancl zullen we zien,
hoe rnoedige liec'len hun vrijheicl en zelfs hun
leven lvaagden, om rlie militairen door België
uaar Holland te laten brengen.

De Duitschers sioegen al dadelijk te Sedan a1

cle voorraden leer, vellen, wol, katoen en laken
aân, en verboden, oncler bedreigirg van 2lvare
boeten,.clergelijke goeclcren uit c1e stacl te voe-
ïen.

Tien gijzelaârs wâren aangehouden.
Reeds clen eersten clag cler bezetting eischte

de vijancl een oorlogsschatting van 200,000 frank
in goud. tr Als de som niet binnen vier-en-trvirr-
tig uren gestort is, zullen de gijzelaars gefusil-
leercl en zal de stad verrvoest tvoiden r, meldde
de dcspoot aan de municipaliteit.

I{el moest een beroep op cle ia$,oners doen,
orn clit geld bijeen te krijgen.

De Duitschers, verlokt cioor cle spoeclige beta-
1ing, ,eischten den volgenclen dag een nicurve
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De Koning der Wereld.

belasting, dirmaal van 500,000 frank, rraar nu
stemden ze er in toe bankbiiletten te aanvaar-
dcn.

Nadien werden die rooverspraktijken nog dik-
wijls beoefend.

't Was nog maar het begia
schrikaanjaging.

Sedan is een der Fransche
meest beproefd zijn geworden,
zullen beschrijven.

vau een lange

steden, die het
zooals we later

Vele Franschen huiveren nog bij het hoo-
ren va4 den naam alleen en denken aan 't ge-
vangenenkamp.

Di troepen^ trokken onophàuclelijk door. de"
clan was ook hier maar een mijlpaal op den weg
naar Parijs.

A1 strijdend moest clie weg echter gebaand
worden; kgrte, bloedige gevechten hadden er
voortdurend plaats. Wie het ger,vest bezoekt ,en
op de dorpen de graven ziet, begrijpt het ka-
rakter van dien terugtocht nog beter. Vechten
om 't gros van 't leger den tijd te geven te wij-
ken. 't Was voor Frankrijk een pijnlijke pe-
riode. 't Scheen velen toe, of de oorlog reeds
verloren was.

XXXXVI.

EEN DUITSCHE STEM. _ DE BEZEÎTING
VAN REIMS.

't fs u,el eens belangwckkencl ook een Duit-
schc stem over clien terugtocht te hooren.

Eerr Saksisch officier schrijft in zijn dagboek :

n Marsch van 15 km., naar het Zuiclcn, in de
richting van llârlemont (bij Rocroi). Dat duurt
van I uur 's morgens,tot L uur na den middag.
Ôcen midclagmaal, gçen slaapgelegenheid. Wij
liggen tot 5 uur ''s tfiorgens op den harden
grond. Eindelijk denkt de kommanclant er aan
st1-oo te laten halen. Maar toen we het noodig:
haclden, was er geeu,

28 Augustus. De koffie zal weer onzichtbaar
blijven, want de veldkeukên is achter het batal-
jon. Men verneemt, dat in een bosch voor 'het

dorp een eskadron huzaren door vijandelijk
(Fransch) infanterie-vuur vernietigd is gewo1-
den. Slechts enkele mannen zijn overgeschoten.
Wij vertrekken in de richting Zuid-Oost, naar
Signy-1'Abbaye. IIen heeft overal naar.den pas-
toor gezocht, om hem te fusilleeren, omdat hij
van zijn toren seinen zou gegeven hebben, maar'
hij was op tijd uit de vocten. Op de plaats van
tle hinderlrag iiggcn nog gewonden, die merr
verbindt. Een bataljon vail het [77" regiment
heeft het bosch gezuiverd en wij trekken er
door. Op somrnige punten liggen paardenkada-
vers opgestapeld. 1\tlen heeft cle gesneuvelde hu-
zaïen efl. eenige mannen van het 177u regiment
terzijde gelegd.

Te Signy-l'Abbaye ontplooien vve ons voor he',
gevecht. Een sergeant wordt aan het been ge-
wond door een schot, dat uit een huis valt. Men
steekt het huis in brand. Wij merken nu, dat
wij ons te vergeefs opstellen, want er is geen
vijancl, en de artillerie hceft weer eens nutteloos
haar munitie vcrspecld, Wij verzamelen ons.
Ontbijt. Om clrie uur rukken we weer op. Twee
regimenten Turco's willcn ons bij Launois op-
houden. Na een vrij lang gevecht, trckt de te'
genstander zich bij het vallen van den avond
terug.
. Wij bivakkeeren bij Dornmery. Om 3 uur des
niolgens vettrekken lve al lïeer, Ik denk aan de
huzaren, die in een hinderlaag gevallen zijn'
Het was bijna nog nacht, toen wc een eindje
voorbij Domrnery, voor een bosch, eensklaps he'
vig bestookt werden. De gansche zoom van het
trosch scheen één vuurlijn. Een paniek ontstond.
feder kommandeerde en niemand kwam op de
gedachte de mannen te bevelen ziçh neer te leg-

Joffre, de Zwijger.
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D,e Duitsche keizer als vogelverschrikker.
(Uit de < Mucha r.)

gen. In vollen dag zou deze wanorde oorzaak
van onze geheele vernietiging zijn geworden.
Van alle kanten kwamei de schoten. Ik zou dat
niet gaarne aog eens beleven. Bindelijk verza-
melt onze kapitein een handvol mannen. Ge-
weldig over,-eû-v,/eer schieten; vriencl en vijand
-"'ellen elkaar neer"

't .Was 
eefl zware fout van het bevel, om na

de veruroeiende marschen cler drie laatste da-
gen, het regiment in den nacht voorop te zen-
den. Na het gevecht van gisteren kon men mee-
nen, dat de vijand zijn stellingen herneuren en
ons verrasseî zeu. Door de duisternis en gebrek
aan doortasting der Franschen had dit geval nog
niet al te noodlottige gevolgen. Voortaan mar-
cheefen we met sterke voor- en zijhoeden. Het
gtos van het leger t?ekt parallel met'den groo-
ten weg op.

'Opeens begint het weer. Voor ons zien we
slechts een gordijn van struiken, waarvan de
?urco's op wonderlijk behendige wijze gebruik
maken, om zich te dekken. Trouwens is de
vijand bijzonder bedreven in het benuttigen van
het terrein.

Het regime.nt ontplooit zich opnieuw, neemt
ra een levendig gevecht een klein dorp en houdt
dan stil r'oor.Launois. De strijd duurt hardrrek-
kig voort. Db linkei'vleugel vordert niet ! De
rechterflank, door de-8" kompagnie gedekt, gaat
snel vooruit. 't fs een verschrikkelijke strijd.
We hebben de zon in 't gelaat en we moeten
een beboscht terrein afdalen, bezaaid, met strui-
ken, geflankeerd door bewassen hoogten en
doorsneden van sterke prikkeldraad-barrikaden.
Eens op de hoogte aangèkomen, op ongeveef
100t meter van Launois, beschiet onze artillerie
dit gat met shtapnells, die gedeeltelijk te kort
inslaan. Een ervan barst op 40 meter boven

Kaart van den slag der Marne.

mijn hoofd, wât buitengewot-rn olraangeuaaur
is.' Ongelukkiglijk heeft de machinegeweer-kour-
pagnie door ons eigen vuur geleden; verschei-
cleue officieren zijn gewond.

Plotseling paakt het vijandelijk geschut een
eind aan onzen vooruitgang. Terzijde van Lau-
nois hebben de Franschen een batterij in stel-
ling gebracht en het regent shrapnells en gra-
naten in onze iinies en op den weg. Het vuur
is verschrikkelijk; onze mannen wijken tot de
vijandelijke artillerie zwijgt, waarschijnlijk om-
dat onze naderende batterij haar beheerscht.

Launois branclt van alle zijden.
Wij hernernen onzen marsch en dwingen den

tegenstqnder tot den terugtocht, door een helsch
vuur, dat eerr dicht aaneengesloten bataljon':ver-
rast en vernietigt.

De dag van Launois is de vuurdoop geweest
voor hêt 1?8" regiment, dat bijna alleen met de
artillerie den vijand bestreden heelt. De 63" bri-
gade doet de achtervolging, terwijl wij, na vier
dagen vermoeienis, eenige uren slaap in de zon
genieten.

De verliezen zijn betrekkelijk kleirr en komen
meest van ons geschut voort. rffij hebben eenige
gevangeneo gemaakt. Bij een officier vond men
een rijken buit aan kaarten, vooral van België

"\'$ït*Ïâeeren meer zuidwaarts, tor virlers-
le-lourneur, waâr de divisie bivakkeert. Langs
den weg vlammen huizen, die wij met ons ge-.
schut in brand geschoten hebben, om ons tegetl
aile verrassingen te beschermen.

Onderweg komt ons van de divisie-staf. het
bericht toe,.dat Sedan gevallen is en het Fran-
sche leger wijkt. Ëen donder van hoera's loopt
langs de eindelooze kolon.

De afstand naâr ons bivak was ongeveer 5 ki-
lometer. Om dien weg af te leggen, moesten
rii/e vafl ? tot 1 uur mârcheeren. Om 2 uur leg'
g€n we, ons te slapen. Orn 4 uur klinktralarni.
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Or.tde vestingen te Doornik.

'Iroun'ens nrep siaapt nu niet meer clan twee
uur per dag.

30' Augrrstus..Tegenmarsch orn ons bij de al-
clere divisie te voegen. 't Is Zondag en ik zqu
dien gaarne gevierd hebben door een kleine
r,vaschpartij. Maar er is geen tijd. In 't Zuiden
buidert reeds een hevige kanonnade.. Marsch
langs Neuvisy (bevallige Rornaansche kerk) cn
I.-aissault, Zuidwaarts, waar het geschut rolt.
Wij komen in 't gevecht en zouclen tegenorrer
ons tlvee legerkorpsen hebben, wier doel het
moet zijn onze omsiugelende beweging tegen te
houden en cle spoorlijn Réthe1-1\'Iézières te dek-
ken.

Het 2" bataljon van het 178" reginient steunt
cle artillerie op de linkerflauk, die, naar rnen
ons zegt, op de 230 divisie leunt. I\{aar rve zieir
het niet, wallt we moeten den blik op de kava-
lerie gericht houtlen, welke ons geschut wil aan-
tasten. De divisies schijnen onafhankelijk van
elkander te strijden. De vijand moet ons de baas
zijn ,in zijn artitTerie, Het 103" r'egiment zorr
zrryare verliezen geleden hebben; wij hebben er
ook.

Na een harden strijd, van hoogte to.t hoogte,
trekt de vijand terug en bezetten wij Aubon-
court. V/ij zijn te snel voortgerukt en hangen
los; rve herademen als het licht wordt, zonder
dat er iets gebeurcl is.

31 Augustus. Orn 8 uur 's morgens openen
o\ze zware stukken, dicht achter ons, een helsch
vuur, al is het nog mistig. Waarschijnlijk bom-
bardeeren ze de plaatsen v66r ons, en vooral
Réthel. .Om 7 u. 15 moetelt \\''e vooruit. Ik kon
me toch wasschen ; daarentegen krijgen we geerl
koffie. Wij trekken op langs Faux en Sorcy.
Hier en daar vlekt de roode broek van een
Franschman in een beetnortelveld. Bij plaatsen
liggen ze op hoopen (dooden). Gewonden kreu-
nen in de velden of strompelen rond. Een jager
van Ami ns vertelt, dat er van zijn bataljon
niet veel overblijft. Op den weg liggen vele uit-
rustingsstukken en patronen.

llet eerste. schot op cle hoofdker"k van Rerms

T'é F'aux eischen we levensniddeleu op. Wij
vinden er cluizenden eieren,'enoflne zijden spek,
hespen, lvijn in vaten. 't Is hier een land van
belofte. Te vreeselijker lijkt me de verwoesting
cioor onze granaten te Faux aangericht.

i Scptember. Ilarsch naar Réthel, een klein
I.'ransch stacije, met een wonderschoone, oude,
Gothische kerk en Renaissance-toren. Goddelijk
leven te Réthel, dat cien 2' September half ûer--
nield lvorclt cloor het vuur. (Bijna,geheel Itéthel
\{erd verwoest ; de kerk bleef te midden der
ruinen staan. De Duitschers verspreidden er een
foto van.) De brand van Réthel lvas verschrik-
l<e1ijk, rnaar schoon. De huizen schoten 't een
na 't an<.ler in r'lam, onder den scherpen Oosten-
lvintl. In den nacht zagen we den hellen gloed.
De Àisne kon den brancl niet stuiten. Vonken
r'logen over cle rivier en zetten ook claar de wo-
rrirrgen in lichte laaie.

Na rlc opiuiningsu-erken, rvaarbij Fransche
gevângenen hulp moesten ver-leenen (sommigen
lvaren zeer vriendelijk), hebben we in een her-
bgrg, op rle À{arkt, den verjaardag vân Sedan
geviercl. Er rvas nog goed bier, dat ouze land-
genooten ais in clen hemei bracht, en een gra-
mofoon met een enorruen hoorn en een zuiver-
heid van toon, a1s ik zelden gehoorcl heb.

B September. We zijn nog altijd hier en bewa-
ken gevangenen. Wij moeten rnet pionniefs ver-
trekken, clie te Barby, aan de Aisne, een brug
irerstelien. Intusschentijd heb ik eenige hui-
zen bezocht,. die er goecl uitschenen, alsook
oucle, kleine kasteeicn. [r zijn hier nog wonder-
schoone,.oucle meubelen, maar alles lag over-
hoop; cle spiegeis rvaren ingedrukt. De vanda-
len konden niet erger gehandeld hebben. Dat
is een r,;lek voor ons 1cger. \roor rnillioenen
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Viucht der F'ransche bevolking.

is claar r;erniekl. [.Ien hceft zclls de brandkas-
ten niet gespaard. ' :

Ik ben in het huis van een avoué gekomen ;

claar hacl 1u.er1, nog .geen huiszoekirrg (1ees plun'
clcring) gerlaan. Blijkbaar was cle bew<lner ervan
ceir \:crzall1elaar van oud porselein en Ooster
sche kuustvoor\{'erpen. Ik kon niet rveerstaan
aan de begeerte, onr een kleinigheicl als herin-
nerirg nrce te nemen. In een nieuw, elegant
huis hcb ik een zijclen regenmantel gevonden,
cn eelr fotograaftoestel voor Felix.

Our 11 uur 's artonds komt eensklâps 't bevel
tot vertrek.

4 Scptember. \'Iarsch naar Pontfaverger,
langs jrrniville en Neuville. Vreeselijke hitte.
Na 20 liilometer rrarchceren moet ik het opeten
varl cc1l haivc onrijpc l)ecr met vreeselijke buik
loop bckoolren. 's Avorrds koorts, ' brakingen ;
nrijn maae rzcrclraagt zelfs geen teug rooden wijn
neer. Gelttkkig kon ik op het kasteel van Pont-
favcrger slapen.

5 September. Ik ben hersteld en wij vervol-
gen onzen weg langs Nauroy, Wez, Beaumont
tot Tours'sur-\Ïame, ongeveer 35 kilometer
(arrondissement Rcinrs) . Daar vinclen qtij het re-
girnent terug. Dat zijn geforceerde marschen.
clie ik niet gâarne meer zbu hetnemen. l

Tot zoovei: clit claghock, clat rve nog rvel eens
zttllr.rr o1'rctrslaan.

l{aar rvc ziin nu in c1e ongeving van Reims
en uroeten \\ieer op het àlgemeen verloop clel'
kri jgslie,lri jvcn rvi jzen.

Ook Reirns is een der eerwaarclige, voornarne
F'ranschc steclen. En eveneens hier herhaaldc
zich de gcschieclenis. Dikrvijls werd om Reims
restrcden.Jcanne cl'Arc en de Fransche clauphin
hielclen er hun intrede. Den l4o Maart 1814
juichte men er Napoleon toe. fn 1870 r'crtrok
van hier het leger van Nlac-Mahon, dat Bazaine
te nlctz helpen moest. Ëenige rlagen later, rlen
4" September, rllkten <lc Dluitschers de stacl bin-
nen: tlen 6o September hielci de koning r,an
Pruisen, met Bismarck cn von n'foltke er zijn
plechtigen intocht, clie gevolgti $rercl door het
ireffen van een oorlogsschatting en het fusillee-
ren van eenige burgers,u'aarontler cle abt n'Tiroy,
pastoor van Cuchery, r,viens monumentaal graf

Vlucht cler I,'ransche bevolking bii 't naderen
cier Duitschers.

nog op 't Noorcierkerkhof in vereêring stond.
I,len tiental inrvoners moesten naar Duitschland.
Dit alles was een straf, omciat ryren tegen het
Duitsche juk geprotesteerd had..

Reim-s is vooral beroemd om zijn prachtigr:
liatheclfaal, ecn u,oncler t{er Gothibk.-In 12i1
n'ercl er clc cerste steen van gelegd. Pas in 1428
nas het gebourv voltooid. Zij wefi opgericht
met steenen rrit c.len omtrek Veertig pijlers on-
clersteunen cle gewelven. Drie portalen en acht
kleinere cleuren verleenen toegang. De kerk telt
10û ramen en is uit- en inrvendig versierd met
2303 figuren.

't Was in c1e katheclraal van Reims, dat de
F'ransche koningen gczalfd wefden.Ifoe de Duit-
schers clit hcer'lijk beclehuis schonden, zullen we
in het vervolg rran het verhaal uitvoerig hoo-
ren. \,vant cle naam Reims ku'am in cie legerbe-
richten voortdurencl voor.

Bij den terugtocht rran het Ft'ansche leger
u'crcl afgezien van de verclecliging dezer stacl.

I,a Fère en Laon, met de omliggende forten,
rr'aten zonrler strijcl tloor de Duitschers geno-
men. evenals de spervesten lfirson, Ayvelles en
Condé.

Manbeuge hielcl nog stand, al lag het geheel
achter clen rng der steeds maar voortrukkende
I)uitschers.

Maar rrrr Reirns, \l,aarrond forten lagen als
Witry, Nogent, l'Abbesse, la Pompelle, Saint-
H{.I nlerfv.

Den 2.Q" Augustus hacl men tusschen het 4'en
f" leger een nieui'rr leger geschoven, het 9", on-
der het bevel rran generaal Foch, die uit het
Oosten geroepell-wâs. I)'en 30" Augustus kwam
rlc 42" clivisie te Reims aâr1 en nam stellingen in
tc Sault-Saint-Rémv cn Saint-Loup-en-Ctiampa-
gne, tusschen de Retourne en cle Aisne, en de
wegen naar Réthel en Montcornet. Zij bevoncl
zich links van het 9u en 11" korps.

Gcneraal Foch boocl hardnekkigen weerstancl
aan cle Retourne. Hij ken<le ziin nieuw leger
niet. clat bovenclien-uit zeer verscheiden elemen-
tcn samengestelcl r.vas. Geen levensmiddelen,
geen materiaal, gebrek aan munitie! Geen goe-
de voorafgaanrle verkenning van het terrein, en
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nog vcel miuder de gelegenheid tot den aanleg
van verdedig:ingswerken.

. Den 1o September kreeg generaal Foch bevel
tot açhter de Suippe te r,vijken, welke, evenals
de Retourne, een rechterzijrivier van de Aisne
is, maay wat Zaidelijker natuurlijk.

Den P September werd c1e stad nog gedekt
door het J,0" korps aan het fort Saint-Thierry,
de 4t divisie bij Brimont en het gu en 11. korps
ten Oosten. Valèse levercle verwoede achterhoe
degevechten, rtrââr den 3n September trokken
ook die troepen âf, over cle \/esle, naar rie
Marne.

Dienzelfden dag, orn 11 uur 's voormiddags,
vloog een Taube over Reims en liet verschèi-
dene bommen vallen. De bevolking begreep al-
dra, dat de vijand in aantocht was. Een ge-
deelte nam de vlucht, maar de mèeste der be-
$roners bleven. Men voerde c1e gewonclen uit de
verschillende ambulancies weg; daarbij onder.
scheidde zich o.a. een onderwijzeres van 60 jaar,
Mej. Fouriaux, die aan het hoofcl stond van
't hospitaal n" 101, in 't oud meisjes-lycetm. Zij
begeleidde de haar toevertrouwde gekwetsten
nâar Epernay en kwam dan zelf te voet naar <le
stad terug. Later werd ze, oln haar moedig ge-
drag, met hèt Eerelegioen-kruis gedekoreerd.

Den 4n September verscheeû een Duitsche
'vnorwacht in de stad. 't Was 9 u.30. Een inten-
rlant bood zich op het sta<lhuis aan. Tot alge-
meenen angst begon de vijancl tegelijkertijd <le
stad te beschieten; hij had zijn batterijen daar'-
toe opgesteld, 800 meter rzan het dorp Mesneux,
in een boschje, genaamd < le Champ Clai-
ron l. Kolonel von R.oeder rroerde er het bevel
over.

De maire van Mesneux had hem verzekerd,
dat al de Fransche troepen Reims ontruimd had:
den, maar toch liet de overmoeclige opper-offi-
cier het vuur op de weerlooze stad ric[tèn. Het
bombardement duurde drie kwartier ; er vielen
1?6 granaten van 150 m/m. Het geschut richtte
ecn rvare slachting onder de burgerij aan; 49 in-
\ryôners werden gedood en 130 gewond, \il,raârvân
er nog verscheidenen bezweken. \riets r.r'ettigde
dus deze wreede oorlogsdaad.

Den 5o September hielcl vorst August-lVillem
van Pruisen zijn intocht. Hij vestigde zich in
't ,r Grancl Hôtel n.

De bezetter eischte onrniddellijk de levering
va.n 50,000 kgr. vleesch, 20,000 kgr. gtoente,

, 100,000 kgr. hroocl, 50,000 kgr. haver, 60,000
liter essence; verder .groote hoeveelheden hooi
en stroq.

De stad mocst als wâarborg een rnillioen frank
storten.

De soldaten plunderclen eerr edtrepot en sta-
len voor 700,000 frank sigaren en tabak. Ook
roofden ze in allerlei rl'inkels, zonder dat dit
van hôoger hand rrerboden werd.

De Komrnandantur eischte burgers op, die bij
Réthel clooden moesten gaân begraven,

Ilen 11' September verscheen de kroonprins
te Reims, en even later vorst l{endrik van Prui-
sen, broeder des keizers. Maar toen waren de
rollen â1 6mgekeerd. Ilierover dus naderhand.

Die sndte ontruiming van Reims door de

Franschen verwekte verbazing. De vijand be-
haalde er veel buit, onder meer 10 tweedekkers,
?0 eendekkers en eelr groot aantal motoren, op
het,vliegplein bij de stad.

Zoo was dus ook het fiere Reims gevallen, en
dit bericht verwekte gansch F'rankrijk door een
pijnlijk gevoel.

De Duitsche troepen rukten nog verder. Den
4" September reeds \ryaren zij te Châlons-sur-
Ilarne, dat ze den vorigen dag een wijle be
schoten haclclen. Drie-vierde der inwoners ont-
'vluchtten de stad. Om 4 rrur 's middags zagen
cle geblevenen de eerste troepen. 't Waren Sak-
sers. D'e bezetter eischte 25 millioen frank oor-
logsschatting voor het departement der Marne.
De bisschop, Mgr. Tissier, slaagde er in het
aandeel voor Châlons-sur-Nlarne op 500,000
frank te brengen. Een stroom gewonden vloeide
toe, zoodat het militair hospitaal, het < Hôtel
Dieu r, het stadhuis weldra vol lagen en metl
het kollege, cle kazerne en zelfs private huizen
tot Tazaret inrichten moest.

Den 6" September waren cle l)uitschers nog
Zuidelijker, te Vitry-{e-François.

Ze hadden hier geen rveerstancl ondervonden
en toch staken ze het vuur aan verscheidene
huizen. Ze namen gijzelaars en sloten flie op in
clen kelder van clen ?3-jarigen abbé Oudin, die
vân spionnage beschuldigcl werd, omdat er elek-
trische bellen in zijn huis wâren aangelegd.
Oedurencle trvee dagen bleven de ongelukkigen
zoncler voedsel. De bejaarde geestelijke moest
clen 8" September een mis komen biju'onen, in
cle dorpskerk, waar <1e priester prins Mâx van
Saksen officieerde.

Dan leidde men de giizelaars naar Châlons-
sur-Marne, Abbé Oudent, te zwak om te mar-
cheeren, werd door zijn gezellen gedragen. Bij
Coole wierpen de solclaten hem zoo ruv/ op een
kar, zooclat hij er in viel met de beenen om-
hoog. Db anclere gijzelaars moesten tlaarna het
'rroortr.rig voorttrekken; de woestelingen gooi-
clen rrervolgens al lachend en grijnzend hun ran-
sels op den pastoor, wiens bejaarde dienstmei<l
eveneens dezen kalvarietocht meemaakte.

1/an Cliâlons-sur-Marne ging het naar Suip-
pes,waar men de gijzelaars den nacht onder den
regen op de speeÎplaats der school liet door-
brengen. Officieren spurvden abbé Oudent in het
gelaat en sloegen hem met hun krawats; zelfs
stampten ze hem.met hun gespoorde laarzen en
soldaten volgden dat verheven voorbeeld na.

Zijn dienstmeicl werd in de kerk van îânnay
gebracht. De schurken legclen haar in een laken
en wierpên haar onrhoog, zooals de Mechelaars
met hun u Op-Sinjoorken r cloen. Dan smeten
ze de vrouw op c1e banken en spotten met haar
gekerm. De groelr giizelaars inoest on<ler al der-
eelijke mishandelingen naar Seclan. IIier ver-
loste de doocl den abbé Oudent uit zijn lijden.
Ëen andere giizelaar rvas zoodanig geslagen, dat
men hem vier ribben gebroken had en hii op
het stroo van een kazerne overleed. De dienst-
maagd lag verscheidene clagen in het hospitaal.

Te I\farolles honden l)uitsehe ruiters den ?0-
jarigen llathieu Coche aân een paard, dat hij
volgen moest, Ril \ritry-en-Perthois zonk de af-
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gematte grijsaard neer. Nog sleurde med den
cngelukkige mee, tot de dood volgde. Daarna
liet men het lijk achter.

Tcn Oosten van Vitry-le-François iigt Etrepy,
dat den 7o September door de Duitschers in
brand gestoken werd. lwee oudjes, treiclen B0jaar, werclen, bijna naakt, drie kilometer ver
meegevoerd en mishandeld. De vrouw stierf vier
dagen later aan de gevolgcn der folteringen. De
woestelingen legden ook het vuur.aan 't kasteel
van graaf Morillot, wiens zoon, 'zee-luitenant,
later het berrel voercie over cle duikboot rr l\{an-
ge D en met deze onderging, liever clan zich aan
den vijand over te Eîeven. Eerst hacl hij de be-
manning met de sloep laten vertrckken.

Het dorp Ëtrepy viel den vijand pas in han-
den na een hevig achterhoeclegevecht der <1erde
divisie van het 2" korps, die de bruggen over de
Saulx, de Ornain en het Nlarne-kanaal vercle-
digde"

Weerstand der Bondgenooten.." dus wreedhe-
den der Duitschers ! 't Was zooals bij ons.

Dien 6n September kwamen de troepen .van
den hertog van Wurtemberg ook te lleiltz-le-
Maurupt, plunderden de huizen, staken ze dan
in brand, evenals de oude, Romaansche kerk.
Van de 210 wohingen lagen er 187 in puin.-ùe
buit werd .op \Â/agens weggevoerd.

Hier ook woedde hevig de strijd, aan de Or-
nain en het Marne-Rijnkanaal. De Franschen
weken,maar verschansten zich te Pragnv,dat ge-
bombarcleerd en geheel vernield ïlerd. De vijand
rrerovercle daarna de ruine en rukte vervolgens
naar Maurupt op, dat vcrscheiclene malen van
hand in hand overging, tot de Franschen op
Cheminon terugtrokken. Men was hier echter
aan de uiterste grens van den Duitschen inval.
Cheminon heeft de vernedering der bezetting
niet meer moeten ondergâan.

Een der laatst verovetde piaatsen wâs Ser-
maize, dat geheel geplunclerd wercl. Roorle
Kruis-verpleegsters hielpen de soldaten daarbij
en droegen manufakturen weg uit cle fabriek
van den heer Mattrierr, die zelf onder de wâDens
\\7as. Van de 549 huizen 'ô/erden er clan 504 in
bland gestoken. De bezetter nam 50 giizelaars.

D'e heer Aueust Brocard verklaarde aan de
onclerzoek-kommissie het volçr,ende :

tr l)en 6o Sentember wer<1 ik met mijn zoon
en kleinzpon (5 1 12 iaar ouc'l) naar de suikerfa-
briek geleid. Mijn vrouw en dochter, waanzin'
nig van ângst, sproogen in cle Saulx. Ik trnehtte
driemaal naar hen toe te loopen, om hen uit het
water te redden, maar de Duitschers beletten
het mij. Drie dagen later waren we vrij. Toen
bevonden zich rveer Franschen.in het dorn zij
harlden mijn vrouu' en clochtet oDe"eha.ald en
begtaven, en c'leelrlen me mee, dat heiâen kosel-
wonden aan het hoofcl rlroesen. D'e Drrifschers
haclclen clus nog oo c1e rlrenkelingen gesehoten. rr

Ëen weinis Oosteliiker liEt Bar-le-Duc. De
kroonprins had reerls gebluft rleze ourle stad te
bezetten. I{et is hem niet gelukt'. fn de omge-
ving dezer plaats werd heviq qevoclrten, zooals
bij Villers-aux-Vents. Den 6" Sentember kwa-
rnàn infanterietroepen uit 't Noorden en Noord-
Westen aanzetten, en botsten er op de 10" divi-

slei. Sij de Grand-Morinvalvijver was het brand-
punt van den slag. De kommandant der clivisie,
generaal Roques, u'ercl er <lcoc1e1ijk ger,vond. De
Franschen moesten voor de overmacht rvijken
en- trokken zich vechtend op Laimont terug.

De Duitschers bezetten Villers-aux-Vents en
namen gijzelaars. 't Meest hadden ze het op
zekeren lVlirrette gemunt, dien ze mct vuisten
en geweerkolven sloegen, henl clan de kleeren
van 't lichaam sleurden, waarna ze hem de han-
den met 'n ijzeren ketting tronelen. De gijzelaars
moèsten tot op 1 km.' van het dotp inarcheeren.

- Hier geboden de schurken n'Iinette neer te knie-
1en en in koelen bloede schoterr ze hcm clood.
Ën de reden? Ze hadden in zijn r\,-ouing.cen
ouden, verroesten revolver gevonden. Tocn
mqchten de andere gijzelaars tcrugkceren. Later
staken cle D'uitschers het heeie dorp in brand,

Bij Villers-aux-Vents toont men nog een on-
dergrondsche schuilplaats, bekencl a1s die van
clen kroonprins. De bezetter had er de armstoe'
Ien der kerk in geplaatst.

In de pas van Revigny trachtten cle Duit
schers, door woedende aanvallen, het dercle
korps van het vicrde te scheiclen. Het vijfcle
korps verloor Brabant'le-Roi en Revigny, maar
verhinderde den vijand verder op te rukken. De
vijand vernielde ook Revigny door het vuur, na
de'uvoningen geplunrlerd en den buit op wagens
héengevoerd te hebben. ,

't Zellde lot onderging Sommeilles. Hier von-
den de Franschen, bij 't hernemen vân het dorp,
in den kelder van het gezin Adnot, zeven licha-
men.

De rnisdaad daar gepleegd, hebben wij hier-
voren reeds meegecleeld.

Ook te Louppy-le-Château ging het geweldig
toe.

We kunnen, uit eerbied voor enze lezers, niet
vercler ingaan op de eerlooze tooneelen, die zich
rlaar hebben afgespeeld.

Zoo ging het dus toe ten Zuiden van Reims.
Laten we nu eens den blik naar het

Westen der Marne wendeir. Ook daar moeten
we nog even de tegenslagen der Bonclgenooten
volgen, maar daar'ook kwam het sein tot een
offensief, dat aan de zaken een gansch andere
wending gaf.

XXXXVII,

Parijs in 't begin van den oorlo6l. * Een nieuwe
regeering. - De Fransche regeering naar' Bordeaux. - Parijs bedreigd'

De stemming te Parijs rvas waarciig en errl-
stiq. Geen lichtzinni.s geschreeurv, geen ori<ler-
schatten van den vijanc'l.Die s1651 $'s1.1 bezotgcl'
heid, toen men de vorderingen der Duitschers
vernam.

En dan kwam daar, op 't einde van Augustris,
als een donclerslag het bericht : rr De minister-
president heeft. voorzittet Poincaré het gezamen-
lijk ontslag van het kabinet aangehorlen r.

Eerst werd dat in de buitenrrereld verkeerd
beoordeeld. 't Was alsof Frankrijk reeds ineç4-
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Zicht op Réthel.

stortte. De zaken gingen slecht en de ministers
orrttrokken zich aan hun verantrvoorclelijkheid.
l\Icrr dacht aan 18?0.

Ilaar neen, clàt was 't rriet. Uit dat ontslag
sprak de erllst van den tijd. Frankrijk moest een
rcgeering hebben, die uit cle beste krachten des
lands beston<l. Geen kleingeestige, politieke
overwegingen meer. Db vroegere kabinets-voor-
zitter, 1\[. Viviani, vormde een nieurve regee-
ring. Den 25" Augustus werden in een officieel
telegram de narnen cler nieuwe ministers bekencl
gemaakt: Viviani, Briancl (serecht) ; Delcassé
(buitenlanclsche zaken); Malvy (binnenland);
Ribot (geldrvezen); IlIillerand (oorlog); Auga-
gneur (zeewezen) ; Sarraut (onderwijs) ; n{arce1
Sembat (openbare werken); Thomson (post en
telegraaf) ' Doumergue (koloniën) ; Fernan<l Da-
vicl (landbourv); Bienvenu-\4artin (arbei<l); Ju
les Guescle Qonder portefeuille). Deze laatste
rvas tle leider cler arbeiclerspartij.

Een besluit verscheen in 't ttJournal Officiebr,
waarbij generaal Galliéni tot bevelhebber van
het Jeger van Pariis en militair gouverneur werd
benoemd.

Het nieuwe miniéterie richtte een oproep tot
het Fransche volk, waarin het verzekercle, clat
cle natie op de werkzaamheid en cle wilskracht
<ler regeering rekenen mocht, zooals cleze stettn-
de op het land.

rr Frankrijk's zonen D, zoo heette het claarin,
rr vergieten hun bloecl voor varlerland en vrij-
heid, aan c1e zijde der helclhaftige legers van
Iingelarrd en België.

Mogen ook velen hunner vallen, c1e natie
blijft bestaan. De eindelijke zegeptaal is verze-
kerd.

Een groote, maar niet beslissen<le strijd be-
gint. Hoe ook tle aflooo moge zijn, cle oorlog
zal voortduren. F'rankrijk zal niet, zooals ziin
vijancl zich dat heeft voorgesteld, een gémak-
kelijke buit ziin. u

Nlaar dagen van ware beproeving volgclen. Al
nader en iader kwam de vijancl. En een piin-

lijke indruk verwekte het bericht van 2 Septem-
ber, clat cle regeering Parijs verliet en zich naar
Bordeaux begaf.

De proklarnatie van den president en tle mi'
rristers tot het lancl luicicle als volgt :

FRANSCHEN I

< Reeds verscheidene rveken strijclen otlze
troepen harclnèkkig en helclhaftig tegell 't vijan'
delijk leger. De dapperheid onzer troepen heeft
hcn op verscheirlene punten duidelijke voorclee-
len bezorgd.

l\{aar de druk der DuitscÏrc legers heeft ons irr
't Noorden tot den terugtocht verplicht. Deze
toestand dq'ingt den Voorzitter cler Republiek en
de regeering tot ee11 smartelijke beslissing. Ten
eincie over het nationaal heil te rvaken, hebbeu
dc openbare machten clen plicht, zich voor hct
oogenblik van cle stad Parijs te verwijcleren.

Oncler 't gezag van een uitstekenden bevel-
hebbet, za7 cen Fransch leger,r'ol moetl en vuur,
rle Fransche hoofcistacl en zijn vaclerlandschc
bevolking tegen den ovenveldigcr vertle<ligen.
]Iaar c1e oorlog rrroet tegcliikertijcl op het overig
gecleelte van ons grondgebiecl voortgezet \vor-
den.

Zonder vrede of lvapenstilstand, zoncler rust
of verzlvakking, za7 clc heilige striicl voor de eer
der natie en het herstel van het geschonclen
recht worclen volgehouclen.

Geen enkel onzer legers is tot wijken ge-
bracht, en zoo erikelerr rtan hen gevoelige ver-
liezen geleclen hebben, clan zijn c1e leclige plaat-
sen onmiddellijk door cle clepots aangevuld, ter-
rvijl het oproepen der rekruten ons voor de toe-
komst nieun'e manschappen en nieuwe krachten
verzekert.

Volhouden en vechten, moet het wachtu'oorcl
rler verbonclen lqgers van Engelancl, Ruslancl,
België en Frankrijk zijn.

Volhouclen en vechten, terrvijl op zee c1e En-
gelschen ons helpen, om de gemeenschap onzer
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Fransche reservisten r,r'akenci aan de verclediging
rond Parijs.

vijanden met cle ovcrige lvereld af te snijden.
Volhouden en vechten, terlvijl de Russen

voortgaan op te rrlkken, 0111 aan hct hart van
Duitschlancl den beslissenclen slag toe te bren-
gen.

't fs de taak van de regcering clcr: Republiek,
<irn dezen har<lrrci:kigen r,r'cerstancl te leiclen.

Overal zullen clc Franschen vool de vercledi-
ging van hun onafhankelijkhcicl opstaan. l\Iaar
om aan cleze gervelclige u,orsteling a1 het vuur
en krachtdadigheid te I'erzekeLen, is het nood-
zakelijk, clat de re.geering vrii blijft our te han-
clelen.

Op verzoek cler miiitaire overheitl, brengt cle
regeering dns tijclelijk haar zetel naar een ancler
lrunt van het gronclgebiecl over, ri'aar zij iri on-
gcstoorcle.betrekkingen met iret gchcel van hct
lan<l blijvèn kan.

Zij verzoekt de leclen vair iict Parlernent zich
niet van haar verw'ijclcrcl te hôuden, ten eincle
voor den vijand mct de regeerirrg en hun rneclc-
lecien ecn symllool van nationale eenheid tc vor-
men.

De regeering verlaat Parijs pas naclat zij t1c

verciediging van c1e stacl en het r,crstcrktc kamlr
inct alle in haar macht staancle rniclclelen velzc-
kercl heeft. Zij rvcct, <1at zij r1c bcwonclerens-
rvaardige Parijschc ber,oiking rrict tot kahnte,
vastbeslotenheicl en koclbloccligheicl behoeft te
vermauen. Zlj toont elken clag op c1e lioogte te
ziin der grootste plichten.

I.aten r'vij waardig blijverr lan clcze tragische
omstandigheden. Wij zulien de ein<1zegc bcha'
len. Wij zullen haar behalen cloor eeir onvcrzet'
telijken tvil, door volharcling 'cn stanclvastig-
hei11.

Een natie, die niet onclergaan n,i1, en tiie, om
te leven, niet terugdeinst toor het lijclen en cle
offers,, is z.eker te zullen oirern'innen. l

De Presiclent cler Republick,
RAY]IOND POINÔARE.

De Presiclent van clen Nlinisterrira,l,
RENE VIVIANI.

(Waarna de namen van al ,cie ministers vol-
gen.)

Pali.js, 2 Septenrl.rcr l9I4.

Deze bekenciuraking - rvc zeiden het reeds -maâkte diepen indruk, en niet llleen in Frank

Uitgebrande huizen te Senlis.

rijk, maar ook over de grenzen, en rret nane
in ons eigcn land.

D,e regeering begaf zrch naar Borcleaux, dus
op grooten afstand van Parijs.

À{en gevoelde, dat cle hoofdstac'l in gevaar
was. Vele inutoners trokken heen. Men rnoe-
digde clie uitivijking in zekere mate aan, want
't lvas niet nooclig a les bouches inutiles r te
houclen in een stad, die een belegering kon on-
dergaan. \{en had <le harclc lessen van 1870-71
rriet vergeten.

Parijs rverd stil en scheen nog meer in ernst
te winnen.

< Op c1e groote boulevards r, schrijft een kpr-
respondent, rr zijn c1e iokkende, kleurige plak-
katen, roepencl tot ircrmaak, beplakt met aller-
1ei kennisgevingen aan het publiek: hulp voor
rle ger,vonden, voor de vrouwcn en kinderen van
solclaten,'berichten over volkskeukens, ettz,.

Overal langs die mureil, eenige maanden gele-
rlen, nog schreettu'end van genotzucht, staren
ons cle n'oorclerr aan, rrol bitteren ernst. Neen,
Parijs rlenkt er triet meer aan, zich nog te tzer-
nraken. Het lrrchthartigc, zu-akhoofclige, f1acl-
rlerencle deel der Parijsche bcvolking is in grap-
pige paniek u'egger'lucht, toen de Duitschers na-
11erclen.

Na de vlucht clezer bleeke heeren en sidde'
rencle dames. na het heengaau der opgeroepen
lrlannen en het tcrugzenclcn, uaar hun bloedver-
n,anten op het lancl, van vele gemobiliseerden

- ce1l rritstekende niaatrcgel, \vânt'dââr buiten,
in tle clorpen. zullen rle rtan htrn broodwinning
bcroofde gezinnen minder ontberingen kennen,

-. is clc bevolhing onzer stacl geslonken tot een
klein ttce millioerr.

Trvee millioen fierc. rustige innoners, vol
zelfbeheersching en \\,âarclighcid. Is dit niet een
z.tldzap.n sclrottrr-spel ? ,'

Generaal Galliéni, militair gorlverlleur van
Parijs, richtte tot het leger en dc bevolking de
rnl.qendc proli'lamatie :

Leger van Pariis, inrvoners van Pari!s'

rr De leden der regcering vân de Reprrbliek
i'erlieten Parijs om cle nationalc verclediging
nienwe kracht bij te zetten.
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Ik heb de opdracht gekregen, Perljs tegen den

overweldiger te verdedigen.
Deze opdracht zal ik tot het einde nakomen,
Parijs, 3 September 1,914. l
De heer Del4nney, préfet der Seine, deelde

mee, dat al dê diensten regelmatig hun gang
zouden gaan.

De Duitschers wierpen uit een vliegtuig bom-
men op de stad, maar Farijs bleef kalm. Het
vertrouwen der bevolking nam toe. De bladen
bleven blijmoedig gestemd. Het was of er zege-
praal in de lucht hing.

En toch naderde de vijand nog steeds. Fran-
sche vliegers hielden ronddm de hoofdstad de
wacht tegen Tauben. Maar het gevaar scheen
van den beganen grond te komen..

Overmoediger dan ooit schreeuwden de over-
weldigers hun rr Nach Paris !,r uit, en te Laon
hadclen officieren reeds het menu van een feest-
maal opgesteld, om de verovering der Fransche
hoofdstad te vieren. Men verbeidde alleen nog
maar het nieurys.

In Duitschland ook was de verwachting hoog
gespannen.

XXXXVIII.

De laatste etappe der Engctschen. - Dè Duit.
schers te Senlis. - De moord op den maire
Odent. - De dood van den komponist Ma-
gnard. * Do uiterste linie der Duitschers. *
De stand der troepen op 5 September. - Ge-
noraal Foch.

Den 2" September stonden âe Engel5chen op
de linie Chantilly-Nauteuil. fn de buurt van
Compiègne vooral haclden ze nog hevig gevoch-
ten. D'e vierde divisie moest daar den grootsten
schok doorstaan, maar na de hulp van een an-
dere brigade kon de terugtocht verder doorge-
zet worden. De dercle clivisie sloeg, ten Noorden
van Crépy en Valois, Duitsche infanterie terug.

Na middernacht (2 September) marcheerde
het leger nog verder en kwam-het in 't zicht der
buitenforten van Parijs. Men meende, dat de
troeoen op'deze stad terugtrokken. Ilet groot-
hoofdkwartier lvas te Lagny-sur-Marne, 15 mijl
ten Oosten van Parijs, en begaf zieh zells naar
Melun, aan clen zoom vàn het Fontaineblau-
bosch.

De ;itten zwenkten nrr rond, met de rech-
teril,ink van het 1" korps als as, en marcheertlen
in Zuid-Oosteliike richtine.

Ifet nieurv F'ransch leqer van generaal Mau-
noury nam links cler Britten ziin stellingen in.

Op clen avond van den 3" Seotember bevon-
rlen de Ëngelschen zich ten Z:uiden det Marne'

De verkenners meldr1en, dat t1e vijand ook
Oostwaarts zwenkte en clus niet rechtstreeks op
Parijs marcheerde. Hij r,vilrle eerst het Britsch
leser verniêtigen. Dan viel Parijs immers van
z.ell.

Den 4" September rukte het tweede korps naar
rle Seine ofr en het eèrste zette ziin beq,eging
Oostelijk voort.

Den 5n September stond een batterij eaa kils-
raeterpaal 72 van, Parijs.

< Om 6 uur D, vertelt een officier, rr kwan
een majoor, met een papier in de hand, aange-
stapt. Er was iets opwekkends in zijn houding,
in zijn gang, als hij ons naderde. De mannen
sprongen op en vroegen i

rt Gaan wij naar Parijs? l
De majoor schudde het hoofd.
a Gaan we misschien tot het offensief over ? l

waagde er een de vraag te stellen.
tr Ja r, zei hij. < Wij rukken op, niet meer

achteruit dus, maar voorwaarts. l
Het was ged.aan met de vlucht, heldhaftig

uitgevoerd; ja,maar dan toch een wijken, steeds
maar wijken.

' Alvorens wij dat offensief beschrijven, moe-
ten we nog even de Duitschers nagaan in hun
vermeenden, zegevierenden opmarsch, Westelijk
aan de Marne, zooals we het reBds Oostelijk
deden.

Zij hadden den 2o September Senlis bezet, een
oude, merkwaardige stad, niet ver van de Oise
gelegen. Dteze plaats bezit vele merkwaardige
monumenten en vooral een prachtige kathe-
draal, waarvan c1e bouw reecls in 1153 begonnen
was.

Den 2l September streden de Fransche achter'
hoeden, in den omtrek van Senlis, tegen de op-
rukkende f)uitschers, die de stad borirbardeer-
den. Vele inwoners vluchtten heen, zoodat er
van de ?00O slechts 1000 bleven.,Tal van hen
zochten een schuilplaats in de sterk gewelfde
kelders der Sint'Vincent-abdij. Ongeveer vijftig
granatên troffen de kathedraal en beschadigden
haar vrij ernstig. . Enkele burgers werden ge'
dood. Maar deze beschieting was slechts een
Voorspel van een geweldiger optreden.

Om 3 uur in den namicldagr verschenen de
eerste vijandelijkè detachementen. Zij kwamen
\ran 't Noorclen. Een afdeeling trok langs de 1a-

nen en <le wallen rond de stad, terwijl 'n andere
cle ts'ee hoofdstraten volgcle. Hier en daar werd

. nog gevochten.
Een achterhoede Franschen bevoncl zich in de

faubourg Saint-Martin en bestookte clen vijand
met machinege\rr'eren. Dit verwekte bij dezen
groote woede.

De Duitschers drongen in het hospitaal, bij
den uitgang der stad gelegen, en in de omlig-
gende tuinen, om cloor een flankbeweging de
groeo Franschen te omsingelen. Maar ook van
terzijde braakten mitrailleuzen hun vuur uit en
de vijand moest terug. Hij verzaqrelde een aan-
tal burgers en beval dezen in 't midden der
straat te blijven, terwijl zij zel| langs cle huizen
l<ropen.

Een dier giizelaars, de heer Georges Legni-
clrie, wercl gedood door cle kogels, die overal

. rendfloten. Zijn vriend, de heer Levasseut, wil-
<1e het lijk wegdragen, .mâar stortte zelf ook
sterventl neer. Zekere Auclibert en Minouflet
waren gewond. Een,officièr voncl dit niet vol-
doenele en schoot ziin revo'lver op hen af.

Ifet meisje van maclame Dauchy werd in het
heen eetroffen. Dan kwamen nog clrie giizelaars
om. De Franschen hoorclen het gegil tler weer-
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loozen en begrepen tot welke lage praktijken
t1e Duitschers \r/eer hun toevlucht hadden ge-
nomen. Zij staakten het vuur, om niet meer
landgenooten te treffen.

De Duitschers hernamen hun aanval op de
Fransche linie, doch moesten nogmaals afdein-
zen. Daarna schoten zij in 't wilcle weg, voorai
in de huizen, en ontzagen zelfs het hospitaal
niet, zoodat de kogels boven de bedden der ge-
wonden vlogen. Er lagen Franschen en Marok-
kanen I gelukkig bleven ze ongèdeerd.

Een Duitsch officier, die gekwetst was, liep
iiet hospitaal binnen; hij ontmoette een ouden
verpleegde en schoot hem zonder de minste
aanleiding neer.

Woeste soldaten waren reeds.bezig vele hui-
zen irr brand te steken.

Abbé Dourlent, kapelaarl van de kathedraal,
hacl tijdens het bombardement meer dan hon-
derd angstige burgers, die geen schuiiplaats in
de kelders vonflen, in veiligheid gebracht, en
keerde naar zijn woning terug. Hij zag, d.at
Duitsche sol<laten, die intusschen in de stad ge-
komen waren, met een stuk van een verbrijzelcl
beeld een deur der kerk wilclen inbeuken. An-
rleren sloegen met bijlen op de torenpoort.

Dadelijk kwam een bende den geestelijke om-
ringen en.bedreigde hem met revolvers.

Een officier beweerde, clat de priester machi"
negewereit op den toren had geplàatst,en dwong
hem mee naâr boven te gaan, om een onderzoek
in te stellen. De valschheid der beschuldiging
bleek toen maar a1 te duidelijk. loch moest de
abbé als gijzelaai naâr het hotel rr Grand Cerf r.
\vâar de stâI zich bevonri.

De opper-officieren wâren reeds vertrokken
en hadden den maire en eenige notabelen mee-
geleid.

Een overste, die Fransch sprak en een goed
hart scheen te hebben, naderde den kapelaan
en zei:

< Arm Senlis ! D'e burgers hebben op onze
troepen geschoten en ook van den kerktoren
werd op ons gévuurd. Daarom is Senlis veroor-
deéld. Wij hebben beveien gekregen, om van
Senlis een ander Leuven te maken. Een vreese-
lijk voorbeeld is noodig voor Parijs en geheel
Frankrijk. r

Abbé Dourlent wist wel, dat het geen looze ,

bedreiging x/as. Hij had de soldaten al aan het
werk gezien met brandpastillen en spuiten.

Een officier gaf het teeken tot vernieling en
leidde cle brandstichtende kolon. En daar, vol'.
hem, stoncl de rue cle 1a République in lichte
1aaie. Ook op de Carrefour de ia l,icorne en an-
clere piaatsen laaide het vuur.

Al dadelijk was een der hoofd-officieren nâar
het staclhuis gegaan, waar hij naar den burge-
meester vroeg.

Dit ambt vr'erd. waargenomen cloor clen heer
Odent,. wiens vader en .grootvâder het eveneens
hadden vervuld. Zijn vader werd in 1870 a1s
gtjzelaar genoaen en met den doocl bedreigd.

Den vorigen avond had de maire zijn gezin
naar Parijs gebracht. Bij zijn terugkeer, te Sen-
lis, schreef hi; aan het oudste lid van den ge-
meenteraad, dat hij nu geheel aan de stad be-

hoorde. Hij durfde den toestand met open blik
aanstarqn en bereidde zich voor op den dood.

De officier voer hevig tegen den burgemeester
uit. Hij had allerlei grieven, onder meer, dat er
geen plakbrieven uithingen, om de bevolking
tot kalmte aan te sporen.

De heer Odent antwoordde, dat de bevolking
zeer vreedzaam was en Sertlis door deze otrver-
wachte en snelle bezettiirg verrast wërd.

Hij moest de p,uitschers vergezellen iraar de
staf, in het hotel' < Grarul Cerf r.'

Eensklaps klonken de schoten vân 't gevecht,
dat we hierboven beschreven hebben.

De officieren ontstaken weer in woede en be
weerden, dat francs-tireurs verraad pleegden.
Ze verklaarden, dat de maire met zijn hoofd
botg stond voor hun soldaten.

De burgemeester en andere gijzelaars moesten
nu de staf vergezellen naar Chamant. Onder-
weg werd de magistraat op allerlei manieren
mishandeld. Zoo sloeg men hem ziin eigen stok
aan stukken op het hoofd.

De weerloozen kregen bevel in een weide te
gaan stâan en daar af te wachten wat er o\rer
hen beslist zou sTorden.

Niet ver van hen af lag het graf van zes bur-
gers, die eenigen tijcl te vor"n-v"rmoord waren
geworden.

De gijzelaars doorleefden vreeselijke uren,
eigenlijk reeds een doodstrijd, maar de.heer
Odent toonde gelatenheid en kalmte.

Om 11 tlur 's avonds moesten de ongelukki-
gen opnieuw voor de officieren verschijnen. De-
zen handelden op lage, kinderachtige en toch
gemeene wijze, om hun gezag te toonen. Zoo
gelastten ze de burgers in de houding te gaan
staan, gelijk soldaten, en dan zich plots ten
gronde uit te strekken, met de handen vooruit,
om vervolgens opnieuw een militaire positie aan
te nemen"

D'aarna kwamen ze met hun zelfde beschuldi-
ging voor den dag: de maire had een opstand
ingericht en op de Duitsche troepen laten schie-
ten. De heer Odent vercledigde zich, maar ruw
zei men hem, dat zijn laatste oogenblik gena-
rlerd was.

De burgemeester van Seniis gaf. zijn papieren
en geld aan zijn medegevangenen en nam af'
scheid van l,en. Nog bleef hii uiterst bedaard.

Op een teeken der officieren, grepen twee
soldaten hem vast, sleurclen hem dan wat vet-
cler en schoten hem daar dood. Ze begroeven
het lijk onrniddelliik, mààr zoo ondiep, dat de
voeten boven c1e aarcle uitStaken.

De andere gijzelaars bleven nog den ganschen,
nacht gevarigen. D'en volgenden dag mochten
ze: naar c1e stacl terugkeeren.

Den 12" September, toen de Duitschers ver-
jaagcl werden, heeft men den maire en de zes
v66r hem vermoorde burgers ontgtaven en naar
het kerkhof van Senlis overgebracht.

Te Chamant, waar de heer Odent stierf, her-
innert een kruïs aan het clrama.

fntusschen brandclen rneer dan honderd hui-
zen in het arme Sènlis. Nog meer burgers wet
den vermoord, z,oodat men tvgintig slachtoffers
telde.
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De villa van den musikus Magnard, te Baron
(aan de Marne), na cle verwoesting.

Ook te Creil, Choisy-au-Bac, Compiègne,
Trurnilly, enz., hadden gruwelen plaats.

Te Montrnirail logeerde een Duitsch onder-
officier bij cle wcchrwe N... 's Avoncls sleurde hij
de vrouw door zijn kamer. Op haar hulpgeroep
snelde haar vader toe, maar tegelijkertijd drong
een bende solclaten binnen, ciie clen ouden marl
op straat clreven en neerscÏ.oten. Het dochtertjc
cler weduwe opende in haar angst het venster
en werd in den buik getroffen door een koget,
rvelke 'i gansche lichaam dcorbooïde.

Te Champguyon zâg mevrou\v Louvet haar
man cloor een tiental .Duitschers mishandeltl
worden. De ellendelingen sloegen en stampten
hem. Zij wilde haar echtgenoot beschermen,
mâar werd verjaagd. De solclaten maakten den
ongelukkige af. Het lijh was bijna onkennelijk.

îe Baron, 2? kilometer terr Oosten van Sen-
lis, woon<le Alberic n'Iagnarrl, een bekencl kom-
ponist, die geheel Fransch was in zijn kunst,
zooals in zijn hart. Hij s'as een Parijzènaat,
rnaar bezat te Baron een villa. Hij leecl r.rec'
selijk onder de geclachte van den inval, en had
tot zijn vrienclen gezegtl, niet te zullen <lultlen.
clat rle Duitschers zijn gebied betra<len. Hij had
zijn revolver met vijf kogels gelac1en, verklaar-
cle'hij, vier voor den vijand en een vooi zich
ze7f,

Hij zoncl zljn gezin terug naar cle hoofdstad
cn bleef met. een schoonzoon op het buitengoecl.

D'en 2" September verschenen de Diuitschels
te Baron. Den volgenden morgeu., om 9 uur,
krvam een groep soldaten bii c1e tr/oning van
dcn musikus.

De luiken waren neergelaten.
De Duitschers sommeetden clriemaal te ope-

nen. Daarna schoten ze in tlen gevel.
. Magnarcl antwoordcle, doorlcle cen der rnan-

nen en woncltle een ânder.
Juist klvarn rle schoonzoon in het park ; hij

was nâar 't clorp gerveest. .I)e solclaten bonrlcn
hem aan een boon't, maar dè jonge man gaf zich
n.ls den tuinman uit en kon aTzoo ziin lerten recl-

11en.

Een officier n'il<le nu als rteerrvraak het gan-
sche dorp in brancl steken, maai o1l de smeek-
bede van clen notaris' den heer \{ax Robert'
stemde de ovôrst'c toe, het vrrur tot de villa tc
beperken.

. De nrairc Odent (in 't. miclclen).

De solclaten clrongen dc n'oning binnerr', doch
lionclen clen eigenaar niet bereiken ; deze hacl
zich in zijn kamer gebarrikacleercl.

Dc Duitschers stapelden stroo in clc keuken
op, legclen er eenige granateu bij cn maakteu
vuur.

Eensklaps hooriie men een schot.
Nlagnard rnaakte op clat oogenblik een eirrclc

airrr zijn leven.
<r Hij kiest den bestcn weg D, zei een officier

tot derr notaris.
Het lichaam van tlen konrponist u,ercl door

lrct vuur verteerd.
Daarna gingen cle solclatcn het clorp plrrndc-

ren. Een of ficier dwong clen irotaris, onclcr
tloorlsbeclreigingen, zijir brandkast te openen erl
stal 8300 frank. l{en haaide rrit clen:kelder 1471
flesschen uiijn en nanr al het linnen en lijfgoed
rnee, ook dat i'an mevroun' Robert, en lict vuile
hemclen achter. Er,eneens hct zilvcrrverk u,erd
vermisJ.

D,e getuige verkiaarcle, dat hij eén officier
'zng met negen vroll\r'ringcn en drie armbanclcn
aan.

Zoo bereilien n'c de uiterstc grens cler D'uit-
schc torcleringen.

D{e grer.rs liep langs <le prrnten, clie u'ij nog
rrioeten vermelden.

Eer.st Chantilly. ten Noorclen van de hoofd"
stacl. het bekencle oorcl van c1e Parijsche nted'
rennen. Chantilly bezit een prachtig kasteel, dat
cens het eigenclom was cler }lontmorency's en
Conclé's, r'an rvelk slot Karcl \/ verklaarcle, clat
hii het gâarne l-rarl r,rrillen ruilen voor een zijner
Nederlan<1sche provincies. Het kasteel was nti
cen merk\vaarclig museum.

Den 3" September hezettcrr de Duitschers, tlic
van Creil en Senlis k$'amen, Chantilly. Ongc-
veer 500 Duitschers u'erclen op het slot ingc-
ku,artiercl en sliepcn op stroo, dat in de'prach-
tige zalen uitgespreid 1ag. De beutaarclers 'r.att

het rnriseurn haclden c1e gtootste schatten naar
Parijs gestuurcl en anclere verzarnelingen veï-
borgen, wâârover cle Duitschc kommanclant zijn
oirtevredenheid hctuigcle. De officicr verklaarcie
lcrclcr, clat het kasteel in brancl zott n-orclen ge-

stoken. zoo er op zijn lroel)en een schot wer<l
gelost. Bovendien hacl 'hii rlcn burgemeester als
giizelaar genomen.

Duitsche ruiteri.i-patroeljen rverden intrtsschen
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Geueraal Calliéni

Gedelkteeken rler verruoor-t1c' gijz-cllars
té Senlis.

oligcrnerkt te ltcoucn, slcchts S nrijl van rlr.
l'rrr ijsclrt [)(,ôl-t(lr gcicgen.

llrrar ivij lrelrbcn rc.ctls gezicn, tlat r,on I{1iick
rlc sta<l Prrlijs liet liggcn en Oc.rsttvaarts zl'enk,
tt:, or clc nog orrgelrroken Engclscirc lc.qcrs tc:
t'ers1aan.

'I'cn Oostcn van l'atijs zijn de Duitschcrs ti:,rri
ooli Zuitleliiker clorirgedrongen. Zoo lrlcvrrrr zi
lurrtgerr voor }{eaux. De Britten hac.ltlcn clezc
stud op clcu 2" en 'ar" Septembcr gekruist en dc
lrrttggcn der llarnc opgeblazcn. \ian de 14,00t)
irtl'oncrs trokken er 13,000 fnet hen mcc. De
lrisschop, l{gr. ITarbcau, bleef bii dc rluiz-e,nrl
lrartlnekkigen cn bctoot.rcle hun veei hulp

I)e vijancl zoncl eenige granaten irr t1e ,, fair
irortrg Saint-Nicolas )) en zelfs ook in c1e stacl,
ronrl de katherlraal, rriaar ernstige schâde \n",ercl
el niet toegebracht.

lleaux \\/erd chls niet bezet ; de ongcrvenschtt.
gastcn gcraakten niet vercler dan Clrauconiu,
()1) ,l kilorricter van l'{eaux, een dorir, dat ze
eenige uren in hun macht hadclen, mâar toch
laug genoeg om'n aarrtal woningen te plunrlererr
cri in brancl te steken.

Zoo staken ze ook het vuur aan in cle Profii-
ltoeve van lYeufmontiers, en slaagden er aldus
geniakkelijk in 20,000 bossen stroo te \rernielen.

De kerk van dit dorp w'erd tot een anrbulan.
ci ingericht en de eebleven bewoners nroestelr
op laddets c1c gewonclen uit dc omgeving halen.
Ile bezetting durrrde hier slechts korteri tijd.
ourdat welclra cle betrrt âan cle Franscherr kq'ant.
orn tot het offensief over te gaan.

'1 Wâ.s te Rarcv, 1en Noorc]crl vnlr Meâtlx,
det een Drritscire divisie haar hoo{clku'artiet

irar1 cn celr gencl'aal clcu broecler val cleii lris
scirr-,1r ua:Lr llcaux zond, om claar belientl te llll
1':trr. drLt ziin trocpen .t1en r,cdgcrrrlur ,1rrg, o1i
{l:rl 11111., r'oor l'at'ijs zc,utlel] zijn.

.\iarrr' ,.iicu v<.rlgcnclen tlag brak de tegLrllruli
i'a1 1os, cti JJ ttur iater str)il(lcr dc. IrranSr-'lrcri
t t Balcy.

I)oclr ten Zuitl Oostcn vun liarc-v nrinrrl (l(
l)uitschcrs irij lrrrn opnrar-scli lrog nrcer I.'rarrsclr
grorrcl.q.-cLrierl. I)aar cllorrgcn ze ciool tot rlc zott
b.ken<l geu'ot'clcn ri,,'icr-. clc Jlot-iri, '1'c l'ottt
lllclrsc tttoestert inrvortcrs rle oct crs \ran r'lr-,zt.rlr

'\rirt('1'11)()it ireipcrr vcfstcfi<e,11, en ec.t1 errtari, tlic
rrict- .r t'rliliig gchoorzaau rrli:, r."'c:rrl niisharrtlclt.i
rii i{iin rL'lr \\'1rge n \\riel gcbonclcr Z.oo kotr cle
,,-ij:rrri zr!'1r oirii iriirrl- t\\'ec c.lagen staancle lrotL
det'r tc Coulonttttit'rs (zoorrl:, ,.r'c bii den siag aan
r1c llarrrc zrtilen beschr-ijr,cn), itlrrrr. r'i:riioclrt
ri lr rcll hcel \\'llt 7ast. 7e eischten cr €f rc)oti.l
hr-rrvt'e lit, (1tr 1i:ri,. l. ()l), e lr ,la:rr r'le heer Chatr5t,
irroi<urcuI rle,r r-tlrubiieli. ( r gcelr genocg gevoll-
clen hn<l, rln'ongcrr ze henr naâr ]lcl. slrdhrris tc
komen.

iru Gii zei, ciat ge geetr lravetikonclt levereu l;,
buldcldc ceu stzrf-officie r lrenr 1e1 ,, \\-ij hebben
er ontdekl .Gij zijt ccn leugeiraar eu cclr zil:iju ! ))

Dc nragistraat i,t,i1cle z.ich verdedigctr, lu,urt.
u'errl geclurvci en geslagen, en kreeg dc: r-iir:ttda-
liike r,ctmaiiing nâar 't hoofd :

Horr,l ir nrrril. zrvijn I r,

Die u'eiripgevoecle Ptuis klocg ook, ciat lrcr.
gâs zoo slecht br:autlde. Dc tleestc intt'ottcrs tll-
rcu rret c-le temgtrekkencle.Rrittell mcegegâa11,
en dc hccr Chatr-v lvees er clan ook op. hoe hct
persolrcci der gasfabfiek ger,lucht rvas.

rr \\rij r,r'eterr, clat de stad ri.i1i is en korrticn
.Èn oI tl.ee mil'lioc1 fralli eiscirel ,r, rrcrvolgtlc
de staf-officier, 1>ij wieu de aap al spoerlig rril.
clc nroLtn' li'uvarn. rt Maar al$ ge ons morge'tt tic:lr-

tencl, r:ru S uur, niet 100,00(l frank gestc'rt hel-rt.,
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wordt gij cllotl geschoteri, cie statl gebontrar
deerd eu in brand gestoken. ,

De prokureur autwoordde, dat de bevolking
haar geld meegenoruen had en hij dus <iit bedrag
onmogelijk kon verzamelen.

De I),uitschers hielden lVI. Chatry gevangen eu
voegden den ?T-jarigen maire, den heer Deisoi,
en eer stadsklerk, den heer Bard, bij hem. So1,
daten dreven het drietal naar een woning, die
als gevangenis diende. De ongelukkigen moes-
ten daar deir nacht doorbrengen, en de magis-
traat hoorde een der Duitschers zeggen:

a De prokureut zal doodgeschoten worden; cle
vroolijke broeders van dc kompagnie zijn aI ge'
haald om hem.te fusiileeren, en de straten ziju
geveegd, om er zindelijk uit te zien. l

Om'2 uur, dien nacht, krvam een patroelje c1c

gevangenen halen. Toen clezen de trap afdaal-
den speelde een soldaat, in de eetkamer, tot
groot vermaak van zijn makkers, den < Doods-
marsch > van Chopin.
, De weerloozen moesten buiten op het voetpacl

gaau staan, terwijl zièh aan de andere zijde het
exekutie-peloton opstelde. Twintig minuten
duurde dit tooneel, dat alleen maar schrikaan-
jagins was. Toen moesten de burgers het leger
volgen. Buiten de stad zei een officier tot hen:

< Gij zijt vrij ! l
Aan de Moriu, dus aan de uiterste grens van

het D'uitsche opmarschgebied, ligt ook La Ferté
Gaucher.. Daar vloeit < le Grand Morin r door
het park van mevrouw Delbet, een 77-jarige
dame, die 'door een Duitsch generaal gedlvon-
gen werd den overtocht der soldaten bij te wo-
nen. Hier toch drongen de invallers tot hun
verst Zuidelijk punt door, tot bij Provins, niet
ver vaû de Seine. Zeven uur duurde de door-
tocht over de brug.

a Later, a1s Sij hier Dtitscherc zijt, waat dat
gebeurt ù, zeo verzekerde de gek van een gene-
raal mevrouw Delbet, u dan zult sii lier zijn
dit schouwspel bijgewoond te hebben. Ik za1 er
trouwens door een gedenkteeketr aan herinne-
ren, dat hier opgericht moet rvorden' ))

< Wij zullen nooit Duitschers zijn r, sprak de
dame.

< Jawei... En weet ge wat we zullen doen?
Het is nu niet onbekend, dat het Fransche volk
uitgeput is. We zullen uw schoonste mannen
aan Duitsche meisjes uithuwelijken; dan kun-
uen die gezonde kinderen krijgen, en de rest der
Franschen sturen we naar Amerika. v

Maar toen twee dagen later die generaal met
ziin troepen over de IVIorin terug vluchten
moest voor de aanstormende Fransche ruiterij,
had hij zooveel praats niet meer.

In deze nabijheid staat het a Château de la
Mesure ,t, waat de vroegere maire van Sezanne,
de heer Chuenes-court, gebleven was.

Den 5" September nestelde zich hier een ben'
de soldaten met een onder-officier. Deze laatste
viel een der vrouwelijke bedienden lastig, en de
bewoner van het slot stuurde haar naar een
nabijgelegen hoeve. Maar de feldwebel haalde
de vrouw terug en sleurde haar mede.

De oude heer schoot toen zijn tevolver af,
rnsar werd door den Duitscher gedood.

ln het naburige Courtaçou moesten de iawo
ruers zelf de houturutsaarcls brengêtr, orrt 't dorp
in brancl te steken.

Een jongeiing, Rousseau genaamd, der lich-
ting 1Ç14, rverd mishanclelcl en daarna als spion
cloodgeschoten, ofschoou de maire verklaarde,
dat zijn klas nog niet opgeroepen was.

r< 't Is dan een soldaat te minder tegen ons ! ,i

klonk het ruw.
Op c1e hoogten van Courtaçon tot Esternay

lagen de D'uitschers, toL:n het Fransch offensief
losbrak.

D,e zegeviereucle opnrarsclr van het overmoe-
dige leger''eindigde dus h.ier ook. Het r,vas toen
bij Provins.

D'e uiterste grens liep clan weer Noorcl-Ooste-
lijk, naar Sancy, clat twee dagen bezet was.

De pastoor van dit dorp wercl, met den bur-
gerneester'en nog een parochiaan, opgesloten in
een schuur, clie als Duitsche ambulancie diende.
Flr bevonden zich ook twec Fransche gekwet-
sten. Een D'uitsch dokter liet Duitsche.gewon-
den hun geweer laden. Een der Fransche so1-
daten vroeg aau den abbé om de absolutie.

< Wij worden doodgeschoten )), zei hij.
Eensklaps verschenen twee Fransche ruiters,

en toen keerden de rollen om, in zooverre toch,
ilat cle Duitschers gevangen werden genomen.

Dan liep de buitenlijn der Duitschers naar
^\{ontieaux, Courgivaux, Retourneloup, Ester-
nay (waar het kasteel het kwartier was van een
Duitsche staf en het park in staat van tegeu-
r,veer werd gebracht) en Châtil1on-sur-Moriu,
waar de linie dus weer het bekende riviertje be-
reikte.

Chapton, erndelijk, was weer het verst be-
reikte punt bij Sezanne, waar de Franschen zich
gereed rnaakten tot den aanval, gelijk wij ver-
rler zullen zien.

Hier in c1e buurt was generaal Foch met zijn
leger.

De lijn liep dan verder, Oostelijker, naar Vi-
try-le-François, naar de I\(arne, Revig:ry, aan
de Ornain, en scherp Noord-Oostwaarts, naar
Verdun en de Maas. \Mij hebben dit laatste ge-
bied reeds beschreven.

De geweldige terugtocht, zondet weerga in de
geschiedenis, was dus voltrokken, en de tijd van
angstige spanniug voorbij.

Iraten we een overzicht geveû van het geheel,
op den 5" Septembef, den vooravond van deu
slag.

De Duitschefs walen met geforceerde inat'
schen opgerukt, in den boog van een halven cir-
kel, door de Bondgenooten tusschen Parijs eu
Verdun gevormd.Het versterkt kamp der hoofd'
stad, rechts, €tr d€ veste Verdun, links, \'varerr
den steun voor de Bondgenooten.

Het leger van generaal }(aunoury, vo,-rr Pa-
rijs, stond aan de uiterste linkerflank en hreld
met generaal Frenchis Britten het eerste leger
van gencraal von Kltick in bedwang. Dan voig-
de het 5'Fransch leger van generaal Franchet
d'Espetey, tusschen Provins en Sezaune, t€gen-
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over generaâi von .Btlow's :r" leger. Rechts van
hen stond generaal Foch met het 9" ,leger, te-
gen het 3" Ieger van generaal von llausen. Weer
rechts bevond zich generaal I,angie de Cary, te.
gerrover het 4" Ieger van deu hertog van Wur-
temberg.Aan de urterste rechterflank, eindetjk,
bevond zich geneïaal Sarrail, en hij stond iri
frout van den kroonprins.

Er waren dus twee sieuwe legers ger,ormd,
dat van generaal lVlaunoury en generaal Foch.

Reeds was de aandacht gevestigd op generaal
Foch, die lveldra steeds mèer eû meer gewaâr-
deerd werd, z.ood.at we even nader op hem zul-
ien wijzen.

Ferdrnand l'och werd den 2" Oktober 1851 te
Tarbes, hoofdplaats van het departenrent Hau-
tes-Pyrénées, geboren. Zijn vader, Bertrancl
Foch, was algemeen sekretâris van de prefek-
tu:ur. Zijn rnoeder, iVlarie J)upré, was de dochter
van een officier, clie in 1809, na den oorlog met
Sp'anje, door Napoleon tot ridder verheven
werd^

De latere'generaal Foch had een zuster' Ge-
lrie, en twee broeders: Gabriël' die nog avoué
is te Tarbes, en Germain, die in het Gezelschap
Jesus trad.

De jonge Foch volgde'de lessen van het kol-
lege en thuis hoorde hij de boeiende.verhalen
uit den tijd van den grooten Napoleon.

Zijn vader verhuisde meermalen en Ferdinand
veranderde dus even dikwijls van school. Hij
toonde veel voorliefde voor de geschiedenis en
d.e wiskunde. Naderhand ging hij uaar de poly-
technische school te llletz.

Toen brak de oorlog van 1870 uit. Foch ver-
liet het kollege en ram dienst' lVlen plaatste
hem bij de 2ô" komp4gnie van het 4* bataljon,
4" regiment infanterie, te Saint-Etienne.Te Cha-
lons-sur-Sâone kreeg hij zijn militaire opleiding,
doçh intusschen werd er een wapenstllstand ge-
sloten en de jonge vrijwilliger keerde naar het
instituut Saint-Clément, te Metz, terug. Hij
zette zijn studie te Nancy voort, toen het alge-
meen kwartier van generaal von Manteuffel.

De Duitschers speelden meester in de stad.
In 1873 vroeg de minister van oorlog poly"

technische krachten voor het nieuw te vormen
legef. Foch, die reeds lang wenschte officier te
worden en al .meermalen verklaard had' dat
Frankri,lk weer eens tegencver Duitschland zou
komen te staan, gaf gehoor aan den oproep en
vertrok naar Fontainebleau.

In 1874 werd hij tot luitenant bij het 24" tegi-
ment artillerie benoemd; iu 1878 tot kapitein
bij het 100 regiment

Dàn was hij eenige jaren aan de staf van Pa-
rijs gehecht. Voortdurend steeg hij in rang. In
1900 werd hij luitenant-kolonel, in 1908 kolonel

'en in 1907 brigade-generaal.
Het bestuur van de krijgsschool rvas vacant.

Clemenceau was toen voorzitter van den râad
en ontbood generaal Foch.

r Ik bied u het bestuur der krijgsschool aan tr,

zei Clemenceau.
t< Ik dank u; maar het is u misschien onbe'

kcnd, dat een mijner bloeders Jezuit is? rr

a Ik weet het, maar ik geef er niet om. Gii
zult goecle officieren vormen, en dit is het eenige
dat hrer telt. l

Clemeuceau en Foch 1... Was het toen reeds
geen profetie?

In 1911, wercl Foch divisie-generaal; in 1912
stond hij aan het hoofd van het B" legerkorps;
in 1913 kommandéerde hij het 20" legerkorps te
Nancy, in <lezelfde stacl dus, waar hij den over-
rnoedigen, zegevierenden vijand zoo lang ha<1
gezien.

In 18?8 lvas Foctr gehurvd met nrej. Juliette
Ilienvenue. Uit dezen echt sproten een zoon,
()ermain, ciie in Augustus 191,4 zijn leven gaf
voor. het vac1erlancl, en twee rlochters, nu me-
vrouw Fournier en neyrouw Bècourt, Beiide
schoonzonen wafen officieren en sneuvèlden in
lret begin van den krijg. Zwaar immers zijn <le
offers van het Fransche volk.

In'Juli 1914 bevond generaal Foch zich op
een klein landgoed, dat hij te Traoufeuuteniou,
in Bretagne, bezit. Den 26" Juli riep een
telegram hem naar Nancy. 't Zoa oorlog wor-
den, en Foch stond dus als schildwacht aan de
grenzen van D,uitschland.

Het 20" kcirps behoorde tot het 2" leger van
generaal de Castelnau, dat Epinal, I,unéville en
Nancy dekte.

We hebben den eerstep strijd aldaar reeds
verteld : het offensief van 17 Augustus in Lo-
tharingen, zijn mislukking dan, omdat men te-
rug moest, daar al-1e krachten tegen den inval
uit het Noorden dienden gesteld te worden.

En Foch zelf kreeg 't bèvel over eeri nieuw
leger,'het 9u, zooals we daar aan de Marne za-
gen.

En toch moeten \rye nu e"rit weet het oog
naar Nancy richten.

XXXXVIil.

DE STRIJD OM NANCY.

Gevechten bij Amance, Pont-à-Mousson, Col de
la Chipotte en het bosch van Champoux. *
De keizer en zijn witte ruiters. * Nancy be.
houden.

Nog een gevaar dreigde de legers dèr Bond-
genooteû. Het kwam van 't Oosten, daar aan
de Meurthe ên Moezel, bij Nancy, waar we de
eerste krijgsbewegingen - het offensief in El.
zas-Lotharingen en den terugtocht der Fran
schen * gevolgd hebben.

Den 20" Augustus moesten de Franschen clur
wijken. De Duitschers rukten op, en we zagen,
hoe zij in de open steden, a1s I,unéville, en dor-
peir huis hielden. Zij trokken over de Vézouse
en cle Meurthe en hadden tot doel, op dit punt,
aan de rechterflank der Franschen, hetzelfde te
'doen, wat von Klûck ginds, in 't verre Westen,
in 't schild voerale. Zij tracbtten de < trouée varr
Charmes r en Neufchâteau te bereiken, Nancy
te nemen en de legers tusschen Moeeel en Vo-
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gezen te scheiden. Zoo zij den X{oezel kenden
ibrceeren, clan waren alle hinderpalen overworr-
nen en moest Joffre Parijs opgeven.

Van het groot-hoofdktvartier kwam tot de le-
gers van de genei'aals de Castelnau en Dubaii
het bevel: u Tot elken prijs volhouden r.

Wij hebben gezien, hoe generaal Foch naar
het centrum geroepen lverd, om daar zijn hooge
bekwaamheid ten dienste te stellen voor het zeo
bedreigde vaderland: Maar vooraf ook had ge-
neraal Foch zich hier, in 't Oosten, zeer oncler-
scheiden.

De Duitschers mochten dus niet over den
ùIoezel; Nancy rnoest behouden blijven.

Nancy is de groote en schoone hoofdplaats
van het departement lleurthe en l\Ioezel en telt
ruim 100,000 inwoners. Het is het hoofdkwar-
tier ïan het 20' legerkorps. De stad ligt links
van den Moezel, aan clen voet van 30O tot 360
nreter hooge heuvels.

V66r den oorlog van 18?0 hacl Nancy slechts
50,000 inwoners, maar het zag zijn bevoiking
bijna verdubbelen door Elzassers, die zich niet
onder de Duitsche overheersching wilden stellen
en het door den overwinnaar aangehecht ge'
bied verlieten.

federe lezer kent de romantische geschiede-
nis van Karel den Stoute, den wilden B'ourgon-
diër, wiens stoffelijk overschot naast dat van
zijn dochter in de O.-L.-Vrouwekerk van Brugge
rust. In de omgeving van Naucy werd Karel
door René II verslagen, en den -volgenden dag
vond een arme bleekster zijn half naakt en be-

vroren lijk aan den vijver van Sint-Jan' In de

oude staà toont men nog de plaats waar het li-
chaam tentoongesteld werd

Nancy priikt met tal van merkwaardige ge'

Hertog Albrecht van Wurtemberg.

boulven, als de katheclraal .o "nà.t" kerkeu,
het hertogelijk paleis, een nuseum van schilcle-
rijen, (pt van l,orreine:l., enz.

Nancy was geen vesting. Seclert 1870 haddeu
nlatrnen als generaal Saussier, generaal Alba-
tucci, kolonel cle Pouvourville, kapitein Gilbert,
gewezen op de noodzakelijkheid van het ver-
sterken clezer stad en er plannen voor gemaakt.

Toen generaal lJillot, minister van oorlog, last
gaf clie plannen uit te voeren en claafdoor van
Nancy cle meest verstcrkte plaats van Frankrijk
te nraken, krvam er verzet .van\vege Duitsch-
land. Bismarck uoemde het boul,ven van forten,
lvelker geschut tot op D,uitsch gebied 2ou rei-
ken, eeu (( casus belli r.

En Frankrijk moest toegeven.
Nancy zou dus steeds open liggen voor deu

overweldiger en c1e verdediging pas te Tcrul
ktrnncn beginnen.

Enkele malen, toen er oorlog clreigde, als nret
cle Tanger- en Agadirzaak, legcle men gejaagcl
stellingen rond Nancy aan. En in 1914 ge-
schiedde clit natuurlijk ook. Nacht en dag ar-
beidde men om de heuVeltjes en dalen, de
tuGrande Couronne,r, zooals men dien krans van
hoogten noemde, in een vesting te herscheppen,
en men maakte allerlei sperwerken tot aan de
Duitsche grcns toe.

Luik, Namen, Antrverpen, Longwy, X{auberr-
ge vielen, maar nooit hebben de Duitschers de
rr Grande Couronne l kunncn nemelr, en aldus
heeft Nancy op krachtige rvijze Parijs helpen
redden.

De Duitschers rukten clus aan, om dic haas.
tig aangelegde vesting te bestormen. Ze aycr-
stroomden het 1ancl ten Oosten van den Moezci.

We lveterr reeds, hoe zij te Gerberville en Lu
néville optraclen. Ze rva(en vol overmoed, en vol


