
Ile kathedraai van Reius tijrieus cle beschieling.

niet hebben gehad el eeaige kluiterr âffde rvef
te gooien, opdat men ze niet zçu reoeteu zieu
ontbinqlen.

De uacht oruhult ons eintlelijk en lve kunnett
rle doodèn begraven.

Ik herken de stem van een mijrrei' set-geanteu.
rt Luitenant, zijt gij claar'? l
,r llier ! l
Al tastend drukt hij mij iets in cle haurj.'
tu 't ls alles, wat we gevonden'hebben. u

Diep in de loopgraaf strijk ik een lucifer aarr,
en ik zie een versleten portefeui'lle, eeu leeren
portd-monnaie, een identiteitsp. latje aan een
zwart tour'r,'tje. Een audere lucifer.,. Irr c1e porte-
ieuille zit de foto vaû een vrouw, die een kindje
op deu schoot houdt. Ik heb den naam op tle
zinken medalie kunnen lezen.

De sergeaut zegt me:
< Dê anderhad er geen. Wij hebben aan zijn

pols en zijn hals gezocht, ge weet \.vel, clien met
het afgerukte hoofd. Ik heb ilijn haucl riaarirt
gestoken. De porte-monnaie is tran heru. l

Nog een lucifer... Ër zitten eenige zih'erstrtli"

NE GROOTE OORLOG,

ken en stuirrcr:s in, cn cian eeu'stulrjc vuil err
verïrommekl paprier'. Ik iees: < Goni.n Charles,
sp<lorwegberliencle. I,ichtilg 1904. Soissons. l

I)e lucifer.gaat Lrit. Ilan biijf ik aileen te uritl-
tlen der slapelde mannen. O, slapen als aij. Niet
rneer denken, me verclooven ! In mijn hantl
lveegt het zrvaarcier steecls... << Gonirt Charies..,
sl)ôo1'\\'edbediettde.,,

IJe $-ezens, die op de foto glinilachen, u,or-<lerl
loerloos onder mijn gesloterr oogleden, vcrrgroo-
tcn. spookcn vool me.

De airne menschen I O, clie armc mensctien !

Ëen zabht en ljcirt gestreel op mijn gelaat...
I{et zijn regendruppels, groot en laurv. }Isb ik
gesiapeu ? Hoe laat kan het zijn ? De rvind steekt
op, inaar het is nog clouker. Kogels flrriterr bo-
ven rue. Het schijnt me, of ze.ya'î cliclttbij af-
gevuutd vuortlen.

'loch zijn er mânnen voor ons. Ii< zie vaag
de stroohoopctr, ,u'aarin <1e kot-utnantlnnt, de ka-
pitein en hrrn verbin<lingsagerrteri" verscholen
ziju: En rnijn lrompagnie is irr reserve. Dus?

Ik heb clen tijrl niet orn Jlalr eerl oplossing te

N'lC.
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Ilij den terugtochi vân generaal von Kliick wa-
. ren er in de bosschen, tusschen La Ferté-

Gartcher err Courtacon, talrijke Drritsche sol-
daten achtergelr'lcven. In rlen svontl overvie'
1eu rlezeu eenzanle vroningen en eischten oo-
der doodsbedrerging vo€dsel.

zoeken. Een krachtig geweervuur breekt los,
steerls nader kornentl langs gnqsch de lijn. Geen
trvijfel, 't zijn de l)uitschers, die schieten; we
wortlen aaugevallen.

r, Ietlereeu overeind ! Overeind-! Vooruit, over-
eiud ! r

lk schud tlen korporaal, die naâst me slaapt.
Van 't een eind tot 't ander der sektie is het
een lang geschok, een geruisch van stroo. Ba-
jonetten klinken, hauen tik-ken.

Ik herinne"r rue gezien te hebben, dat de kom-
ûtanriant en de kapiteiu in onze loopgraven af-
daalden, rechts van nrij, en dat dadelijk zwarte
schirirmen tegen de nabije hoogte afstaken. Die
waren geen veertig meter van ons, toe[ ik de
punthelmen bemerkte.

Dan heb ik, roeperrd uit alle macht, < Vuur ! r
bevolen. Uit de zlvarte massa galmden wilde
kreten :

< Hurrah ! Efurrah ! Vorwârts ! u
Iloeveel drrizendcn soklaten hrrilden daar te-

Selijk ! De aarde becfcle oncler het gehamer der
Iaarz,en. Wij zullen bcreikt, ontler den voet ge-
tretlen, vcrpletterd rvorden. Wij zijn nauwelijks
met zestig. Onze lijn strekt zich over eene rij
uit; rlij zullen niet kunnen weerstaan aan den
gcrveldigen druk van al die gelederen, welke als
ee_n kutlde brrffels op ons losstormen.

rr Vuur ! Vuur I r
'Tallooze geweerschoten knallen rond mijn

ooren. korte vuurtongen vonken in 't duister.
Al de torrpen der sektie spuweh tegelijk. En :k
zie, hoe er een groote holte wordt gegraven in
die zwarte mâssa. Ik hoor doodskreteu als van
dieren. .lïe rloor! worden geslaFen.

Verfijrrde wreedheid : IIet dorp Courtacon (bij
La Ferté-Gaucher) werd, met uitzondering
van eukele huizeu, geheel in asch gelegd. De
Duitschcrs dwongen de inwoners hun eigen
huis in brand te steken. Wie weigerachtig
bl,eek, werd met karwatsslagen afgeranseld.

De zwarte schirnmeu vlucbteu links eu rechb,
als waaide er vaû uit mijn loopgraaf een stonxr,
die in zijn woeste jacht de mannen ter aarde
wierp' gelijk de orkaan de aren velt.

, En de soklaten roacl mij zeggen me:
rr Fas op, luitenant ! Ze leggen zich neel ! r
En ik roep:
a Vuur ! Vuur ! Gaat, grijpt ze aan t u
Ze schieten nu in den hoop en de vijanden

stortteu daar bij hoopen neer. De leegte wordt
grooter; er is niemand meer v66r ons. Maar de
schaduwen hoopen zich links en rechts op, ze
zullen om de l<lopgraaf heensnellen, ons ornsit-
gelen. En ei is niets, om dien sffoom in te dij-
ken; wij hebben hem maar een oogenblik kun-
nen ophouden, hem doen afwijken ter zijde. De
onmetelijke kring zal zich achter ous dichtdsi-
ten., en 't zal uit zijr..

( Hurrah ! Vorwârts ! I
Al huilend winden ze zich op, de wildea !

Hun schorre stemmen zijn hoorbaar boven de
fusillade.

Een vlam slaat op; ze hebbcn het stroo, waar-
in de kornmandant en de kapiteia gcslapen heb"
ben, in brancl gestoken. Het vuur laait op,
kruipt langs den grond, verheft zich bij elken
windstoot en de regendruppels gelijken gesnol-
ten staal.

< De eerste groep, rechts ! u
Zullen ze me verstaan?
Ik ga tangs de lijn, roep een sergeant. Ik

kom voorbij een soldaat, twee, drie, en eens-
klaps heb ik niemand meer voor mij; de loop-
graaf is leeg, verlaten. Beneden lig:t nog wat
verfrapf stroo. een geweef, een ransel.
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Ik ric rog ûet ecn schaduw, die zich naal

buiten heft en met beide hantlen aan dea ra[d
klcmt.

a l{ei, daar.!... De kommandant? De kapi'
tein? l

De wind voert me eeuige woorden aan;
{r Vertrokken ! }Jevel ! r
Tezcitdcrtrjd zie ik twee gchelmde schisrmen

over de borstwering spïiugen' twee schruuuen,
die in den vlaurmenscl"rrjn nog zwarter zr1a, en
ik hoor den dollen val op het stroo, belcden,
iu de loopgraaf.

En nu strjgt getier in onze linie op. Er blijft
nrij nraar één weg meer ovcr: naar de loopgraaf
der jagers te sneileu, die ik op eenigen alstand
acbtcr ons wcet.

lk gcc{ het beiel:
<r"l)rurgt door de haag ! Irliet langs de kanten I

Springt in de haag ! u
Ik ouw eenige aarzelende manneû voort. Ik

loop uaar de jagers. Vôôr mij, rond mij, suelle
schaduwcn, en altijd dczcllde kreten:

( llurrah ! Vorwârts ! l
Ik beu door l)uitschcrs omringd ! Ilet is uiet

meer mogclijk te ontsnappcn' aileeu als ik bier
ben, Toch druk ik in mijn hand dcn knop vau
mijn revolver; wij zulleq zien.

lk kom in icts weeks terccht, en dat toch
weerstand bicdt; het doet me opwippen, met
den ncus naar den grond. 't ls een Duitsch iijk.
De punthclm is er naast gerold. En plots krijg
ik een gcdacht: ik neem den helm en zct hem
op, mct den band om de kin, want het ding is
te klcin en zou vallen.

Een vlugge ren nu naar de jagers' Ik snel de
Duitschcrs voorbij en.roep als zij :

< Ilurrah ! Vorwârts ! I
En als zij ook' balk ik een woord' waaraatl

ze elkaar moetcn hcrkcnnen ire volie duisternis'
en dat is < Heiligtuul D.

De rcgen geeselt, mijn gclaat. De modder plakt
aan mijn zooleu, en ik tracht ,re van mijn groo'
te, zware scboeucn te outdocn. Twce maal ben
ik op de knicën en de handen gevallcn, maat
dadelijk weer recht gesprongen. Kogels vliegen
me voorbij en huilcn voort.

Ik zie.een hinkenden Frauschman.
<Zijt gi) het, Lety? I
a Ja, luitenant ! Ik heb er een iu de dij ! rr

< I\Loed, jongen ! We zullen er komen ! l
We hebben geen schorre gezellen meet. Ze

moeten zich opnieuw grdepceren' alvorens terug
tot den aanval over te gaao.

Dan gooi ik den helm weg en zet de kepi weer
ot, die ik in de linkerhand gehouden hcb. Alvo'
rens de j4gers te bereiken, haalde ik nog vier
Duitschers in, en, even vlug loopend als zij' eeu
pas achteruit, heb ik ze elk een revolverkogel
in het hoofd of den rug gejaagd. Ze vielen met
een langen krect neer.

Bij de jagcrs tref ik een 20-tal mijner mau'
ûen aan. Wij vinden onzen kapitein met bet
vaandcl in een boschje. We hooretr dan het ge'
rucht in de loopgraven dcr jagcrs. 't Is nu daar
aan den gang. En eensklaps zie ik vage' zwarte
vormen rechts vâî, ons- 7e ktuipen zwijgend
voort.

l)e keizer, met zijn zilvereu helm op, drrllben<i'
na den slag der l\farne'

,r Kijk, Chabeau rr" zeg ik
rr Ja, luitcuant ! I
< Wie zijn dat? u

,r Boches ! Ze ornsingeleu ons | ,r

u Ziet ge er vcel ? D

tr Gecn hooPcn t u
( Kunt ge ze tcllen l I
< Ik gcloof zevcn t ll
Zoo schcen 't mij ook toe, al waren.nijn

oogen vermoeid; 't ziin zekcy ccnigc verthvaal-
den' lk stel tien man oP.

( Wacht, tot ik vuur bevecMlaast u uiet eu

mikt goed I r
De Duitschers liggen nu stil, roerloos en vûr'

men ecn sonbere groep.
(Vuur!)
Dadclijk krcten :

rt Kamerad ! Kamerad ! I
Er blijven er maar twee meer ovcr, die men

naar mij toe drijft. De jongste x'erpt zich op

mijn handen, die hij met tranen en spÇeksei be-

deËt. Bn hij spreekt met gcbroken stem, rvaarirt
doodsangst trilt:

< Ik bin geen Pruis, ik ben Zwaab' De Zwa
ben hebben nooit kwaad gcdaan; de Zwaben

wildcn geen oorlog. Ik heb Franschen te drin-
ken gegiven'.. miju kameraden ook' Dat doen

de Zwaben. D

Hij spreekt maar voort en herhaalt telkens :

r, Das machen die Schwaben ! l
De ander gaat van hand tot hand' Wij hcb'

ben nog geen gevrttgcnen scmaa\1:. lj]]: ttt"""
nen zijn nicuwsgierig; met ecu air -van brave
kinderËn luisteren ze naar 't gesprck tusschen

den Duitscher en mij, En zii vermakcn zich'
n"àe-""t niet kwaaclaardig, met hem zijn hoofd
te dsen intrekkcn, door plotseling de hand tegen

hem te verhcffen. En icder maal is het c1e levcn'
dige, jonge lach.-ï;t bl"ijft maar rcgenen' z:v'ltta.r, dicht; de

kleÀren plàtken op dcn rug; <ie rlruppelcn rollcn
;;;de it"p aer kepi' De-wiud is gevallen; hii
Heest trâSer' maar iizig' Ik voel de na<leriug



verl dclr r'lag. lk zie 't slagveltl r.:lr Soruuaisuc
lertlg, dltt tueu in de zon baailtlc en rlaar. vul
lijnen cn klerireu 1rg. \rat uacht schiel uerr irr
den blinde o1r elkruu:, crr vef\,îurgt cie een ilcn
ancler al tasteuel.

fijdetrs een l<orte rustpoos k,111",, hoornklarr
Leu tot orrs. lt Z.iju Duibeehe sigaalen.

tu Wat beteckel'it riat? l vraag ik aan ruijrr
I tuilscircr.

r. Ifalt ! l
Ijrr u'erkelijii, lrcr gervecrvuur z.irijgt,,,
I)e luitcnant vertelt dan log ila,lr,r, welt er'rr

vreeselijlien nacht bet gcwcest ;s.
Van de 5" en Cru karnpagnie gehieteri tnaat eu.

liele mannen meer over : 1'5 vau cle 5", rv:rt rut.tr
van cle $". Ceen enkele officie\ rueer.

De ]Juitschers betroolden tc)t ltet l:j. kot-ps,
nleeâtâl Wurtembergers. tr'len hacl ze dronkerr
getraakt nret alkool eû ether; c1e gevaugenerr
hebberr liet bekeucl. Veleu hacldeu braudpastil-
leu in htur rànsel; vcrscheitlene mijner marrneil
irebben tre verteld, clat ze eï gezien hetrben,
die van iret irooTci tot cie voetell in branri schr:-
t6i1, toen ze door een liogei getrolfen !\,etrlcri,
cn blcven vlammen als een toorts.

Pas toen cle Duiloctrcrs terugtrakheu, iaz-crr
cleze rnanncn cie prolilamatie vau geueraal Jof-
fre : cr Beter zich op de plaats te lste{r eloodetr,
tlarr te uijhcn ,,.

rr lriieruancl van ons Dt zeg,t Genevoix, u ireelt
clie rvoorden gclezen, toen we bij Corrtlé rechts-
on.ikeer maakten, ndar 't l{oorcleu. Masr ze leef,
rlerr irr ons. Scdcrt rh-orrk rle aurrle iol, in ziju
tliel.rten het jonge bioecl. n{aar.hun eûor"nre gra^
rtaterr ht-'l-ritcn den z\\'aliker mrlur idet fleder-
geslagen.

Nt ziju groepen sâpei1l.s bij Vaux-llaric l)c-
zig rrrct cle l)uitsclrets clp te râpen, tlie claar zocr
rliciit gevallerr zijn a.ls de â1en ol) het veltl. Zij
larlen ze hij tiericn tegelijk op kaffen, clie dan
near rle cliepe err lrreede kuilen rijelen ; tlaar laat
iJrelr ze lar-rgs achteren 11aâr benedcn wippeur
ctr t-le trosserr lijkcr: virllen i1r rle diepte met orrt-
zetteueie gebaren. De F'ransehe a{rfde }reclekt
sncl de groeuachtige kleeren, de onti_roncleù aan-
geziehtcrrn clc z\rale laarzerr, die oneen grontl
rriet rtrcel lllet Illlrl ijzelerr spijliers zltllen wolt-
tlen.

Ilier is de rveg langs clb lijn varr Reubercourt
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It*irrrs, gr,zietr r'arr uit tlc I)rritsche 1rj{r'pg1-itvcn.

ûaar !'aux-ÀIarie en Beauzée. kl
de grachtet r liggen hjkeri, opge-
iroopt of uitgestrekt. Zeldet slechts
één, tlijua altijd twee oI drie, tegeu
elkaar gepiakt. llet wegsterveld
licht ziukr. op blaune jassen cn
roode broeken; .lr'ranschen, niets
dan .F'ranschen hier I Soms ontdek-
ken we eenige l)uirschers; die lieb-
ben ze niet bijtijcis kunnen weg-
voeren.

Donkere avoud nu.Wij zien geeu
lijkeu meer, maar toçh liggen er
nog, in de grachten, op de hel-
ling, ol-l <]e spoorlijn. ùIen,gist ze
in dc ti.uisternis. Àls rnen zich
buigt, verschijuen ze in onwezen-
lijke hoopen, wâari:r men dea men-
schelijken vorm niet meer herkeut.

-rVaar vooral rieken we ze : de vreeselijke reuk
r,'erdicht de nachtelijke lucht.

Wij komerr op een hoefje, waar de man sol.
rlaat is. I)e vrourv becliende gisteravond Duit-
st lre officicren.

rr Kijk, w^t ze achtergelaten hebben ! r
Zij loont ons een scirotel lret een restje zuur-

liool.
Ze snijùt ons groote, versche. boterhammen,

ja, versche, en ze stenut hct lang trrrood op haar
vr.iornitpuilerrden L'ruik I daarna giet ze cider in
ouze glazen.

rt Nlaar, zijt ge wel zeker, clat ze uiet meer.
zullen terugkeeren? l vraagt ze.

d\,ij stellen haar gerust.
hn ,irrn in 't bed !

I)en volgendeu dag regent het weclerom. I)e
ctappe zal pijnlijk zijn orrder dezerr bleekeu eri
triestigen hernel. Zooals gisteren, rnarcheereu
we tllrischetr twee r.ijea Fransche lijken. Zii
schijnen in 't nieuw gekleed, zoodanig heeft de
legen hen bespoelcl; een week is 't fnisschien
geledeû, dat zij gevallen zijn. Hun ontbouden
vleesch is opgezwollen, Zij hebben buitenge-
t'uou clikke en korte arnren en beenen; de stof
hunner klecren clreigt te barsten op hun opge-
irlazen lichamen. Zij liggen met iret gelaat naar
,den weg, als r.rrn ons te zien passeereu; hun ge-
lnat is zwatt. velen van rnijn mannen houtieu
hen voor negers en zeggeû: '

,. Zie, -lurco's ! l
Ik herinner me vooral een dier arme dooden

langs den weg. 't Was een kapitein derkolo-
nialeu. Men had hefn op het gras .neergezet .en
tlaarbij met geweld zijn beenen onder hem ge-
bogeu, l1raâr êé11 ervan had zich langzatnerhancl
lveer ontplooid, en nren zou gezegcl hebben, dat
het lijk het been vooruitstak alsof, het danste.
I{et gelaat was naar clen weg gekeerd; de oogen
u'aren wijd open, maar zonder blik; de knevel
.stak blonr.l, gefriseerd, licht op het purper-zwart
-rvezeu af.

ÙIaar kom, verheffen we het hoofd en ballen
iir'e cle vuisten. Geerr neerslachtigheid ! Mera
r.roet ze clurven aanzien, de doqden, en hun de
kracht vragen om te haten ! Omdat de Duit-
sehers, alvorens te vluchten,. deze dooden tot
aau den fand van den weg heblrcn gcsleurd;
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omdat zij deze akelige mise en scène qiildeu,
zullen wij hun deze uitdaging zwaar cloen be-
talen.

Ën bij elke schrede zien we nu hun neler-
laag: geblutste helmen, door onze kogels door-
boord; verroeste bajonetten, volle patroontas-
schen, opengeschoten kaissons, versplinterde
wagens, verminkte paarden, bij hoopen. In de
gracht bemerken wij een vernielde mitrailleuze; "

men ziet den trechter van de granaat, die daar
gevallen is,; een 75 mlm ! En de manschappen?
Ergens in een gat ! V/ij rapen laarzen op, <1ie

vol water staan. Zij die ze droegen, liggen ook
in een gat ! En plots zien we kruisen, met Duit-
sche opschriften. Elk kruis draagt vier, vijf tot
zes namen. Men n'as gehaast. Men heeft ze in
groepen begraven.

Daar liggen bladen, postkaarten; brieven. Ik
iaap een. foto op, op "welks rug een vrouw ge-
schreven heeft : < Mijn Peter, het is al lang ge-
le<len, dat we nieuws van u ontvangen hebben,
en ik ben zeer ongerust. Maar ik denk, dat ge
weldra andere overwinningen behaald zult heb-
ben en dat ik u roemvol.te Toelz zal terugzien.
\tr/elk feest dan voor allep ! De kleine is grooter
geworden; hii u'ordt sterk. Gii kunt u niet voor-
stellen, hoe lief hij is. W'acht niet te lang om
tedug te keeren, want hij zou u niet meer her-
kennen. l .r

Ja, 't is droevig. Maat aan wieri de schuld?
I)enk aan,onze <looden van zooeven' aao den
kapitein, tlie bijna op rlen we€! was gegeroicl.

Saint'André ! Ook vele ransets hier, bajnnet-
ten, punthelmen, gescheurd linnen, bevlekt met
sli jk en bloecl ; r,erban clen , dotten wattc . Een
tliestige chaos, het overblij'fsel van een hulp-
post ! n

l.eze. , cleze bladzijden doen ons hrliveren door
hunne n'erkelijkheid. Zij openbarelr ons cle ver-
schrikking van dat }farne-slas'eltl, waar rle
or,errvinning clnur vras gekoeht.

NAA'R NE ÂI5NE,

De Oterwinning.

ITet 6u leger - dat van Parijs -* had dus zijl
drrbbel cloel befeikt : Parijs ontlast, voor een
inval behoed, en de linkerflank cler Iluitsche
legers tot den terugtocht gedwonEçen.

Den 11o September vervolgcle het Franseh le-
ger, stcunend op de Ourcq, zijn offensief. De
Engelsche voorwacht bereikte tie vijandelijke
achterhoeden en'maakte vele gevân.qenen.

In clen nacht vair 9 op 10 September trokken
de Duitsche legers in Noor<leliike richting te-
mg. Er rees hoop, dat men clen vijand rrit
Frnnkrijl< werpen zoll.

Maar dê zegevierende troepen, clie reeds ver-
moeid waren van den terugtocht rrit Charleroi
er Virton, en nu nog een week allergeweldigst

gestreden hadden, koncien dien terugtoclit niet
in eeu wanordelijke vlucht veranderen.

Generaal Jqffte beschikte over geen nieuwe
troepen ; deze, clie men uit de depots strlurde,
waren nan\,velijks toereikencl om cle bressen fe
vnllcn. Ook de artillerie n'as uitgepui.

De Duitsche legers waren trovendien oiclelijk
teruggetrokken en haâstten zich om de pasrsl
det rivier, cle Aisue, te hezetten. llaubeuge u,as
bovendien gevallen, \\'anrdoor cle,Duitschers
over een voorname spoorliju vlug nieurve troe-
pen, munitie en mâteriaal konden aanvoeren.

Von Kliick verspilcle ziin tijcl niet in tegen-
aanvallen, doeh liet een grciot terrein vrij. De
vijanden bc.reikten, den i3" September, hun
weerstandslinie, van Soissons over Reims tot
Verdrun, waar wij hen later weer zullen ont-
moeten.

Den 11o September was de kroonprins in
Reims aangekomen; hii stapte af in het rr Grancl
Hôtel r, waar Ifeinrich von Pruisen, broeder
van den keizer, hem ontmoette'

Den 12" September, om I uur 's norgelrs,
hielden <le Duitschers, rlie zich ongerust gevoel-
derr over cle naclering rler Franschen, Do I.aù-
glet, maire, Mgr. Neveux, coarljr-rtor, abbé Ca-
rrus aan, en lieten een lijst rtan hondercl gijze-
'laars opmaken. Zij tlreigrlen de bevolking, bij
<le ninste rlaacl tegen hun solrlaten, de gijzelaars
te frrsilleeren.

Dc hekendnraking luiclde als volgt:

Bekendmaking aan de bevolking,

{\m aan nnr* tru.pJloldoeirde veiligheicl err
aan r1e bevolkins van Reims cle noodige rust te
rrerzekeren, zijn de na te noetnen personen t{oor

'lcn bevelhebber van het Duitschc legcr als sii-
zelaars aangehouden.D'eze gijzelaats zullen u'or-
rlen gefusilleercl, zoo zich de minste rustve4-
storing voordoet. Elouclt de starl zich <iaaren-
tegen volmaakt kalm en rustig, tlan zullen deze
giizelaars en ingezetenen oncler rle bescherming
n orclen gestèld van het Duitsche leger.

Do goneraal.opperbeveltebb er.
Reirns, 12 September 1914.

Wat is de beteekenis van dit rr minste rust
verstoring n ? Volgens cle bewoordingen tler pro-
klamatie, hingen van de rritlegging rlezer uit-
<kulrking leven en hood af voot de gijzelaars,
wier namen (80 in aantal, met een aanteekening
dat nog anderen \ryaren opgerrat) u'erden beken<{
gemaa.kt op een anclere kennisgerring, onrlera.at
de proklamatie geplakt. Ile zinsnerle, hier he-
rloekl, kan moeilijk tot bevordlcritrg van gertlst-
heid bii de gijzelaars zelïen hebben geleid; lij
was aaarvoor van een te schtikbarende rekbaar-
heirt. Te Aatsehot harl. op 1g , ugrrstus. cen
T)uitseh soldaat ecn schot in de lncht .celost ;

te Dinant hadden, op 23 Airgustus, Ffarrsche
soldaten in een openlijl< geveeht op lluitselre
solrlaten gevuurrl ; en in elk elezer .qevollen harl
men de a nr-stverstoring l gestraft met het aan-
riehten van 'n bletedha,l onder de lnrr.qerlijke he-
volking. \rocr âe te Reirns opgevatte gijzelaare

I,I.
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wâren dit alles behalve geruststelleade voor-
gaanclen.

Verrler clreigcle de vijand, bij verzet vanwege
de burgerij, tle stad geheel of gedeeltelijk iu
brancl te stcken.'Dcn ganschen dag waren de ongewenschte
gasten aan 't verhuizen, maar natuurlijk namen
zc vecl mce, dat hun niet toebehoorde, ûl€t arl-
dere lvoorclen: ze plunderden !

's Natuiclclags vcrlicten de kroonprins en zijn
gcvolg hct rr Grancl Hôtel r. Om vijf uur werd
het fourragepark in brand gestoken; toen ver-
dwecn ook cle kommanclantur. De heeren verlie-
tcn de stacl langs den weg naar Rethel en na-
nren dc hondercl gijzelaars mee,die pas te Witry-
lcz-Reims losgelaten wcrden.

Toen dezcn in de stad terugkeerdel, zâgên
ze mct vreugde, clat zich reecls een patroelje van
het zesde Fransche jagers te paard binnen Reims
bcvoncl.

Den volgenden morgen stroomden vele troe-
perr door cle rue cle la Vesle de stad binnen.

Om I uur na clcn middag hield generaal Fran.
chct r1'Espcrey, bevelhebber van hct 5" leger,
zijn intrcde.

I\Iaar n'e ztrllen later hooren, boe daarna voor
Rcirrs een ccht martetaarstijdperk aanbrak.

Ook Soissons werd bevrijcl. Den 11' Septen-
ber zag mcn bij clen bezetter tcekens van on-
rrrst. Het zcsr'le Fransche leger, onder het bevel
van gcncraal llaunoury, rukte immcrs zegevie-
rcrrtl naar <.le Aisne op, en wierp den vijand uit
Chandun, ivaar dcze nog tegenstand had willen
bic',lcn.

f)cn 12" September drongen de Afrikaansche
troepen, van uit Buzancy door het Britsch ge-
sclrtrt gcsteund, in de stad. trfaar de wijkende
ovcru'cldiget hacl dc bruggen vernielcl, en il
<lcn naclrt mocst mcn, onder .zwaar vuur, voet-
oversltrlgen lcggcn.

f)c'r 13" Scptcmber stonden tle Zouaven en de
tiraillerrrs \/ân scneraal Quiquandon ten aanval
op r1e hoogte 1iJ2, die tcn Noorclen cle statl Sois-
sons l.rt'heerscht. f)e f)uitsclrers hadclen zich daar
in groeverr versctranst en konden er zich hand-
lrrvcrt. \\re zrrllcn verder nog menigmaal vau
Soiu.ons hooren.

Pnriis. om welks lot het ging, was in die da-
gerr krlnr gc,lrlevcn.

< Parijs rrist in<lcrdaa<l bijna niets van tlc ge-
levr:'rclc veldslagen ,, z.egt Henri Calli, afgevaar'
die'r'le, clien we reecls meermalen aanhaalden.
u Toeq de stad, den 11" September, den terug-
toeht van clcn rrerslagen vijancl en de prachtige
zese vernam, kende het, mct den naam van
Joffre, nog geen nnderen naam dan dien van
den sotvereur Galliéni. l

Ifaurice Barrès schreef : r Wij gaan in de
sf'eck van l\(ontmirail, in de omseving van
\iifrvJc-Fr-ancois, op den n'eg van Nancy, naar
Chîtearr-Snlinç vooruit. Ik tracht door <ie duis:
lclriis te rlringen: tot nrclke oversten moet onze
onsterfclijke dankhaarheid gaan? Welke zijn tle
troepen en cle generaals, tlie op dit ooEenblik
leseviercnd Parijs dekken? Alleen de stilte ant-
woordt. u

Gedurende den slag kenâe Parij6, ofsetoûr

. dus slecht ingelicht, niets van eeq pâdek. D€
vijand trachtte ze toch door haar loensche agen-
ten te verwekkeu. trIaar Parijs twijfelde niet aan
de overwinning en had vertrouwen.

In den nauriddag van den 5o en den voormid-
dag van den 6o Septembcr hoorde men in dc
gemeenten van de Noordelijke omgeving de
weergalm van het geschut. In de stad zelf ver-
nameu de bewoners, dicht bij de vestingen, de
ontploffingen van huizen, welke door de genie
vernield werden. Iedereen verwachtte den aan-
val op de poortgn. De oorlogsbcrichten meldden
toen immers de nadering van den vijand.

Maar de bewoners bleven moed en vertrouwen
houden.

< Nooit was de natuur schooner en de hemel
helderder geweest dan in dezé Septemberdagen.
Nooit was de stad, waar wij de afschuwelijke
bevlekking voeldcn naderen, ons meer dierbaar.
Maar welk een verbroedering overal t roept
M. Robert uit.

Zekeren Zondag, toen het lot van den l\[arne-
slag nog onbcslist was, stonden 25,C00 pèrsonen
op het plein, voor de Notre-Dame-kerk. Een
gansch volk was daar: vunige katholiekerr oD-
geloovigen, fsraëlieten, protestanten ; alle gods-
diensten waren er vennengd.

In de kathedraal had een plechtige dieust
plaats, opgeclragen door IWgr. Amette, kar<linaal
aartsbisschop van Parijs, \iliens gebeden den he.
nel het heil van Frankrijk afsmeekten. lVij za-
gen tranen in dc oogen, zelfs van de rneest on-
geloovigen.

Verder, in de volkswijken, stonden de vrou-
wen met hun kinderen voor de woningen. De
rnannen zijn aan 't front; zonder geld kontlen
d: vrouwen Parijs niet verlaten, rnaar zij dach-
ten er ook niet âan. D

Toen kn'am het nieuws van de zegepraal, en
nog bleef Parijs kalm. Ceen luidruchtige betoo-
gingert; iedereen begreep, dat de oorlog lang
zou duren en er nog stroomeû bloecl zouclen
vloeien. De menigte bleef alleen op de place des
fnvalides staan, waar automobielen voorbij re-
den naar het hoofdkwartier en het Lycée Vietor-
Duruy.

De aartsbisschop van Parijs gelastte een wo,
me plechtigheid aan het graf van Ste-Genoveva,
te Saint-Etienne-du-Mont, uit dankbaarheid
voot de overwinraing.

De klokken hebben niet geluid. De gemeen-
teraad vroeg geen bevlagging en liet geen enke-
1o" plakbrief uithangen. Maar de naam van Gal-
liéni werd een der grootste, een der meest be-
minde, een der meest bewonderde. Galliéni was
de re<l<ler der hoofdstad. En het volk noemde
ook met eerbied tlen naam van generaal Joffre,
die het hooge voorbeeld gegeven had van kalm-
te, toen zooveel juist tot eén paniek kon ge-
stemrl hehben.

Den 11" September zond generaal Joffre een
telegram, dat als volgt luidde:

n Onze overq'inning bevestigt zieh steeds vol"
lediger. Overal trekt cle vijand terug. Overal la-
ten de Duitschers gevangenen, gewonden en
materiaal achter.

Na de heldhaftigc krachtsinspanning, tloor
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oaze Èoepen 6etomd, gedurende deze gewel-
dige worsteling, die van 5 tot 12 Septèmber
duurde, voeren al onze troepen, gedreven door
het sukses, een achtervolgingsberveging uit,
welke door haar uitgebreidheid zonder voor-
gaande is.

Aan euze linkerflank zijn wij de Aisne bene"
den Soissons overgestoken, en hebben aklus, tij-
deas een,zesdaagsche worsteling, meer dan hon-'
tlerd kilornet€r gewonneu.

In het centrum zijn onze troepen reeds over
de l\Iarne. Onze legËrs van Lothaiingen en ae
Vogezen komen aan de grens.
' Onze troepen, evenals die onzer Bonclgenoo-
ten, zijn bewonderenswaardig in moraal, uithou-
dingsvermogen en ijver.

De achtervolging zal met alle kraeht tloorge-
zet worden. De regeering der Republiek mag
fier zijn op het leger, dat zij gevorm<l heeft. r

fn een dagorder huldigde de opperbevelheb-
ber het leger:

rr Officieren en solrlaten, allen hebt gij mijn
oproep beantwoord. Gij allen hebt u jegæs het
va<Terland verdienstelijk gemaakt. l

De Duitschers troostten hun volk, door deze
nederlaag als een strategischen terugtocht voor
te stellen.

I\Iaar de kreet a Nach Paris ! r was voodoo-
pig op hun lillpen gesmoord. Hun pers schreef
veel over tle overgave van Maubeuge.

Frankrijk was bescheiden. Berlir'n zou wel ge-
illumineerrl hebben; Parijs deerl het niet. I\,Ien
toontle zelfs rle krijgsgevangenen niet, die men
zooveel moselijk in den nacht vervoerde.

Vele Farijzenaars wilden het slagvelrl bezoe-
ken, tnaar streng eischte men rle pnspoorten.
Zeker, rnen had een overwinninE behaald, nrâAr
aan de Aisne drurde de striid voort. T)e T)rrit-
scherc zonden hun spionnen uit. Voorzichtig-
heirl was geborlen, en menigeen liep onaange-
narne avontllren op.

De legerot'srsten traden streng oD. I)aar lezen
rvo een staaltje van in < Scènes de la Grande
Gtrerre D, vâr1 Barzini.

Tle heken de I ta I i aanseh e oorlogskorrespon ilent
Luigi Rarzini. die zeven veldtochten, in ver-
schiltende deelen cler wereld. meemaakte, n'ard
niet ver van Reims met ziin anto aangehortrlefl.
[s plsvot der gendatmerie toonde ziih ni.t on-
vriendeliik, maar Barzini werrl niettemin bii an-
dère aangehorrclenen, oD e.-ne hoeve, gekerkerrl'.

n De gevangenis r. schriift hii, r< is een klcine
stat. op welker deur met krijt geschreven is:
n Prison u. Stroo, overvloedig over rtren grond
uitgespreiil, rlient als lecer. trIen moet er zieh
maar in schikken. ïttii krijeen toch rlen hesten
hoek: wij ziin bliikbaar voornâme gevaflgenen.
Als slaapeenooten hehhen we eenige van sDion-
nage verdachte lui, een deserteur en verschei-
dene andere heeren. Zes gendarmen waken ovet
ons. Elk uur doet ons het getinkel van gelrr/eretr
booren. Dan wor<lt de wacht afgewisselrl. De
gen<larmen, die in dienst kwamen, laclen hun
gewelen, en zij, die heen gaan, ontladen ze.
Een kleine lantaarn verlicht den stal, van
welks grove zoldering eeu grijze draperie van
spinnewebben ncerhangt.

Uit een naburigen stal kwam Ëet bedaard gc
loei van koeien. We hooren in de verte hpt ge-
schut.

De prevot, een ridderlijk cipier, heeft ons
uitgenoodigd met hem koffie te drinken, maar
ook toch om ons in het gevangenenregister te
laten opschrijven.

r Wij moeten zeer streng zijn r, zegt hij. < Et
staat veel op't spel, en we worden door spion-
nen omringd. Wij hebbcn er gistcren morgco
nog drie gefpsilleerd : .twee mannen en een
vrouw. Ik ben de beul ; ik zit dcn krijgsraad
voor en ik laat de zaken niet sleepen. Vcroor-
deeld om acht trur, begraven om half-negen I
nauwelijks de tijtl dus, om het executiepclotor' samen te stellen, ))

Een menschelijk leven kost in die oogcnblik-
ken niet dnur. Er is rveinig toc noor'lig. om te
genover"acht aangelegcle gen'eren geplaatst te
worden. Als rluizencler burgers op de slngvelrlen
vallen, aarzelt men niet om een t,er(lacllt per-
soon het zelfde lot te doen onrlerqaan. llen
heeft niet den tijrt. om narrwkeurig onsr.huld en
schuld te $'egen. Ifet saat om her heil rrnn het
leger. Vermoeden n'ekt viianrlsehnp oD. en
vijandschnp vormt de overtnisinq. en dat ic vol,
doende. Spionnase laat weinig snoren na : rle he-
lvijzen zijn rnoeiliik: nutteloôs ze on te zoeken;
t{at de onschuldise zijn onschrrld hen'iize. Ann,
de eene zij.le stant lret leven r,ân dcn men.ch;
aan de andere, misschien het levon vnn 't lnnrl.
Er kan geen onzekerheid ziin. Dii tn'iifel. r,er.
oordeelt men den mensch. Zijn bloerl verliest
zich in rlen stroom blocrl, dien de oorloq laat
vloeien. llen veldcerecht is geen rechthnnt. het
is een wapen. Iin het velt als eerr machinne,e-
weer alles neer, Trât. het viinnrl"liik toeqehiint.

In rleze eindelooze trager'lis Trast rle zi"l zielt
6ii de verschrikkine aan. De rloorl cr.h1i[1 nfç1
meer af. Die is altii(l nahii: iecler verhei,lt hem
tnlren'ust. I)e veroorrlecl,lr-.n staan niet on. srpes,
ken niet, weenen niet. Al. zii in do. ht;k rter
teehters hun veroordeeling lezen. ver,leâioen zii
zich niet meer; zij zwiiren en ziin er,laten. Ei
ziin gewestelr wââr het leven een uitzon(lering
lijkt.

t Zij gaan danper nâar deû dood, die scha-
vniten rr. ze(t on5 rlg prevot.

I)e rrrouw was ook moerllg.
, De drie gefrrsilleerrlefl \;ân <len voric'en rlag

beweerden FranseËen te ziin : en misschicn q7a:
ren ze het. Een hunner had in ziin zak trvee-
honderd-r'eerrig frank.

rr fk wensch r, zei hii. rr dnt de helft van deze
som âan r{e gendnr-men zoil gegevqn tlt'61r1.n. die
rnij aangehoutlen hebhen, en de anrlere helft aan
de solclnten. die mij zrrllen fusilleeren. r)

a l)at is niet mogelijk l, had de prevot geant,
woord. rr De gendarmen mogen niefs aannemen.
en het zon onzedelijk ziin cle soltlaten. die een
vonnis uitvoeren, per slachtoffer te hetalen. I,a-
ten we het voigenrle cloen : ik zal den pnstoor
van het rlorp halen en ge zult hem het eeld
overhanrligen voor rle armen. l

De geestelijke kwam vijf minuten later, en <le
veroordeelde overhnndigrle hem de som geldt
zeggend:
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( 't Is voor de gewonden. ))

<t Welke gewonden? )) vroeg de priester. rt De
Irransche of de Duitsche? l

Én de man, met de betlaardheicl r'an hern. clie
op het punt staat den drempel te overschrijden
\ran een oord, waar geen verschil meer bestaat:

tr D€ gewontlen, zonder onderscheid, Fran-
sqhen en Dûitschers. D '

De andere veroordeelde, clie zwijgend het too-
neel bijwoonde, richtte zich verlegen tot den
priester :

< Mijnheer pastoor, ik heb slechts zestis
f'r'ank; als'gij ze wilt aanvaardett voor hetzclfcle
rloel? l

En hij reikte het geld over.
Dan werden ze achter het huis uaar den dootl

geleid' Zij weigerden den blincldoek. I)e vrouw
ook wachtte met open, onbedektc oogen tle los-
branding af.'V/ellicht met de neest oneerlijke misclaad be-
vlekt, boetten zij die met de oprechtheici van
soldaten.

< De pastoor van het dorpje, een kleine, blee'
ke en blonde priester, is nu ook aangekomen r,
vertelt Barzini verfler. rr Hii gaat c1e gevange-
rris binnen, om de ongelukkigen. die hun lot
rrerbeiden, te troosten.

Onder dezen bevindt zich de maire van een
natiurig dorp, ook van spionnage verdacht. Het
is een kleine, oude man, met het.uitzicht van
een rijken boer, die zich, misschien uit vrees'
tlienstwillig jegens ,ilen overr,r,elrliger heeft be-
toond. lwee maal per dag komen tirie vrottu-en
hem voedsel brengen. Het zijn'ziin vrotrn' en

dochters. Tlet gesprek tusschen tlen gevangene
en ziin gezin is kort en onveranderlijk.

rr Ifoe gaat het? rr vtaagt tle rttourv, tcrwiil
ze de mand met levensmiclclelen aan <le gerrrlar-
rnen overreikt.

t Zooals gij ziet. l
Ën deze vier personerr, die elkanâer l'rcntin'

rrerr, bliiven elkaar <laar lang aartstaten. en in
hutr blik ligt het ver<Ïict, om <1e onrnacht onc'ler'

woorden te breugel, al elat nieuu'e, hetq'ell< rvel
rlrrideiiik in tle zicl staatl maar \vaatvoor in het

plattelands - woordenboek gcen-
uitdrukkingen zijn.

Dair zegt de vrouw :

rt Tot weerziens ! I
rr Laten we hopen ! l
En de drie vrouweu gaan

heen, met roode oogen en saaru-
getrokken mond, zwijgencl, ter-
u'ijl de moeder aan den arm clc
lcdige mancl 

'draagt.

Een anderc gevangene, jong,
mager, type van een dorps-
schoennraker, vertelt aan allc
nieurvelingen de geschiedenis
varr zijn aanhouding, om te hoo-
ren rvat zii er van <lenken en
zelf e.cn rneening te vormen.

rr'Ge moet \r'eten l, fluisterde
hij dezen morgen aan mijn oor,
< dat ik thuis een stafkaart lrad,
maat al vele jaren ; en nu u,il-
den zij weten. waarom ik die

bezirt, maar il< u'eet het zelf niet, n,aarom ik clic
hari. l

Zeker is hct. dat r1e Duitschers het land als
nret spionnen bezaairl hebben, maar welke zijn
r1c 11,s1s 1 \\/elke zijn de ingebeelde ? I)e be-
schuldiging is verpletterencl,

Als de onwetende verdacht wordt, ontkerrt
hij, raakt veru'ard in zijn antwoorden, herhaali
telkens dezelfcle vagc dingen, spreekt zich zeIT
tegen, ureet niet meer wat te antwoorden, etr
aanva:lrdt het noodlot. Hij moet sterven.

\Ien fusilleert ook Duitsche krijgsgevalge"
nen, bij u'ie men gestolen voor\4'erpefl vinLlt;
l'elke van plundering of lijkbr'rooving voortko-
rnen. FIet is <1e onverbicldelijke, maar rechtvaar-
dige wet.

Op deze hoeve vclt men <lus de vonnissen c'tr
voert men ze uit.

Aan de I)uitsche ijzeren tucht geuroon, hoo'
rcn deze roovers, dikwijls afgecln'aalrlen, uitge-
hongc'rden. in de positie \/an een orrlonnans, het
vonnis aan, zontler te verpinken. Zij zeggen
niets. Zij groeten en gaan met het geleide rnc.e,

Een enkele, gisteren met an<leten vcrooi<1eeltl,
heeft uit.qèroepen :

rr Ik heb vier zonen ! l
n Ge hadt er vroeger moeten aarr r.lenken r,,

:rrrtn'oordtle de prevot. rr Nu is het te laat. l
T)'e f)uitscher zei niets meer.
Zii ook n'eten flink te sterven. Zii u'eigererr

<lerr blirrddoek, l<nielen neer. vouwen cle handcrr
en rrernrachten het s,-e\\'eerv1111l' in rle hotiding
tan bicldenrlen. FIet geheirn dier onber.r'eegliik-
hcicl liet rrrisschien in het lijtlen, zeclelijk of li''
charnelijk. dnt zelfs r1e meest schuldigen ter
necr <lrnkt. De r'loot1 is de verlossing uit ver"-
moeieuis. honger. angst, schrik, ontzetting...

Cewapencle solclatcn der infanterie trederr op
tle -hirrnenplaats.

,'-Het cxeerrticpcloton is aarrqekomen I r, r6q1rr
cen soldaat.

Orr 't zelfcle oo.qentrlik zic ik den' deset'terrr.
die bij ons gislapcrr hceft, brriten trrengen. IIij
ziet vreeseliik hlcek, tnaar is kalnt, 7,iin kleine,
hlorrcle lrrrclel is nret zolg geft'iseertl. Hii kijkl

Zicht op Soissons.
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niemaud aan; ,Zijn heldere'
oogen" stâren'voor zich uit,
zonder uitdrukking. Het pe-
loton omringt hem en verwij-
clert zich.

In het droevig licht van
clen regenachtigen morgen
vormt zich, ginds, een zwart
carré van troepen. Diepe en
l;ittere neerslachtigheid maakt
zich van mij meestêr. Deze
lloerenplaats schijnt me eens-
lilaps, akelig, luguber; vijan-
r1ig, treiterend toe. Zi1 is het
riool van <len oorlog.

Tusschen de hennen, die in
clen mesthoop scharrelen en
klokkend cle lauwte zoeken,
lruiverig als ze zijn rloor den
rtallenden regen,ell de koeien,
<lie herkanrven, terwi.il ze o1l
het drooge hooi blazen, te,
rnidclen van .'t heen- en weer-
geloop der beenige wantrou-
u'ende huishoudster, steeds
bezig haarkippen eneieren te
tcllen en te hertelleu, trekt ecn zrvijgende, on-
bekende stoet voorbij van cllencle, verschrik-
!jng, angst, rvroeging, gelatenheicl, tloodsstrijd.
Hier worclen dr,rtalingen, fouten, schandelijkùe-
<len of hun gelijkenis vereffencl, al.het kwaad,
dat het leger vérw€rpt of er om heen woelt.

't Is een gedurig, afq,isselend. geheim drama.
Er is als een overeenkourst van stiizwijgendheid.
I)e ondervragingen en uitspraken hebLen.'t uit-
z,icht van geheime en korte samenspanningen.

Menschen komen aan en vertrekken tuischen
gendarmen en soldaten;, zij zeggen niets; nen
kent noch hun afkomst, nock hun iotsbestem-
tuing. Het dramâ gaat geheel in hun eigen ure
zcn, hun ziel om. Velen gaan niet ver.

Ifet kanon buldert. O, de slag, cle slag I Hoc-
veel beter is het daar te zijnr.

Gisteren, na zonsondergâng,, heeft nrcn trierr-
\\'e ge\rallgenen aangebracht. Eerst ,n boer. die.
voorbij de keuken l<omend, dc 'cleur open u'ierp,
cn riep:

a Ik wil <len maire spreken ! l
Het schijnt, dat deze q'oning het verbiijf rrar.r

tlen burgcmeester was.
Bij den aanblik vân een gerrdarm voor cle

ovens _- clen kok cler officiereri - en \/an eeil
nachtmecster. die aal tafel zat te schriiven,
hleef cle man onben,cegliik en verstourcl siaan.
De laatste redplarrk. \r'aarâârl hii mecnde zich
Itog wanhopig te l<unnen rrastklemmen, $'âS
eensklaps,verdrvenen, en dc ïnan liet zich <1oor.
rlc solrlatctr :neesleurcn

rt Vooruit. gcen grâI)pen l r riepen ze hem bii
hct wegleiden toe.

Ilan braclrt men vicr,Duitschc, soldateri cn eell .

liot'poraal, die aan hct front ge\raltgelt \vafen
sellofien.

I)aar de gevangenis feitelijk nriin slaapkanrel
u'as, v'ilde ik eens gaan kijlien. cloor nierrn'seie
righeid .getJreve:r r

Ik kloptc op t1c stalr'lerrr. die op 'n kier' storrrl .

Straattooneel te Soissons.

Ik zag gendarmen, die de Duitschcrs aftastten.
l{aar eensklaps werd'ik gevveldig bij de schou-
clers geglepen en hoorcle ik een wgedende steur
vrageû :

,, Wie zijt gij ? Wat moet gij hicr? l
Een gendarm, die pas aangekomen \^:as en

ririj nog niet gezien had, schudde me wilcl tloor
elkaar. \ '

rr Wat doet gij hier ! rr riep hij.
aan!Verroer u niet! Antwoordll

rr Vraag aan den prevot wie ik

rt I! houd u

ben ! En r,vat
ik cloe? Wel,-it kijk ! l

< Luitenant r, huilt cle kerel, t, hicr is eeu
ontrekencle, die <Te Duitsche levangenen wil
zien I l

Ik ril van schrik. Ik voel reeds het vermoetierr
t-encr beschuldiging \/an samcrrspatruiug met tlen
tijand.

I1i protesteer, rvil uitleggingeh g€ven.
','t ls goerl ; rve zuilcri clat straks zien n, zegt

rle officier. r, Stilte I l
Gelukkig komt de prevot daar aan, die ook

cle gevangenen wil zien.
Ik groet hem, en hij antwoordt vriendelijk.

l)e solc1aat laat mij los. Nu ben lk, ten minster
\\'ecr cclr vliie gevangene.

Dien nacht geleken de afgenqatte, met slijk.
bedekte l)uitschers, op het'stroo'-uitgestrekt,. zoo
cluidelijk op lijken, gelijk ik ze op het slagveld
had gçzien, dat ik me verscheidene'maien op-
richtte, otn te luisteren of z,e nog lvel ademden.
I)eze uren in de, gevangenis ziin voor hen dan
ook de eerste uren van rust. De oorlog heeft
hrrn gelaat als dat van n'il<len gemaakt.,

's Morgens bracht meu hen op een zolder, rm
hen te ondervragen. Twee officieren van den'
staf ziin aangekomen en hebben langen tijd inr,
een hoekje van clen koct met een cler ge\raltge-
rrcrr geparlementeerd.

Onherrreeglijlr, in de positie van eerl ,ordon-
nans, arrtrvoorclt .cle I)uJtscher, rlie er verstandig



-ûr4-

Fransche ruiterij op weg naar Meaux, tijdens
den terugtocht.

uitziet, mel zachte stem op de bem gestelde
vragen. Berr officier maakt aanteekeningen : in-
lichtingsdier rst.

Die groep is triestig. 't Gelijkt op een kom-
plot. I\[en mompelt, dat de soldaat, bij wien
men gestokn voorwerpen heeft gevonden, nu
zijn leverr koopt.

Een uur lrter worden de Duitschers twee-aan-
tweè aaneengeketehd, en den sergeant, met
boeieu aarr,le polsen, voorop' tusschen bajonet-
ten weggeleid.

I[cn weet nidt waar heen.
Den volgenden dag komen er weer drie ge'

vangenen arrn:,de korrespondenten van de rt As-
sôciated Prt ss tt, de < New-York Times I en de
rt New-Yort Sun n. Hun auto, evenals de onze,
girekwircerd, verdwijnt dadelijk in de warreling
der dienstert. De drie kollega's gaan in de ge'
vz ngenis, oru onderVraagd tc worden, en komen
hrel droevig gestemd terug. Hun naam moet in
het gevangt:nenregister worden opgenomen-

Als oudere opgeslotenen nemen wij jegens
lrelt de t ht.nneurs )) waar.

I'laar de woning is zoo klein' dat de prevot
zich wcl vr rplicht ziet een sukkursaal van de
gevangenis ,;e openeir cn ons den zolder afstaat-
I|-' onkosten dcr meubeleering komen voor onze
rr'.kening. Wij koopen die onmiddellijk komp-
trmt van detr hoeveknecht, die ons met zijn vork
h,lt mobilair door het venster toesteekt' want
hrt bestaat uit twintig bossen stroo. Wij vinden
otrk een stotl, maar dàaraan ontbreekt het stroo'

Bij de soldâten zijn werklustifen' en van een
oud luik inrproviseeren ze een tafel; op deze
tafel verschijnen voorwerpen van fabelachtige
wt'el<le': drie lepels, twee vorken, drie glazen'
ee r bcrcl, een kaars. Ledige zakken dienen als
tapijt cn een baskuul vervult cle rol van divan'

De veldslag, gintls, bij Reims' duurt maar
.steeds voorl en schijnt ons heden nog verwoe-
der. lr

'fwee dagen later verteemt Barzini en ziin
gezellen, dat zii vrijgelaten zullen,word-en" On-
âer militair geleide echter vertrekken zij' walt
eii ziin trog gevangeneû; o[der weg voegt rnen

bij hen een Duitschet. Deze is de zoon verr e€t
bankier, uit Posen, en zijn fijn gelaat en goede,

manieren zijn wel in tegenstrijd met zijn grijs,
gescheurd uniform, bevlekt met droogr z\Mart
bloed'

De trein bereikt de weer bewoonde gewcste!'
waar de stations niet meer verlaten zijn. Mct'
schen' komeu voor den wagen staan, ln dcs
Duitscher te zien. Zij houden Barzini en de an'
dere burgers natuurlijk voor spionnen en roepen
hun allerlei scheldwoorden toe. Camp, de chauf-
feur van Barzini, heeft dan eên goede gedachto
€n aar ieder stationr wêâr de dreigende nenigte
zich verdringt, zegt hij geheimzinnig' half fluic-
terend:

< Zeg niets... Wij zijn hier met vier agenten
der Streté en hebben een voornamen gevanger'e
bij ons. 't Is de jongste zoon van den keizer. r

Oogen en monden gaan zeer wijd open; over
elk gelaat komt een trek van bewondering eu
vreugde.

Het nieuws doet de ronde:
rr ltlen heeft het jong van WilheLn beet t I
pe ambtenaren, de statieoverste, de werklie-

den komen toegeloopeu, kijken en zeggen el-
kaar :

tr Wat lijk" hij op zijn vader ! 't Is geheel zijn
portret ! l
- Te Noisy-le-Sec (bij Parijs) laat men ons eio-
delrlk vrrl. ))

Zoo toonde men zich'streng tegen de onge-
*ttTi""liiiuen 

vele gevluchte inwoners naar hun
gehavende dorpjes terugkeeren, en onder wiad
en regen, want het weer was plots omgeslagea,
begaven zij er zich met hun schamele pluuje
heen. Velen zaten op wagens, onder van regen
druipende zeilen of mantels. Ze vonden hun
woonplaats meestal als een chaos terug.

Bij Varreddes zagen wij meubelen, tapijten,
een piano zelfs, in regen en slijk, te midden
van het veld staan.

De huizen der gemeente waren gepluaderd en
stonden daar armzalig mct doorschoter dako
en ingeslageq dcurcn en vensters.

Aan den ingang van het dorp lagen vier lij'
ken van uhlanen en hun paarden te middea van
geronnen bloed.

De weg van Meaux was op sommige plaatsen
versperd door afgeslagen boomtakken er tron-
ken, verwrongen geraârnten van verbrande
auto's, verbrijzelde wagens; ook hier zag men
nog vele onbegraven dooden.

Abbé Tormé, pastoor van Germigny, abbé
Hernrin en M. Ducreux, van I\[eaux, hadden
van dichtbij de troepen gevolgd en vele Duitsche
gewontlen, die hen riepen, bijgestaan. Zæ dik-
wijls klonk hun de kreet toe: n Wasser, was-
ser ! ),

In de kerk van Varrecldes lagen vele achter.
gelaten gewonden der Duitschers, die hier een
schuilplaats kwamen zoeken. Illaar geen dok-
ters, geen verplegers ! Alleen het Kristusbeeld,
.boven het altaar, stak hun zijn.armen toe !

< Ik schenk vele katholieken en zelfs protes-
tanten de laatste godsdienstige Eoost r, vettelt
abbé lermont. n Alvorens heen te gaaa' kslr ik
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niet nalaten tot eetr opper officier met zekere
voldoening te zeggen:

< Gij trekt nu terug ! I
r, 't Is waar D, autwoordt de Duitscher, ( er

wij begrijpen Van dezen terugtochû niets. Maat

- vervolgt hij dan met vlammenden blik - 
ge

heel Duitschland zal zich op u we{pen, en wij
zullen tot den laatsten man sterven. l

îe Lisy-sur-Ourcq waren van de 1900 inwo
ners maar 19 gebleven. De school was tot laza-
ret ingcricht, onder leiding van den Duitschen
dokter Davidson.

In a1 de zalen zag ik de gewonden zich van
hun stroo verheffcn.

< Ist es bald der Friede? Is het spoedig vrede,
. mijnheer pastoor? )) vroegen ze.

< Waarom hebt ge den oorlog verklaard,!.r
antwoordde ik.

n Frankrijk heeft ons uitgedaagd. r
En nooit heb ik een enkele van hen, zelfs of-

ficieren, van het tegeudeel kunnen iovertuigen.
Dokter Davidson zei tot den priester:
< Ik dank u, in naam van God, van de men-

schelijkheid, vau het Duitsche rijk, voor al de
goede zorgen, die gij aan onze mannen hebt be-
steed. l

De soldaten kusten mijn handeu, en als ik
over de plundering onzer dorpen sprak, beken-
den ze: -

a We hadden bevel, niets over te laten in de
onbewoonde huizen. > (1)

In het mijhdorp Lourchès, in {e vlakten van
't Noorden, lag, bij den aftocht der Duitschers,

'op een sintelhoop, een gekwetste sergeant. Hij
tpande zijn laatste krachten it, om een Prui-
sisch officier met zijn revôlver neer te scbieten.
Het schot klonk, de officier viel dood neder.

Voor dit feit zou de sergeant gefusilleerd wor"
clen. Hij werd achter een troepje mijnwerkers
g€voegd' op weg naar het'strafpcloton' Bevend

van koorts, vroeg de sergeant aan een vbor-

.biisaanden knaap, Emiel Dcsprés' Lrem, een teug

;;?;; t;-;";" r'àt"". De knàap stemde bcrcid-

wlriiÀ to"l Dadelijk kwarn hij met een glas wa-

Ë;lil;' Jui nii den gekwetste aanbood' Een

ô"it""irË rupiteiri licp ôp den jongen toe' sloeg

hem met het plat van zijn sabel, wierp.hem te-
gen den grood en joeg de kracht van z4n zware

botteo oP het jouge lichaam !----GÈ-dj gàat.gefusiileerd worden ! n huilde
de overste.--De 

knaap werd bij de andere oagelukkigen
ægen den 

-muur gepiaatst en dadelijk geblincl-

doekt.
< Op de knieën ! > beval de officier'
Plots schoot den kapitein een gruwelijke ge-

aacnte te binnen. Hij liet den blinddoek afbin-
den en sPrak tot den knaaP:

< Gij kunt uw leven redden' Neem dit ge-

*"et tet hand. Schiet den sergeant dood ! Hij
;tt"s o om wat water, geef hem -wat lood ! u

Zinder aarzelen narn"de knaap het wapen op'
richtte den loop naar het hart van den gekwet-
st:tr sergeaut,draaide zich plots om en legde den

(L) a Souvenirs personnels sur la bataille de

la Marne. D

Door de Duitschers opgeblazen brug te Soissons.

overste koud voor zijn voeten neer.
De heldhaftige knaap werd oogenblikkelijk

<1oor de woestaards met bajonetstekeu afge-
tuaakt.

Nog vele bladzijden zouden we kunnen schrii-
ven over de slagvelden der Marne; ûaar we zijn
reeds zeer uitïoerig gerfeest, en 't wordt tijd
dat we ons beperken.

Nog ziet men er de sporen van den strijd, en
het landvolk tusscheri l\feaux en Verdun wijst u
de plaatsen der meest treffende episoden. Wat
u echter vooral met eerbied vervult, zijn de tal-
'rijke graven, de gemeenschappelijke en de een-
zame, herinnerend aan dien geweldigen strijd,
en de duizenden levens, w€lke hier afgesneden
werden.

'trVe verlaten nu tijilelijk Frankrijk, om nasr
on eigen land terug te keeren; later zullen we
de verdere lotgevallen der Bondgenootetr vef,
halen.

LII.

llos het Belglsch logor iten str!! aan de Mrrne
steunde. - De twoedo ol frootp ultvel der
troepen uit Ànfwcrpen. - Eon ilcrd:raÉsche' slag. - De veroverlnll van Aaruchot. - De
gevochten bii llaocht en Over-do-Veart.

Ook ons Belgisch leger hetft meegewerkt aan
de zege der Marne, al begreep het groot publiek
destijds't verband niet tusschen al die verschil-
lende krijgsbedrijven, op zulke vêr van elkander
gelegen eorlogstooneelen.

Trotlwens, wat wist de menigte van den oor,.
log? Nog heerschte het algemeen optimisme der
onwetendheid of van gunstige geruchten. |.Iog
gelooftle men aan cle aanstaande Kerstmisvie"
ring der Russen te Berlijn, aan een spoedige re
volutie in Duitschland en de vlucht van den
keizet en zijn aanhang, of aan een breuk tuq-
schen Pruisen en Beieren.'

Dnitschland - zoo heette het in den volks
mond althans -- had geen voedsel meer I

De lezer herinnert zich, hoe het Belgisch leger
zich binnen het versterkte kamp varl Antwer
pen teruggetrokken had, toen het voor den
Duitschen stortvloed wijken moest. W'e hebben
dan verteld, hoe het een eersten uitval deed, om
v66r Antwerpen Duitsche troepen te binden en
deze daardær te beletten steun te verleenep in
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den strijd aan de Sanrber, vanwaar de Engel-
schen cn Franschen wijken moesten.

Tijdens clen slag aan de Marne zou ons leger
evenmin werkeloos blijven. Tot dan toe betrok-
ken onze soldaten hun verschillentle posten, de-
den verkenningen en'leverclen met de Duitsche
patroeljen strijd.

Ten Zuiden lagçn in'een boog de geteistercle
plaatsen. geliik Dendermoncle, Lebbeke, Sint-
Gilles, Kapellen.op-den-Bosch, Mechelen, Ep-
pegem, Sempst, Elenivt, Hofstade, Campen-
irout, Rotselaer, I,enven en omgeving, Wespe-
laar, Haacht, Aarschot cn naburige gemeenten,
als zoovele treurige en verschrikkelijke getuigen
tegen Duitsche barbaarschhei<{.

\\'e hebhen gezien. hoe de Duitschers de ves-
ting Antwerpen met rust lieten, orzertuigcl a1s
ze waren, clat hun groote zegepraal in Frankrijk
derr val van Antrverpen n,el na zich zou sleepen.

Maar die zege nroest nog behaakl ivorden, en
ten slotte ging'het aari rle \{arne geheei niet
traar hun r,vensch.

Ifoe konden de onzen de Boncigenooten sterr'
rren? Antwôrpen lag z.oo ver 

"ati 
h"t striiclter-

rein en was geheel geisoleerd, erger nog dan
lfat'rbeuge het was geweest.

Onle legeroverheitl be-sloot a1 lret mogelijke tc
doen, om te verhincleren, clat cle Dnitschers troe-
pen uit België .naar Frankrijk konclen stnrcn.
Ook zou het trachten cle verbindingslijnen van
clen vijand in gevaar te brengen. Dezen liepen
immers ook clwars cloor ons land, niet op zulk
een grooten afstanil van cle Zuidelijke grens der
Antwerpsche omheining. In plaats van dus fei-
teJijk steun te' ontvangen clet zoo onge<lrrldig
verbeicle Bonclgenooten. zouclen de Belgen dezen
hrrlp bieclen, al hacl de gezamenlijke aktie na-
tuurlijk hetzelfde cloel.

En tot.uitvoering van dit plan werden maat-
regelen genomen.

\,Veer . zou de striicl ontbranden in hetzelfde
gewest, dat reecls zoeveel, geleden en zecvoel

Sporen van Duitsche kogeJs in het hospitaal
te Senlis. .

bloed gedronken had,'het in vre"
destijd zoo bevallig land aan De-
mer, Dijle en Zeîne. Weer zou in
het bezette Brussel, dat zoo moei-
lijk het vreemde juk torste, de
hoop op bevrijding gewekt wor-
den, en zou men in het arme Leu-
ven, waar reeds-bewoners tusschen
het puin waren teruggekeerd, als
een visioen van verlossing zien.

Het ruas zooa.ls Wily Breton
' schrijft (1):

< Den 6P September viel het le-
ger van generaal 1\Iaunoury de
rechterflank van het leger rran von
Klùck aan; het urlr van de Duit-
sche neclerlaag had geslagen.

Ifet was clit onder allen gunstige
oogenblik, dat door 't Belgische
kommando gekozen werd, om ons
leger olrnierrrv de r.'ijandelijke troe-
1rerr, clle v66r Antwerpen in obser-
vatie lagen, te cloen aanvallen. Het
hoofdcloèl \\ias te beletten, dat

versterkingen zouden gezonden vvorden aan c1e

Duitsche troepen, clie in aftocht lvâren en krach-
tig',ver<len vervolgcl.

De cloor cle Belgen rritgevoqrde beweging wercl
een hevig gevecht, dat vier clâgen tluurde. Zij
slaagcle ten volle, ondanks de zu'are o.ffers die
zij vergde. De vijand moest eene divisie, die
ieecls op marsch naar het Zuiden was, terugroe.
pen en voor- goecl onder Antrverpen houden. Bo-
venclien rhvaalcle ecn-geheel f)uit-sch legerkorps,
<lat insgelijks op rveg ,naar <le Aisne u'as, gcclu-
rerrde twee dagen ron<l, zon<1er eene beslissing
te clurven nelnen, en al te zeer door dc rtor<le-
ringen vân onze troepen vetontrust, om cien
dringenclen oproel) rran het in gevaat verkeeren-
de legef vân von Kliick te clutrren beantwoor-
den.

De rrieurle uitval, clie op rriterst bekwame
wiize rvas opgezet, wercl in het grootste geheim
rtoorbereid. De l<rachti.qste stoot van clen aanval
zorr in het f)ostpn gedaan q'orclen. \\raar men
moest pogen den Duitsciren rechterrrleugel, die
op de Diile steunde, om te trekken. Tezelfcler-
tijd zou een krachtige drukking op geheel het
overige front clen vijan<l ol'eral beclreigen, hém
zoo mogelijk terugdrijven of, ten minste, in be-
dl{,ang houden. l

Ilen 9o September waren drie Duitsche reser-
verlivi'sies naar Frankrijk gestuurd en vervan-
gen door een dirrisie landwehr en een clivisie ma-
rine.

Het 0u korps rtan gêneraal von Boehn was
Arrdenaarr.le voorbii err jrok met geforceerde
marschen generaal von I{1iick ter hulp.

Het Duitsch waarnemingsleger v66r Antwer-
pe;r bezette <le linie \\Iolvertem-Grimbergen-
\./erbrancle Brug tot Haacht' en f,euven. Ifet
rrlan vzln den grooten Bel.qischen staf was <Jrrs,
het Duitsch lc'ger Oostr;r'aârts om te trekken. De
eerste divisie, in 't centrum, wercl op Hofstade

(1) rr Erd Belgisch leger te velcle. r



en Elewyt gerieht' De vijfde divisie, rechls,
hreeg bevel over Sempst, Eppegem, Beygem en
Wolvertem\ uaar Vilvoorclen te trekken. Links
rukte de derde divisie op }Iuisen, Boort-lVIeer-
beek en Haacht, dus naar het kanaai ilIechelen-
Leuven. De zescle divisie werd naar''.Werchter
:n 1'hilclonck gezonden. De tn'eede divisie be-
r,voog zich tusschen de Dijle en cle Demer' over
Putkapel en Kessel-Loo op Leuven. De rechter-
flank van ous 1eger, werd doot de troepen van
Dentlennoncie en clcl uiterste linkerVleugel door
cle ruiterijafdeeling gesteund"

Zoo was het plan.
Lateu we nu, vô6r we in bijzonderheden tre-

tlen, een algerncen overzicht van den. tr,veeden
of grooten uitval, dezen slag van vier dagen
gevcn. (l)

Den 9" Septenrber stelde de derrie divisie zich
bij Muisen, I{ymerram en Hansbrug, aan de
Dijle op. Hen dctacheirient verjocg den vijancl
uit }luisen en trol< langs cie L,euvensche vaart ;

een ander. bestookte het kanaal bij C)ver-de-
Vaart en Thildonck; de tweecle dir,isie bereikte
iret kanaal tusscherr \\iygmaal en Putkapel.

'lwee bataljons vÉr1r iret 2.5" regirnent bezetten
\\ierchter, aan de sanrcnvloeiïng van Demer en
.Dijle, en trvee bataljons van het 2î" regiment
maakteir z.icir varr Aarschot meester.

I)en volgenden <1ag, 10 Scptember, niaakte
rlen vorderingen in cle richtiug van I.euven. IIet
6" err 260 regimen.t veroverclen na irerr,rigen strijti
\fygrnaal, terri'iji de 7u genengcle brigade Lin-
cien bereikte. I,cuven rvertl dus van 't \lV'esten

{uit \\'ygrrraal) crr varr't Oosten (uit l,inden)
beclreigcl. D,c belvoners cler geteisterde stad za-
gen zelfs op een oogerrblik een peloton r.'an het
vierde jagers te paarcl in de buitenwijken.

De Iluitschers begrepen het gevaar en cleden
bij Keulerihof' en Putkapel een verlvoeden te-
genaanval, clie op clen hgldenmoed van'het 9u en
14n linie stuitte.

Westelijk r.voeclde de strijd op 'de lijn Hof-
stacie, Sempst, I(appellen-op-den-Bosch en Nieu-
rvcnrode.

Zoo werd het 11 September. De derde divisie
bereikte Over-c1e-Vaart. De Duitschers voelden
zich ernstig bedreigd en riepen de zesde reserve-
cli'r.'isie van haar tocht naar Frankrijk terug, en
verzamelde irit de beeette steden de beschikbare
nranschappen. Zoo konden ze bij Wolvertem en
Grimbergen stand houden.

In 't Oosten werd ons offensief voortgezet
De zesde divisie rukte uit Werchter op naar

thildonck, tot aan de spoorlijn. De derde divi-
sie trok tusschen Rymenam en Nluisen over het
kanaal en nam Haeilt en Boott-Meerbeek. Het
12" linie en 4" jagers te paard veroverden Laar,
het 11" Wespelaar en het 9u en 14u het station
van Haecht.

. De eerste divisie trok Sempst binnen, maar
de vijfde divisie ko-n Bppegem niet aan de zich
hardnekkig velwerentle Duitschers ontnemen.

De ruiterij stond al te Cumptich, op drie ki'

-ts17 
*

Duitsche gevangenen te Fère-en-Tardinois
door Lonclorr Scottish-solclaten bewaakt.

Iouretet' van 'l'icncrt. Dat wercl voor den vijand
een erustige bedreiging zijner verbindingslijnen
rret Duitschland, en hij deed geweldige tegen-
aanvallen-

Dezeu waren vooral op de tweede divisie, bij
- Putkapel, gericht, en, hoe dapper de troepen

ook vochten, zij moesten voor de overrnacht en
de veei zrvaardei artillerie wijken .naâr Rotse-
laar en \Vesemaal. Daardooi- moesten de zesde
en dercle divisies ook terug. De zesde divisie
bood uren lang het hoofd aan den tegenstander,
ten Zuiden van Werchter, bij de spoorlijn lVIe-
chelen-Leuven, ruaar dâar de tweede diûisie nu
haar rechtcrvleugel onbeschermd liet, moest ze
eveneells naar de.Demer wegtrekken. De derde
divisie ging al strijdend op Rymenam.

Intusschen werd door de 11 eu 5" divisie bloe-
dig gevochten bij Weerde, dat eindelijk bezet
werd. Nrog meer rechts rukte het eerste linie uit
Eversem en Humbeek op en bezette Beygem en
Linrbosch, maar had daar 't vijandelijk'geschut
van Grimbergcn ger,r,eldig te verduren.

I)en 13" Septernber trokken onze tioepen zich
binnen den. vestiuggordel van Antwerpen' terug"

Ziedaar dus een algerueen ovérzicht, dat ons
te gemakkelijker verschillende episoclen za1 doerr
begrijpen, maar niet weergeeft, hoe harclnêkkig
er gestreden werd, hoeveel levens er vet'loren
gingen, hoe hevig onze troepen daar voor de ge
meenschappelijke zaak kampten.

I,aten we dus beginnen met de verovefing van
Aarscirot te beschrijven, de' arme, gemrartelde
stede, de ontzaglijke ruïne aan de Demef.

W'ij zagen dat trvee bataljons van het 27. re-
giment de plaats binnenrukten, op g September.

In den nacht van I op 9 *September was het
27" linieregiment rraar IIeist-op-den-Berg ge-

. stuurd en k{eeg het tot eerste doel, de verove-
ring van Aarschot.

I,angs ,den weg zagen cle strijderS overal ruï-
nen. De Duitschers waren daar voorl-rijgetrok,
ken.: De voorwacht rukte de stad binnen en onder
vond geen ernstigen tegenStand.

De soldaten ziedden van toorn, toen ze de'Se-.
uartelde plaats aansehouwden. Aarschct zag et

(1) Naar het zakelijk werkje: rr t'Armée belge
rle Liége à l'Yser rr, door P. De Rijckere.
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I.ijken op het slagveld.

vcrschrikkelilk uit. Grijuzende gevels, uitge-
plunderde woningen, eu op straat pui! en vooral
ledige flesschen.

Deerqis en een gevoel vaa wraak doorzinderde
ruenig gemoed bij het zien van de graveu der
,rngelukkige burgers.

lnwouers, die niet verder gevlucht waren dan
Heist-op-den-Ilerg eu nu de troepen gevolgd wa-
ren, wezerl de plaatsen 691 dsg'ra's aatt en ver-
telden valr de lage moorderijen.

Men rukte een Duitsche vlag af, die aan den
gevel van een kloostcr wapperde, eû vertrâp-
pelde ze. En de soldaten zwoeret wraak re zul-
len nemen.

a Geeu kwartier I r
s Geen gevangene[! D

,r Oog onr oog ! r
,t We zulleri hua met gelijke munt betalea.

Zij hebben de verdrageu geschonden! Zij willen
vaa geen Haagsche Konveutie weten? Goed,
dan zullen ze gestraft worden, waar ze gezon-
digd hebben! l

Zoo klonk het, en de woorden werden driftig
uitgesproken, de oogen vonkten van woede, de
vuisten balden zich.

Men hoorde Schieten. De Duitschers verde-
digden de hoogten ten Zuiden der stad. Ze bad-
den zich in.het bosch vau 'sHertogenheide ge.
nesteld en bestookten vau daar uit de voorhoede.

De troepeo snelden ter hulp.
,t l.eve België I r klonk het.
rc Aarschot ! Aarschot ! > riepea anderen veel.

beteekeneDd
Narlwelijks toch was 't bloed ge-

droogd, zoo wreed op twee plaat-
ten aar den Leuvedschen steen-
weg vergoten. Eu de groud builde
er vân de vele dooden, in de massa-
graven gesloten.

Moedig bcstormden de soldaten
de hoogten. De troepen waren nu
bij Nieuwrode. Men ging op ver'
kenning uit. De hoofdmacht der
Duitschers bleek reeds in de rich'
ting van Leuven gevlucht te zijn'

Kapitein Courboin eû eenige
mannen dedm toen een gocdcn
rlag. Met den korporaal D€thier,
vaa bçt ??Û regimeatr en de zer

soldaten : À{assin, wielrijdersbâtâI.
jon, De Sutter (3/2), Menu (S/2),
Le Kotrttre (3/2), allen vaû 't ze-
vende linieregiment, Barthels en
8ty, der karabiniers-wielrijders,
nam hij 112 Duitschers gevangen

Een soldaat van het 2?" regiment
had kapitein Courboin gemeld, dat
een ruiter van het 2" regiment gid"
sen gewond lag op den straatweg,
in 't 's llertogenheide-bosch. Dc
offibier beslôot hem te gaan halen,
nam een geweer ell patroneu en
verzocht een aalmoezenier hem te
vergezellen, .onl, zoo noodig, deu
medestrijder in zijn laatste oogèû-
blikken bij te staan.

Twintig soldaten vroegen insge-
lijks den overste te mogen -vergezellen, en kapi-
tein Courboin koos bovengenoernden uit. Ze
haalden den gewonde, maar de manschappea
wareu niet tevreden.

Zij haddeu het vuur moeten trotseeren, dat
vau den Zuidelijkeu zoom van 't woud op hen
gericht werd, en wilden nu den vijand in zijn
schuilplaats gaan aantasten.

De kapitein aarzclde. Naar het vuren te oor^
deeleu, mocst er ginds eeu vrij sterke macbt
zijn, en hij kon moeilijk zijn zeven mannen, die
opgewonden rtrâr€rr door alles wat ze te Aar-
schot gezien en gchoord hadden, aarr een zeke-
ren dood bloot stelleo.

\Ien moest den vijand met eeo grootere macht
aanvallen.

\Iaar daar verscheen eeu geblindeerde auto
van de eerste.ruiterij-afdeeling, die opdracht had
de omgeving van Nieuwrode te doorkruisen,
doch daartoe verkenners noodig had.En kapitein
Courboin besloot ze met zijn matnen te -verge-
zellen.

Het groepje trok stoutmoedig de 's Ilertogen-
hcide in. Het bosch scheen ontruimd. Er was
geen vijand te bespeuren. Maar wat later floten
kogels, blijkbaar afgezonden van de Nieuwrooô
sche hoogte, De auto antwoordde krachtig'

Daar stonden huizen. De mannen doorzocb'
ten ze, slopen achter hagen en heesters en zagen
dan een vijftiental gewondeu in een gracht. De
Duitschers smeekten om hulp' Maar kapitein
Courboin was op ziin hoede' Zoo dikwijls lcgde
de vijand door gewonden een hinderlaag. I{et

Eet dagveld van Cbambgl.
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vûÊn hield echter oP. De tegen-
standers moesten zich ergens ver-
schanst hebben. Waar? Het was
nu te laat; om terug te keeren.
Trourryens, onze mannen dachten
daataan tiet- Ze waren nu de hel-
ling een eind op, en wilden den
vijand aangrijpen. Deze moest in
de vier woningen nestelen,die men
daar, op' een kruispunt, ontwaarde-

Een.ruiter verscheen ; zijn paarcl
scheen op hol. De kapitein legde
clen ruiter neer en't verschrikte ros
rende heen. De korporaal en de zes
manne.û openden een levendig
vuur, èn in de auto ratelde onop-
houdelijk de mitrailleuze.De kogcls
floten,, kletterden tcgen ile nlurcrr
en op cle daken.

Eens\laps verscheen door een dakvenster een
geweer,. waaraan een witte zakdoek gehecht
was.

fn dat huis dus zaten de Duitschers, en zeker
meenden ze een groote macht voor zich te heb-
ben, en daarom wilden ze zich gewillig over-
geven.

De kapitein sprong vooruit, drong zich tegen
den muur aan, om zich voor een verraderlijk
schot te beschermen, waut ook de witte vlag der
Duitschers kon mcn niet vertrouwen.

a Gewehren heraus ! l riep Courboin.
Daar viel het eerste op den straatweg, dau

het tweede, 't derde; ' blecf maar duren. De
soldaten telden : tien..., vijftieu..., twintig...r
dertig..., veertig....

Dat werd een zonderlinge toestand. Er bleek
daarbinncu een groote macht te zijn. En de of.
ticier stoud hier met een korporaal en zes man !

Doch de verrassing was nog niet ten einde'
Men telde nog verder : zestig..., zeventig... en
zoo voort; houderd..., honderd:vijf..., honderd-
zes....

Nu hield de wapenregen op. Een luitenant
kwam buiten, als parlementair. IIij sprak heel
gocd Fransch en vrocg leveusbehoud voor hem,
vijf onder'officieren en honderd-zes manschap-
pen.

De kapitein wilde dat zeer gaârne geven' maar
hij dacht evèû aan hetgeeu de Belgeu in zoo'n,
geval zouden doen. Honderd-een-en-dertig man
vau zijn trocpen, al waren ze ongewapeud, zou'
den zich niet in de handen stelleu vaû zevel
gewapenden t

Kapitcin Courboin hield zich flink.
< Goed ),, antwoordde hij aan den luitenaat'

( maar gij zult zelf het bevel over uw mannen
uemen ! ),

De Duitschers verschenen.
< Achtung t r riep hun officier
En ze stelden zich op rij, marcheerden gewil-

lig heen en vonden het geval blijkbaar heel ge'
woon. Velen drukten hun weugde uit over het
avontuur, dat voor hen een einde maakte aan

hun oorlogsleven en al de gevàren er aen ver'
boodee.

I{ct kerktrof ven Chanbry, rva,rr hevig
gestreden werd

u Àrtz | :\rtz I r riepeu dc gew.rudert ir.r clc

gracht-
I)e kapitein verzekerde irun, dat ze geholpel

zouclen lvorden, en hij marcheerde fier met.ziju
troep naar Aarschot.

En onze troepen ! Ze hadden verzekerd, wraak
te nemen' geen kwartier te geveû. NIaar toeu
ze de gevangenen zagen, kwam het goed gevoel'
weer bovcn.

Wij zijn geen wreed volk.
En men zag soldaten sigaretten en drinkeo

aan de gevangenen geven en onzc'doktcrs de
gewonden verplcgcn.t Nog andere gcvangenen waren gr nomen' On
der hen bevond zich de hoofdmau }'Ienne, die
kommandant van Aarschot was g()worden, ua
Ce moorderijen, en vetantrvoordelijk kon gesteld
worden voor de marteling der brrrgers in de

kerk en hun vervoer naar Duitschl'nd'
Hij werd veroordeeld, gedegradelrd en opge

sloten.
De gevangenen moesten naar Antrverpen,wâar

de stoct de belangstelling der Sinjrrren gaande

maakte.
Hoe Aarschot er in die dagen uiti'âg' kunnen

we 't best beschrijven naar 't officieel verslag
der onderzoeks-kommissie.

Zoodra'de Duitsche troepen de stad ontruimd
hadden, vaardigde de kommissie ïau onderzoek
een harer leden af, den heer Orts, gezantschaps-
raad van den Koning, orn p€rsoollijk na te gaan

in welken toestand Aarschot zich bev'lnd.
De hecr Orts kwam er op 11 Septeurber aan'

En hij getuigt:
a Bij de algemeene aanvallende lrcweging'

welke onze troepen naar Leuven oprukken deed'
;;;;; ,ii 

""r."i 
au si"a àoorgetràkkeit' zon'der

er stil te houden; de openbare diensttrn waren
er nog niet heringericht en de inwoners nog niet
in hunne haar<lsteden teruggekeerd, zoodat,
wanneer ik te Aarschot aankwam, de stad nog
steerls in den staat verkeerde waarin haar de
Duitschers gelaten hddden bij hun aftouht' der-
tig uren tevoren.

It U"f kunnen vaststellen, dat de getuigcnis-
sen door de kommissie ontvangen, o.m. die van
den heer M...' het uitzicht der stede alleszins
nââr waarheid beschreven hebben:

S/enneer ûet, veo Liet komende' de hrug
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Vaak beschutten de Duitschers hun oprukkerrcle
troepen achter een ri.i 'burgers.

over de afleiding van de Demer nadert, is de
w'eg langs wederzijden door huizen van geringe
lantlbsuwers of warmoezeniers afgezet. Al die
woniugen, zouder onderscheid, zijn afgebraucl.
De bijgepouwen : stailen, schaapskooiën, smid-
sen, kippenhokken, niets bleef gespaard, . en
zichtbaar is het, dat . het vernielingswerlr nog
werd aangewakkerd. door het gebruik Ëaken
van brandstoffen, rvant het vuur is voortgeloo-
pen dichtbij den grond; a1les vernietigende, tui-
nen, moesteelt, hagen en fruitboomen, in een
ourtrek van twintig tot dertig meter van de ge-
bouwen.

De eerste huizen voorbij de brug zijn êven
cens yerwoest. Hutrue gevels vertoonen boven-
dibn de sporen van tallooze vuurschoten: deû
19" Augustus, tijdens den aftocht van het Bel-
gisch leger op Antwerpen was die plaats het
tooueel van een zeer h'evig achterhoedegevecht.

De Liersche steenr,r-eg 2wenkt dadelijk reclits
en men komt de stad binnen langs een bochtige
straât, wel(e naar de markt leidt. Op gansch de
lengte dier straat : ongeveer 500 metçr v€r -zijn al de huizcn afgebrand. IIet vriur heeft
zich uitgebreid tot ai rle straatjes dic er links
en rechts in uitkomen, zooclat aldaar eeû gan-
sche stadswijk veruietigd werd, Van de door de
vlammen geteistercle woningen, bleven alleen de
vier rruren over, te midden derwelke de inge-
storte daken en de vloeren een hoopje verkoolde
stof vormen, waarboven eenig ijzerwerk, meta-
len huisraad, zwart geworden door vuur en
:ook, uitsteekt.

Terwijl wij die straat doortrokkèn, in de ran-
gen eener kolom voetvolk, stôrtten gedurig
brokstukken van muren en puntgevels in, onder
den druk van den vrij hevigen wind: telkenmale
vefnam men dan een doffen slag en steeg er een
stofwolk omhoog.

De ineengewikkelde telefoondraden, duizen'
den gruishoopen, de gebçoken ruiten, krissende
onder de schoenzolen, dat alles maakte het beelcl
der verwoesting volkomen.

'I'erechtsteiling van zes onschtrldige burgers.
te Senïis.

De Groote Nfarkt werci minder geteisterri: iret
ru Gilclen-Huis u eu de drie aan <le wquing van
burgemeester'l'ielemans belendende huizen zij:r
afgèbrand.' IIet huis vau den 'burgemeeLter is
recht gebieven; zijn gevel, evenals die vaa an-
ciere gebouwen op de Groote Markt,'vertoont de
sporen van het geweervuur, dat aldaar'den 19"
Augustus heeft gewoed, tengevolge - zegt meu
te Àarschot - van ee4- door dronken solclaten
terwekte, paniek. ))

Dan beschrijft de heer Orts c1e wanorde in de
kerk. Altaren, biechtstoelen,. kaarsendragers,
harmonitrfls zijn, stuk geslagen, offerblokken
opengebrokeu, de houteu, gothische, beelden,
die de kolonnen der hoofclbeuk versierden, neer:
gehaald, andere beelclen gecleeltelijk door het
vuur vernield. Op den vloer lag nog het stroo
.rler gevangenen.' De afgevaarcligcie bcgaf zich dair naar den
I.cur,ensehen'steeuveg, rvaar de arme burgers
vermoorcl -ffaren geworden. Iin hij getuigt :

tr Na eenige opzoekingeu, vond ik, aan den
voet eeneri glooiïng, , c1e plaats *wâar 

. die weer-
looze slachtoffers aan rle rvoede cler Duitschers
gevailen zijn. Zrartgen'orcien klonters'bloed
iluidclen in het stoppelvelcl nog c1e plaats aatr,
cioor ieder hunner onder het pelotonsvuur inge-
nomen. Die sporen zijn op twee meter afstand
van elkander m'erkbaar; en zoo is bevestigd het-
geen de getuigen zijn komen verklaren, nl. dat
op het laatste oogenblik twee rnannen op clrie
uit den rang werden verwijdercl,. , hebbencle
dus het toeval, bij gebrek aan allen schijn van
onderzoek, - nloeten aanduitlen rn'ie onder hen
sterven moesten.' Eenige stappen ver<ler, u'ijzen de versèh om'
gegraven aarde en een nederig kruis, steelslvijze
cloor vriendenhahden geplant, de plaats aatr

waar de lijken der 2? slachtoffers rusten. De ge'
cieeltelijk gevulde groevc schijnt bp niettrt'e
slachtoffers te, wachten.

Nabij de kerk zag ik nog anclere graverl van
tijclens de D'uitsche bezetting gedoode bulgers'


