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l.euarraai Niveile kree.g itrl
oj'ficier vâu tret eereleg'iosn.

f)eze irlechtigheid maaktc:
r,r* dieperr indruk

tctk{fi r's$ gfoç{-:

,'1r :rlle aaurrurzigen

lle keizer : ri li':rknsal I l
lle rielcrl: *l)ank rr, Wilheilr,,,

iRené Berger" in ri J,1. I{trv l3lps ,,i.

ting vau cie"l ecgevieterrtlen vrstic ziJn leciren{:l
uitzicht der gelukkige clagen terug r.inden. ''

l{a dr:ze redc hefiraru rle vcxrrzittei rler Reptr'
lriie.k her \1'oord.

,i ÈIijrrc Fiecreu, aatr rlc sta,i \:er'tiuu, tiie v,xrr
Irrankrijk heeft gelc<1err, *an clll sta<1 Verdru; riie
zich opgi*fierci lieeft roor ele ireiiige zaak 1'a:I

'het e€uwig recht, aa11 d'e stad lrerdun, we{ker
heldhaftige verd.ecLigers aan <le wereld een r-,u"

ster{lijk voorbeeirl van menschelijke grrx*hei'J
rragelateti zullen liebber, overhanclig ik r

ir In naann vatt 7. .}[" rlsn kdeer van Ruslsnrl
het kruis van Sint-0'eorges.

In naam van Z. ïI. rlet krxring vail ()ro*t
I3retagpre en Lerlarti, het Military Crosl.

In naa.m i'a.n Zr ;\{. rietr kr.uing .,;an l&llii. rlt
gourien ruedaille vilr cle Miiitaire ûapperheid"

In naarn vitu Z.Il . tlen knning van Felgrii, !rt"r

kruis varr l,æprold i.
h naatR'*,-ita Z. ll. dnr kt-ntiug val $*rvis err

1". H, qlsln Reg*ot, iL' goutlerl rne<lailli,r<ler Mili'
tairc Dapperheid.

In naanr van Z. ]1. derr krnitg vatt llnttl,--r:e-
rro, tJc goudc'n mcdaillc larr ïhilitcb.

In naarn der regeer:ing ran de Repubiiek, hrt
kruis van het Eerelegirlerr ctr het lrranshe {rrrlr-

irigs,kruis. '
De eercteekcllelt rt urrlcrr u1r het kttswri ge -

spelcl, dat de adjcûnt clttr voorzitter vocrhield.
tegeLijkertij,l sçrce1e1e 'le fanfare der jagers r1t

cerste ruilten varr b*{ I'rilkslied vsn elke \'ertegetl
n rnr<ligde natir

N'5 .

\\:e ireblrcri gl:zierr, tro(: iie torTen liouauirr;nl
crr \:irrrs iu hanclen der f)uitselre'rs vieleû.

lJaarrra hld het Frauscl: crr liag'elsch offetsi+i
cie lluitschc.rs tot rninder aktie bij !-erclun ge
drronge:rr. I,aterr rre eerst tlit olfensiei na.cier be-
sçhorru'rn, rlaar ire{ rechtstrec'ks irr'verband staat
riret tl*l strijcl ran V'ct'<l!ttr. rvant hct irarl tot
c1<;e1 r'txrral die r,este te rmtlasterr.

Het offensief stond olrler r:pperbevel r"an Sit
I)ouglas Haig. 'fwee Britschc leges zorrden er
aan <leelnemen : het "1" (Ita*-1in:xrn) en het ?"
(cou.qh).

Frankr{jk zorl lnee$'erken cltnr hct ii" leger
(l'ayolle) er-r het 10" (Iliche'lerl. vereenigd onder'
hct bevel van FocL.

Dc aanval tregc,n o1, tit'ri l" Juli.
Het doel was rkxrr te breket tusschen Bapau-

rnu-PcTonn(..
De l:oncigeroutsr r,rielelr aâJl uver etn front

van 35 km., rra eerr gewelr'lige arfillede roûrtle-
leiding

ri iL ;uçi.l iiw* li,:oghei,J rl.o*:,u *liurcrken ciai
tle vrour'ven en kiû{1eren \'re.r,.lun ontruimd heb-
l'rcn. ,.

rr f,)ir, dari i:i h'-t rls urr>site rriet rri,:tr u'aarii d+
*tad te beschieten I ;,

iTeekening uit : ri I'Esluella rie la To,rratxa n1.

)
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'De Duitschers \\erdel1 niet verrast door ittL
offensief en hadden hun tegenulaûtregeler gfl1o
men.

flc poging tot cloorbraak rnislukte en verlielr
irr een rveclerzijclsche statrilis,atie tot llaart 19li'

llen nam op 1 Juli, Nlohtaubarr, Xllarnetz crt

op 3 Juli Fricourt eu I,a Bo'isselle.
Den 1ln veroverclen cle Bdtten Contalmaist'tr

cn het lnecTi van ]lanrctz, I)er Frnnschcrr lveftlc:lr
mee-qter vtrn Culu, Hat'tiecourt,llcnr, Dompieu'e'
Beccluincourt, Itat', Frise, I"leuico'urt, Ilellay.Zoo
rvorslelde men voort met gerirlge vorderingerr,
tot Septembei, toen de strijd ontbrandrle rrtrr

Cornbles.
Combles rvas het $tetulplrllt tler l)'uit*he vcr-

rlerligingslinie. 't \\-as eett sterkc stelliilg. lt LÉ18'

itr cin vallci , ornrinsd cloot' hoogleri ' Dettig
rrra.audcrt larrg hatlclen tle Drritschct-q er aalt c1t'

vercleLligilgsrycrkcn gearbéici, elr veel getlucirtc
schanscir opg.**tp*n, donr on.deraârdschq galt-
gen r.erbnden.

llaar tle bondgcnooten wcrclerr nle€ster van c1e

eerste vetdecligingslinie etl trepaalden op 25 Sep"

tember een g'ekôrnbineerclen aanval van beiclcl

legers,-îeu Z,uicl-Westen nalnen tle f"ranscherl het gc-

irucht F'régicoutt en ten Oo'stet iret rlorp Ra'rt-

coart, Ze rutt*n door tot het bosch Saint-Vaast'
'len Noo,rden Raulen de Brittcn cle verdedigde
<lorpen Morval en Lesboeufs.

De buitsctters te Combles waten nu zoo goecl

als omsingeld en hadden slechts door een hollel
*"g ttog'g"-eenschap rnet lrul gros'.Zij ottt"

ruiàaeri'aË plaats, rva-t echter rloor de hardnek-
t ige aanvatlerr der bontlgenocrten niet in orde ge-

schieclen kor:,.
Dcn 26" Septembcr, 's ntoïgetls, rukten drvzc

op Conrbles aan. In het nriclcien van 't dorp moes'

ten beicle gîoepe11 zich vereenigen onder hct

waclttrvoord t London rr '

Het 11O" voetvolk veroverde het cleel ten Zut^

<leu en ten Oosten van tlen spoon4'eg met het
kerkhof en het station ; het ?3" belastte zich met
het Westelijk deel. Het Britscir regimelt vatt

t"".t*" zuiverde het Noorcl-Westen. Hevig wercl

nij Aat alles gestreden, man tegen man; op straat,
in dc tttinerr, clc huizen'

De straten en vooral cle weg naar Sailly-Sailli'
sel, rvaarop cle D'uitschers lnoesten terugtrekketlo
lagen vol'lijken en g€î!'onden. Twaalf honderrl
otiitsctrers Èaven zicir over. De geallieerden be'
haalden een grooten bttit aan materiaal en aller^
lei voorraad

Combles hacl nog niet te veel geleden, al wareu
natunrlijk tairijke huizen beschadigd, maar het
rvas als een vesting .qewordeil.

I)aal stord het liasteel l,amotte en reeds voor
clcrr oorlog bezat het kciclers al gewelven in de
rotsen. Nâtuurlijk haclden cle Duitschers daar gq-

ljruik van gemaa-i<t, Ze konclen er geheele kora-
pagnies logeeren, èn cie aauleg van elektriscir
iicirt, ,le gôeiie bemeu!:,e1ing met tafels, stoelen,
sofas, berlden en zells pianos, clat alles bewees,
rlat de heerelr het er zich zoo gemakkeiijk moge-
Iijk gemaakt hac1clet.

Den 2ô'september nâmeu cie tsritten'fhrepual.
Ook clit tlorp, clat op een vlakte lag, door hoog-

ten ourgeven, rvas in eetr vesting herschapen.
Dit had het 180" regiment Wurtembergers ge-
daan, dat er al van Septenber 1914 lag €1r er eslr
cer in stelde het te beho'rlrien. Rusteloos hadclen
<le soldaten et gearbeid aan den aanleg van fort
,ies, sôhansen, sctruilplaatsen, alles door een net
lan loopgraven vùrbtlnden.

De Britten, die Thiepval tot rloel hadcleu, ston'
tlcn voor geelr gernakkelijke taak eu rnoesten het
vau .3 Juli 1916 tot in Okto;ber belegeren, Dag
na clag werd r'r gestreden, vooial rnet handgta-
naten, teruijl natuurlijk orrk het geschut voort-
rlureri<l dc= versterkingetr rnookte.

De Duitschers cleden irevigc tegcnaauvaliar,
u;on'als op 26 r\ugustrls, toen de Pruisische gardc
ecrr moortlclaclig gevecht ler,er<le rnet de Wilts
hire crr \\ro.rcerstcrsltirc rcgiruentel. l)e Britten
sLoegerr clen eenert aatrr,ai na den anderetr af etr
eindelijk deinsde rle gartle met rware verliezen
achteruit.

Den 15" September was Thiepval, na hevigc
gevechten cloor c1e Australiërs geleverd, geheel
irrgesloten.

Ilen 25o waren het cle Kanacleezen, die in het
vuur trokken, etr na twee uut rileester wercleli
varr het kasteel.

Een nieuw wapen rverkte claartoe nrede : de
tanks o.f stormwagens, die alle hiurlenrissen ver-
brijze'lden.

I)en volgenden dag zette meu de worsteliug irr
iret dorp zelf voort. Elke kelder was e-er machi-
negeweernest. Vooral ook het kerkhof was de
plaats van helschen strijcl.

Ile Wurtembergers, ciie alle gangeu keudeu,
siaagden er in achter de Iianadeezen te komen
en meenden dezen in den rug aan te valleu, maar
an<lere troepen schoten toe en na een vreeselijk' ltandgeareen werden cle Duitschers omgebracht
of waren ze gevangen.

Tegen cien avoncl was Thiepval aan de Brit"
ten, die ook nog vercler gelegen stellingen na=
men, cloch dan bleven steken vcor de geduchte
posities var Shiff en Regiua.

Thiepval wâs een wildernis geworclen. Van
iret dorp bleef niets meer recht.

De Duitschers haclclen c1e bswo,ners wegge"
voerd en tal van cle ongelukkigen kwamen tot
in Brussel geciompeld. Wij sprakerl er eîkelerl
van.

Op de heenreis cler Duitschers werci Thiepval
gcspaarrl. Toen uog overmoeclig de kreet klonk :

rr trach Paris, nach Paris I r en de Duitsche troe-
pcn in vo1le gevoel van hun kracht en meerder-
heid in uitrusting, cle Fransche hoo,fdstad nader-
rlen, kwam er geen enkele Duitscher de rust van
't i<leine Tiriepvai verstoren. Op eenige km. vau
.'t tlorp rukten ze voorbij.

Er r'varen dau ook maar enkele iuwoners ge-
r'lucirt, Llaar rra cle nederlaag aan de lVlarne be-
zetten .lie Duitschers eveneens Thiepval, Nu zijn
ze er uit verdrevqt,

De Duitschers lieten de bevolking van Thiep-
val ruim een maand op hun dorp. Ze rek$'ireel-
den natuurlijk druk. Ik heb bons van Thiepval
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geeien r:rr ruet cleeer naau zr-r,lierr zc o'ugetwijfcl(t
een kuriositeit, een oorlogssouvenir blijven...
De officieren nestelden zich op't kasteel. llaar
op Allerheiiigen 1914 moesten alle burgers via
Bapaume vertrekkea. Toen reeds wârsn er veerl
huizen neergeschoten, en de kerk miste al haar
1OÏe'ns.

Het dorpje vau driehonderd zieleu lvas een
r-esting ge\4rorden.

u Zsodra 't bevrijd is, ga ik er mijn wegge-
dolven geld zo'eken l, zei me naïef een Lroer van
Thiepval, niet verrhoedend, hoe een allergewel-
digst bombardement er den grond zou opeuscrleu-
ren, orttloelen en opnieuw omwoelen.

Thiepval ligt hoog; ten Westeu daalt het land
naar de Ancre. In dre richting was het nog vrije
Frankrijk. NIaar cle trannelingen moesten een an-
deren weg op, eerst naar Pozières waar ze op den
steenw€'g naar Bapaume kwamen. En ais ze het
hoofd wendrien,zagefl ze voar 't laatst hun dorpie
gincls op den heuvel, goed zieirttraar, met z.ijn
geschonden kerkje, en het kasteel en de tt moulin
sans bra,q l, ook zoo'n vreeselijk puut in dezen
{x}rlog.,..

't Was u le jour des mor[s rr, de clag der doo^
den toen..., In den uaml(tûag vertrokiieD de veï-
jaag..ren. l,riestrg stal)terr ze met nun scnameie
pakJien <len weg naar Bapaume op' Tnrepval
huloe zich in oe scnemenng van den konerr
dag. Te -Bapaume wacntte de trein. Dag der doo-
aen dan I liriepval werd een veld vau cloode'û,

een groot kerknof... een pulnhoop ook, maar nu
was lret weer vrije grond. Een plaats blijft iret
iauemcn op een cter vreeseiijkste blacizijden van
Europa's geschiedeais"

Maar e.ens komt <ie dag, dat het puin wegge"
ruimd zal ztin en de boeren er weer werken".
niet meer voor ttheml, neellr maar zooals a ie père

Nicolas r van Thiepval het in mijn bijzijn aan
zijn buurvro'uw herinnerde : < pour nos.enfantsrr,
voor het gesiacht. dat straks Frankrijk groot
moet nraken door werken des vtedes.

De Duitschers lieten dan lieden buiten de miti '
teire jaren over Nededand naer het onbezette
Frankrijk reizan.

"ftiiclrvai ! Het was ruaar' een stipje op hÊ,t
iront, met cie vele even ongeluKkige piaatserr.

U,e stri;d was crtls moo{lluarlg. f1an qeu f}ri€l
\'ân eell uaar strljueflll Fransclr solqaat, tot zrJn
VIO,UW gerlc{t, Ortleeuen lve net votgende :

. r< Ernuelrjk kan rk u rustlg scrrrJven. rk beu
wat kalmer gelvoruen rD ue twL€ dagen, waaroi)
we in rust u1n 'k Ben o'ngeireercl urt de vrees&-
irjke gevecuten gekomen. Alle€n lver.rr rk tegcn
deu gronri geworpeù uoor te lucntvcrpiaatsrug
jy-an €e1r obus en beu ik esnrge nrtu[rtcu builcu
keirnrs geweest. rvrrln kapot werd uoor egn rïl|-
trarileurkogel doorboord, maar zelf rreb rk geen
sclrra$I. Ik heb cle nÈest tragrscne uren door-
leeTcl. .Erger kan het wel niet. Ik gelool nret, dat
men iets verscarikkelijkers op aarue v-oorstelleû
kan. Eerst bleven we twee dagen oncler een nevrg
bombarctement in o'nze sc.hurlplaats. We hadcren
reeds veel verliezen. D'an moesten we ln storllr-
lcxrtrr naar de Duitsene loopgraven. lll"ijn kompa-
gnre vormcle de eerste aanv4j.sknlonne. Wij neh-
berr tle iijn vijarrtlehji<e loopgravcu genomcn.

Die loopgraaÏgevechten zijn vreeselijk.
-]ien vecilt met ele bâJo,net, met uanugrauateil,.

ûret (le l1and, met no'rlweerstage]l enz. lK ueo ovel
ilcopen irlKen geloopen"

(J, werr een griezeligeu inclruk ruaakt clat j

Ijt zlt doocren zo,nuer noolcl, zQnde'r arû1en, zou-'
rier beenen,," i\len storult over gelvo'ndeu. befl
impressre, die me noo'1t meer veflaten zal, is criè

ap-cle avonclen, op 't veld, ctat ruet berelkbaar rs,
iret noocigeschrei clezer ongeiukkigen,. welke mcn
niet iraien kan.

Ik kau u per brief niet alles verteilel, wat ik
heb gezien. Ik geloof niet, dat 4rur in de hel meer
moet lijden.

l{og is 't me onbegrijpelijk, hoe ik ongecleetci
uit deze slachting ben gekomen

Gedureude de charge, over ?00 mgter, viel er

eef,r ware regen vân ijzer. Ik ben verscheidene
malen gevallen, nraar liep niets op. 't Regiment
heeft toch 800 man moeten sffeten.

i" ai"" slag heb ik a1 mijn vrienden verlôrelr'
a* "aj"a*"{ 

a* setgeant'majoor, derr fouriet'
ù"" nlet *é 

""n 
<liei plaatsen aangeboclen; ik

hcb er Ses tssgisnoûtn. 'k kau han plzat'e gic}
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kunneu infle{uetl. Unze g:rgeiuki<ige $crgcailt
mijoor wes van rmze stad ; hij is bij rle eerstt
loopgraa{ gedood rlool e.err revolverx:hot van een
llnitecher, die zich ol'ergâf... f)e moordenaal
q'erd door een bajtiuc'tsto*t iit 't hoo,fci a.fge
ruaakt. Twee Duitschers gavc.rr zich onger,l'apeutl
ilûn mij ovet. Ik hsb z-e geen ku'aacl gedaan; ze:

werden ggvairgen genomer.
'k Zou u tientrrllen'biacizi.ideri krurncrr sctirij

\,e11...,'maar 't is gertoeg, cla.t ge weet, dat ik
'.xrtksuerr bel rralr de slachting; wâaruit men als
gek komt er ivaarlijh gelijlr c"eri menscheliik
wrak, zedelijk en lichamelijh.

Nog beu ik afgemat, na acht da.geu eu cvr-:r
ûeel nachten zonder ednigar slaap, trijna zonder
voed:el en altiid onrler rlc ohrrs,sen rler fluit-
schers.

Wij zijn uu irr ru*t olr] {,ns rc hcrstellen...
om dç hressen te vnlleu... \\''e riragen ons af ,

hoe laug we rlrsi zullen gexrieten. \Vanneer zrrl'
lerr lve het ejrde ven <1eze tragedie zien ?

Ik stuur u hier een uitknipse! uit een blsd :

'r Kagritein Gus.nrann, komrnandant van het l"
bataljon 1?0' regimenf D'uitsch$ infanterie, ge
vaugelr g€flomeu, he€ft tùt eetr officier van deu
Franscheû staf gezegcl ; ,, Zon<Ler twijfel hebt gc
élite-troepen tegen ons afge-:tuurd. Ik was in dr
loopgraaf vsir de eers,te lijn bij 't begin van derr
aanval; nooit heb ik soldaten met zooveel dsp
perheid en drift ilÈ$ $torinloop zien daen. r,

-Op ons doelt lrii : rvij dede* die{ sanr'à! $'aâr
tan hij getuigt

lVanneer ik ir: rlc eers,te lilie l'au dÉ ioopgravtâi
iig, kan ik u rriet zoo <likwijis schrijven als' il.
iret wel wenschte. }llaar voo,r 't ,rogenblik mcet
Élij u niet ongemst makefl. ;'

Duitsche deserteurs rveker v:ru de Sonune tot
in Nededaud ; rran .le Zeeurvseh-\4aamsehr
gr€ns meldde men :

ru Ja, de Somme is ver at' err trrcir ,rok hier çoelt
rrien de Somme. Benige dagen geledeu lvankeldt:
cen havelosze, âfgemâtte ui.in, eerr der huisjes
,ryer de gr-ens birirren. Hii r,'iel op ræn sto€l eti
hegeerig keck hij riaar 't voedsel, rtat op tafel
stcrid. De hongc'r srijnsde uit zijn schurven blik
Burgerkleer'en hingen hem als lompen om 't iijf
De çoeteu wBren ge-zwolien.

Ir#J *

Hij geleek eet inrrdl,-ro1re"i', Irraai trrtrlr \ t nrrrrr,l
rle urelr in he-,rn derr soldaat

ir Gij zijt ectr rJc,{cttclrt ,t, t.ci (l('iiliIl, eiic ireili
.,,rrt.virrg.

r, Ncirr, rr.irr... (icc'l rrri.1 ari;eit... ,,

Iiu angstig kceli hij trit ck::rr mcesdet tles huiz.ts
op. '"|'oen treken.lc hii alles.... u J&, ielr hin tles-cr-
1c111'.... ich kr-rnr varr de,Stlrntne... ,,

Iiu 't qas of riic rtaanr alleerr rercls, tlc nuarr
op tle liplic.rr vlrr (lezr:lr uitgeputtcn zvr'elt'cr', irct
.qlursrJhc drirrrra in Irrankrijk vertolkte.

Zc's rvekerr hu<i r.ie gcvluchte alS et"rr opgcjaagrl
rlier door '1 \oordcrr r,arr Frankrijk clr door Rel
tiè ge-z.t,,rrven, zich vcrschuilencl i1l boli,scheu el
.qracltterr, ruarchcereud in dgr rtacht, rrenuosid,
l<ciorts:rchtig, hongerig. , \ict \rcr yân lliddel
burg lvas hij tloor Es1 lcr, clie trij tusschen r1t'

rltxrdencle rlrarltrr schoof , nnar Nc'rler"land gekro
l,etl.

Nu srnt*kte hij oru lrrcx-rci cn vre€alzaaûr vverk.
irr zijn uogerr lng rr+g' rlc, r.errchtikking rtan het
slagveld. l

;\angrijp't:nti \.\'irrt:rl (lik\l,ijls cle vûtdsten oiJ
lrr:t slagvelr'l ... Hoevcle poltr€{ten \rân vrouwetr .

en kindertrr rr.,n,l men naa-st lijken of nog vastge
klemcl trrsschur cle r,ingers I Fin sprak zoaiets niet
rneer clàn cen tvrekdeel 7 Of 't was esrl ketting
rrre.t mcdaill.)n... (,Lrtl portr:etie qr in en een haâ'
krk...'t $'arcn hrituen nrct kreten vau tvanhoop..-
ol at.ro teer', rial z-r (1or vineler, geharcl. in lt wree-
ric toch, 1')t tlâueil roerrien...'t \varell kleine
Jrtlinrreringerr sau htris,

ifenige tloorlgt'waandc :rrldaat virn het lJuit-
st:liè leger nrc+kte nu \:er ran del oorlog, \llai
toch was de gewoonte van rcmmige deserteursi
Zi'i ruildEn v66r de vlucht hrrr irlentiteitshewij
z[:n ff]ct <lie ran een gevallene.

Zij rverden 14r 111' dooderrlijst verrrleld... sn
i,luchttern l'èr r,ûn cierr *orlog. Eclel was het niet,
rtriiar hor zou l:r:t in den gee$t ge.steld zijn vart
ree'[ ciier rvanholiigsil: 't \\tns de ]aatste stdid
,,rir relfbehottd.

( )ver dc ger.nig('lrrlr tlcelrlt' et'n I"rarr:*'it leget'
i,:r"icht me€ :

'' Âllen wêren tIù!{ getreei û'\rersltlllr ciciÛr ile
,lenllF\'scllrrkkenrlt' be.schieting. ti Men kan ziCh
zrrlk een hel ecrnvtndig niet voorstellen r, zo<)

i,crklaarrlen zij . t'n rle rneesten verborgen hun
r'*ldoening niet, tlat lttrn voortaan dergelijke el
varinççen hespaard zouden zijn. Zij hadden, nu
zii ci: eetmaal tret leverr bii hadden afgebraebt,
t"r niet wnanzinnig warErl ge$Ét)lrlerl, hrrn pliebt
,rls soldaat tetl wllt: verricht.

Ook officieren, bijna allen ,, door itun aenuweti
hcefl l, gaven hun ontzetting ," gqrnsû. ,, Bil
ieder schot wankeklet onze t( Llnterstënde rr *l*
lueiferdcxrsjes i), zoo verklaarden zij. Fter wareTr
allen reserve'ofIicieren : onrlerwijzers, bankbe
rrrnbterr, han<lelstre<liendsrt etrz. Ëen ltunnet,
rviens zelntlen lte:t ergst geschokt warm, was
r.en ksndidaât in rle Coelgeleerdheid, die nog
twee daget na eijrr gevangÊnnelning'bij het miu
ste ge.rrrchl iiell Sranaât lneetlcle te lroeiren spriu
gen. Alleen de bataljorrchef, die het bevel over
iien sektor voel"de, had zijn kalmte bervaard. I{ij
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Ittg:tn! r'rrrr lrct 
l,',,i;],*'.onvillt, 

il St,irterrrhr.r

rerbtrtg zijl .l,tlrl,,rrrLcr irr.q ir j11 r'rxir lrt-t u e.r.i.
,,ttze t' lrrtillerit' e rr ,'il2e1 inf anterir'. ,,

TJ,rzt. strlis.s$r'rr n rktcrr grcxrtt.' geesttirift irr
'l)ralrkli.il<. \liritr',1,' grootstt krar'lrtsirrsparrtrirr.t
\\a$ \oorbij eu tle l),uits,chers bleven zich aan elc
\rxrrtlcli ikc lrcllingen dc r'\rrcrc klernrnen.

[,uituraut-liolons.l Rcrionar'<l bij het groÇt
lroolclkn'a.rtier, lrart rceds iarrg rlit offernsief be
geex(I, als hct eenigc rnirltlel 4ru Verdutr te ont
laste'l. Zr:c' bcrvcert Jearr ,-1c Picrrefeu irr zijrr
rri'l'k r G.Q. O. Secteur .1 . l

IIij rnoest t'acTrten r.rir <le llrittr.rn, iroc rueu û{}k
,rrutdrotrg op lelr of anclere afleicling-sbewegiug.
Rerrouar'd zag allecu heii iu een offensief vatr
langererr tiuur. l)e F)ugelschen konclEn niet over
ril hurr nriddcicr lrcscbikkerr r'66r cieu 1" Juli.

Fln <lerr I" Juli l.lr.ak de aanval tos.

In Jttli was ulclr al ovettuigil, dat er vau cloor-
lrr..iak gecl slrraak ureer- ziju kou, É{Et offensief
rrlrr ,lc Sornurr trraclit çec1 tr:1errr-çtclling.

,1,

De krc,crui;rirl$ hâ(i trLL zijn troepuri gezegd, dat
lrct uffensief aarr de Sorrtrne de f)rritsche aktic
\îûr Vci'(lulr uict tlel{Jntl}ereû zot1. .De IJuitschen
z.ouclcrr ilus huu pogin.qcu o1r Vetilun niet sta-
ken, rrraar \çarùl toch gc(l\rollgcll deze tot delr
ltclrteroever tlcr llaas ter beperketr

iloti 
"r'erd 

hct Oktober. 't \Â/as <ltts tijdetrs het
Slruune-offerrsici 

.rlat Poirrcaré tc \rertltttt ver-
sr:heerr.

Dc plcchti.gltcitl, u'elkc rvij bcsl:ltreven, luoest
rlc illeirlirrg aijrr r,an eetr nieurve \,vorste1ing.

J)c krtnnprius hacl tusschen het Avacourt-
lvrsch en Eparges vijftierr divisies verzameld,

Lle I.ranschcn licincerttret'rdclr insge ijl<s eel
't('{lrlclrtc nracht.

Bcidc partijcn la.q'el rlus strijt.lcls gerced tt'
gello\:el' elkaar ctl weer e€Irs zoli \rcr<lnl de tt'e'
relcl irr spalning brengert.

I)el 24u (lktoher zott dc Frtttisclte aattr'al 1cç

lrreken.
Ifet cerst uildr ttrrrr l)uLtautrortt lerugnemen.
(]errcraal -lIaugi n- zcu,rlc aanvalstroqren beve

lel Alles lsetd tot ia de puntieç geregeld Ieqlse

,qektieoverste harl een plan r:p groote schaal en
u'igt waar hij zijn mannen breagen lnûest.

Uerr waehtte op gunstig weer.
I)en 2{1" (,)kto,ber vc}oï.spelde d-e barometclr

,lrur-rgtr'. llt 21" Oktolær' rees n.rct zonnesctrija.
i)e r'licgtuigen rrlkenclen tlc lijanrlelijke positirs
*.rr rlc artillerie opencle het vuur.

ilc 11'' l t t,l rr'ls rlr.rturn r.,:rot' 1:ct offs,rl9'161 1:g$it-
:i t*teJd .

I,TTI

It l: V Htt{)V F,lt I NG V;ilti I)OIIAtrMON'l

i)t, lurit:al :itorrtl rrrttlcl korutrtatrdo vati generaal
trIangin cl ,ltic rlivisies: rnr;esten c:r aall deel ac,
rrrtrr : cle iJ8" r'rrr ( ltr5 o1 clc Salins, ver$terkt door
lrct 11" linir-r; tle 13.î'tiivisie vari Iru:i*aga err rlr,
7-lc l'arr rle Lartieniellt'.

\- anal der r 2( )" be,q, rr r, it. a rti I lerie v'oo,rbereiding
rrr.r1 (iii0 kârrorrlrclr err tlc uiettR,c nrottieren varr
.1r rt r ç1r 370.

I-)crr 122" tiettl rncu crer schijnaamval orn de
I)'uitscirers trr verlokkcr: hurr batterijen te ont'
blootcrr eu zoo r.erkeltdt meî cr lii8, rlie hevig
lrr stookl \1'crdel .

Ilc f)rritschers irarldr:u 7 ciivisies iu cetstc h.nie .

I{et offensiçf rnrrest u1r cleu rechteroever ge'
scliiederr. Hr.l rloe'l 1\ae I)atururnont en \iaux
rnet al cle tirrrringercle taviiueu en itengteo tc
ll('lncll .

Ifct te lxsloktrr f r,irrt licp van Thiatrmont tot
I.rr I.aufée.

I)e elivisic: ()u1-ot tie Salirrs was s'drrrengesteld
rrit Zouav'en err titailleurs, die van Passa.ga etr
I.ardemelle qit wetl'olk en jagers.Doch er wareti
rrok res€rves bij r1c liand. De troepen warefl eeni'
:lrn tijd il rust gerr-eest, rnaar kenden uit troe-
gerc aktie grrcti het ter-rein. Bovendierr hacl merr
zc tijclerrs de rustptn-rs él€ûefflr(l ol) ûen nabootsing
viut dEll sektor nrei het plan vart 't f+rt I)ouau-
ru,:nt er bij.

Dc staf .shrecl' vtxrl derr eerste[ opmafsch
r',-rrr,r : hct nerlt:tl van de groeve van I{audromontn
lret i'irvijn ,, tk' la llarte,r, de hoeve Thiaumont,
rle batterij van F'ause-Côte. het Chapitre-bosch,
.rle loollgrar'€'rr \'{,-xx Vaux etr t'oor: de hatterii
I )arrrlotrl,

Llau, eerr utlr rust Lt vervolgens het îavijrr
r-an L'ouleuçre, ilct <loqr en fort Douaumont, den
,lijk van rlmr \iauxvijvet, het do'rp err het forf
\-:mx crr de batterij van Damloup.

In autos $r)er:<lc men de tlo€peu aau van Bar'
'ic'Drrc tot ol t-ncnige kilometers van Verdun,
ivâar dc.wegerr vân Rar en St'Menhoulcl neâr
Verr,lurr sarlcll kometr.

Generaal tle Salins had tot zijl clivisie een
t ccstclriftigc clagorder gericht.

,, Ifet uur is aangebroken! waarop ua gedureu-
r]c acht maandur. derr we:.q naar Ërankrijk aan on-
zrr ve'rachtclr el'fr.ijanrl afgesloten te hebben, het
helclliaftig le'ger l'an \rerduu c4r zijn heurt het
,,ifermief iral rreureu.

{nri cle 38* rlivisi,,. ,-lie reeds lrer,-*rnd is elcrit
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haar schittererrcle wapenfeiten aan den IJzct, op
heuvel 304, te Vaux-Chapitre, Fleury, vait de
-qroo,te eer te beurt, het fort Douauruont te ne-
rnen,

. Zouirvcn, J{arokkanen, tirailleurs, Senegalee-
zen, zullen weclijveren in moed, om op hun roem-
rijke vaandels een nieuwe overwinning te schrij-
ven.

Twee regimenten cler divisie zijn reeds-aan de
legerorcler ve'rmelcl ; cle twee andere branden
van verlangel het op hun beurt te worden.

LIrç bajonetten zullen gesteuncl worclen door het
gc'n.clrlig r,verk van 650 kanonnen.

I,inks worclt ge versterkt door het l1u regiment
vr.;etvolk, dat zijn proefstuk leverde bij Thiau-
rnorit en rechts cloor de schoone clivisie Passaga,
sarnengestelcl uit jagers te voet en keurvoetvolk-
t e.qimerrten.

Urv ovenviirnirrg is zeker : r1c kastijciing van
tleri verachten NIof is nabij,

Vooruit vo'or Fralkiijk I ir
(.]eucraal Passaga, die evenals clc Salins in de

l<olottiùrr hatl sc'rlicrrd, en wietrs clivisie cle rt Gau
1o :,, r lte <.ltc, bcziclrle op dezelfdc wijze zijn troc-
per.

rrBijtra acht tnaarrclel wilclè rlc rerachte vijancl,
iic IIof, cle n-erelcl door ee11 ilonderslag verbazen
cloor, Verclun te nenlen. De heldhaftigheid der
Flarrs':he lnilus heeft hem dcrr l'eg afgesloten err

zijn be'ste tro,epen vernield.
Dank aan de verleCigers van Verdun heeft

Rus''lanl clen vijancl een bloeCige neCerlaag kun-
nen to'ebrengen en meer dan 400.000 gevangeîen
genomell.

D,ank aan de verde{igers van Verdun strijden
Eriselaud cn Frankrijk elken clag aan de Sornme,
tvaai ze reeis meer clan 60.000 gevangenen heb-
l'err geno,men.

I)airk aan c1e vettledigers vâ11 \ierdun verslaât
het leoer.varr Saloniki en clen Balkan cle Bulgaren
et Turken.

De llof siCclert nt1 voor ol1ze kanontlgn en onze
bajonetten. Hij r,'oett, dat het uur cler kastijcliug
rr-abij is. ))

De geleraa.l wijst dan ôok op de troeperr, die
rle rlivjsie zu1leu steunen en op het doel : Douau-
ttront !

De clivisie vau Larclemelle had tot doelwit
Vaux. Ben moeilijke taak. Elke voet gro,nd.daar'
heen was rnet bloecl gedrenkt. De sektor van
Vaux was als een hel. Lar-lenrclle kwam van Sa'
loniki. NIen hacl het tèrrein, clat mett cloortrek'
ken nioest, verster"kt en ook clat was o,ndet het
vijanclelijk vuur ee11 reusâchtig werk ge'*'ecst'

r\an <1en vooravorrtl rran het offetsie{ beraad'
slaaqrlen nclq gelrelaal l{angin, generaal i{ivellc
en geuera4l Pétain. I'Ien stelcle het ùttr rrast :

ll u.40.
Ovcr het vrecselijk slagveld ltirrg e'ert tnist, als

,rni a1 het geheimzinnige dat ttloràeu losltafsten
zo:r1, te vErbergen.

* .* .,+

' 
Daar breekt de dag aan. De rnist hangt er tlog

en in den nevel trekken de troepen nâar de hun
langeri'ezeri punten.

I{alur nrarcheeren cie rtânnen heen, tussciien
r I egran aa.ttrech ters, gelei ct op het kombas--

t.och-ztln_er vliegers in cle lucht, stoutmoedi,
_{e kerels, die zeer laag vliegen om toch te ver-
kennen en voeling te brengén tusschen d" uo_
schilleucle afdee'lingen.

Eerst moet men de groeve van lfaudromonl,
tle ravijnen van Dame etr Couleuvre en de ,"U*i
en hoeve van Thiaumont riemen.

- 
Het 11u regiment krijgt de groev,e tot doel, het

8n regiment tiraille,urs *n 4" iouavel ae iavljnen
I)ane en Couleuvre eî het 4u gemengcle regiment
Zouaven en tirailleurs, Thiaùmont en hù aory
Douaumont.

Dc',groeve Ifaudromont is 2 tot BOi) meter lang
en 50 to,t 60 breerl. In den kalksteen heeft dË
vijarrrl schuilplaatselr, g.ângen, kazematten aan-
gelcgd, zeer hecirt c'rr sterl<, cn beschermd cloor
nraclrinegeweren.

Het 11" regimetrt vait cle groevé aeut. Zoc ctu-
stuirrrig zijn'ze, dat tle I)rdtschers verrast wor-
,lc.rr.

,\rur allc. zijclel doetneri tle soldateu uit del
ncvcl op en springen 't eerst naar cle mitrailleur-
ilcstet:.

Ouclerlrritenant Sergelt komt uit ,t Zuiden en
verrâs,t twaalf D,uitschers die naar de stukkerr
n'ilien, cle feldwebel wordt gedood en zijn uran-
ricn geven zich over:. De machinegeweren worderr
buit gemaakt.

Oncler-luitenant Carême in ot l{oorden ziet
zich eensklaps doo,r Duitschers omringd, die ge-
rce:i staau handgranaten te nerpen. Carême heeft
een vuurpiii-pistool in de hanci en schiet daarmee
en u'ckt rloor zijn vreemci wâper1 een paniek. Ook
rleze groep geeft zich over.

Nu ontbranCt een gevecht ; c1e Duitschers
\\rer-0en uit cle groeve granaten naar bovea en vau
bo,ven schieten de Frans,chen naar beneden. En
tlaar vinclen ze ecn clepot van handgranaten. De
projel<tielcn o.ntploffcn, sappeurs cloen kazemat-
ten springen. De Duitschers stcken aan een stok
een.witten clo,ek orrrl.roog en vijftig nlân gevexl
zich ovèr,

Het Bo tirailleurs L"n hct {o Zouaven hebben eeu
z$râren strijd om c1e rartijuen vau Dame en Cou-
leuvre te veroverer, maar ko'men er toch. In al de
schuilplaats,en en gangen zitten Duitschers, die
er schuilerr voor het vreeselijk bombardemcnt.
Bij hoopen geve11 ze zich over. Nog blijve;r er'
echterenreeCszijn der,oorste troepeu verder, als
anrleren al clie-q'erken doorzoeken en steeds mâar
r,ijanclen naar boven halen.

Lrritetant-kolonel Rièhaux rratr'het 4u Zouaven
zcgt in zijn verslag : t De talrijke Duitschers, tiie
irr. <1e ravijnen van l)'ame en Couleuwe gevangelr
ge1romcl1 wo'rcleu, toonen ttteesterdeels een to-
tale r,erdwazing also'f ze z.iclt niet in 't tninst aan
onzen âÉrnval verwacht he'bbet.

Een r-rpperofficier ko,mt haastig uit zijn schuil-
plaats op het geroep van acljuclant Caillard, en
schreeuwt : rr Korpsoverste, korpsoverste ! rr Ëen
briefclrager was bezig de brieverr te s,orteeren ; hij
verlaât zijn hol, met stârelrden bliku de arriien
irr de hoogte gestokelr,zç;aaierrd nret de eene hand



zijri brieventasch en rnet cle andere ecn bundel
vnveloppeu, er iu rlie houcling roept bij : rr Par-
don, pardon, moûsieur ! ))

Het 4* bataljon brengt dien dag lB00 gevarr-
ge1len aan.

Kapitein Agerotr ziet r.rit del moncl van ecll
.gaug verscheicleue officieren verschifuren, .iret
tlcn revolver in cle hancl. Hij werpt een gran,rati
ruaar c'lezc nrist haar cloel, ontploft en wondt den
()r(iotrflance van den kapitein. Zqraven snellerr
t ric.

rr l{aakt. u weg, gc ziet rvcr1, dat ik op.u snijt !,r

rocpt Ageron.
Ih de grauaten rloor zijrr revolver vervange:ldr

rcll \vapeu waârmee hij meer vertro,utr;d is, lle-
r"rijdt hij zich van cle zes tegenstanclers. Eer
z.everrilc gc,eft zich over o,f; om juister te zijn,
sto,nrl geloud o1r, out zich irr looppas bij de kame-
rrrrlcn tc' vo,egell, <1ic Agcron reeds uit de gang
geliaakl , gegroçeerd cn fiaar aclitererr gestuurcl
I r ccft.

\lerr zag twee rijetr \lan ulanllcn in tcgerrover-
gcsteltle richting trekkelr : rle Zouaven, pijp in
rlcrr nrorrcl erl ge\4'er-r aan den rictn, rukxen met
kaliueu eli rrlstigell gang uaar de D,uitsche stcl-
lirrgen; rle anclerc rij, r'ee,l clichter et talrijker, be-
staat uit I)uitschers, rlie ruet koortsachtrge ha.tst,
crr geboget loor c1e projektielen vau hun èigel
irrocderen, uaar de achterhoecle vluchten.

Iir rvas geen wanorcle, geeu verm.enging.
De aarivalstro€peu naderden slechts cie rrjert

gevarlgellen om bij 't rtoorbijgaan de kistje. si-
garen of worstell te nemen, ioor hun kameraden
! '\'ergegev-en.

'l'i.irle ns clerr marsch naar het tweetlc. doelwrt,
ilaren ze zeltlzaa'nt, de Zouaven, die niet len
elronne sigaar rookten en toen men aangekorrclt
t'as, r'oegcle rnen-bij het rnaal vari konserven cle
,lt'likatessen lan over clar Rijn.

.\au 't hooftl r'au irun manschappm, het gelaat
r e .irukt cn ruct fladtlerenden mantel, traclen tle
i)uitsclie oflicieren aiieet maar uit hun sombere
irorrtiing our <le Frausche officieren te {Jroctclt,
,liu tr, rr aanvrrl girrgerr.

'l'{Jeu (le koirrpagnie r,ar Clernorrt-f'orrrlene rlt
\r.lolclclijlic hc1ling vau hct Danie-rai'ijn besteeg,
:i.ag een Duitsch opperolficier, die met ijzeren
kruis -en verscheidene andere orden gedekoreercl
\yâs, Ilen âân, eal naclercle <len kapitein, cle hald
aarzelcnd uitgestoken.

Clertrrout-Tonncrrrc', dic iri cle ecrrc ltaud zijil
re r.o1r,cl. houtlt, ilce1nt llrrt (lL a1l(l!rc zijrr rvande l-
stc,L, lrielke aan zijn arrrr harrgt : hii stelt zich
tcvretlerr met ziju vrccnttlcrr tcgcrtstatttler eells
flink irr cle oogen tt: statett, \\raârtla <ie Duitschcr
tle haud aan dcn hclur brcngt. en cell diepe bui
girrg maakt.

rr \\,tees zonder vrrjes voor t1\\' nlallut:u )), zegt
rle'Fr'ansche ,kapiteirr. ri ,\is zij zich overgcvcn',
zal hiur gean leerl geschiecjerr r.

',, UW ZoUa.Ven, niiinlie'ei )), attwoo,rtit de arr-
,7er, u zijn cle schoonste solclaterr <1ie ik oo,ii vair
rnijn leven... ja, ureirr l,ebert lang,. gezien heb. ir

Ifst avsntuûr vaa sergeant,Julier * velvolgt

liss . .

Heury Boldraux, dign we hier volgpn - (1) ryas
buitengewobn zonderling èa een echte vcrtellilg
van c1e r D'uizeilcl en één nacht. l IIij vertelt het
rlan naar het veralag van zijn kompagnie :

,, In den nacht van 24 op 25 Oktober 1916 be-
gaf cle bevoo,rradingsgroep der 18u kompagrrie, 4"
Zonaven, geleid cloot sergeant JuliEn, zicth van
cien rveg Douaurnont-Bras, naar het bevoorra-
,lirrgspunt van X.

Het was eelr zeer clonkere nacht : <le groep ver-
loor tijdelijk haar richting en bevond zich teget
23 uur o'p c1e vlakte ten Zui<1-Westen van het fort
I)ouaumont,

Plotseling zagen seïgeant Julien e:n de Tnuaai
Bourdassoli dieàan 't lLoofd stapten' o'p zich aan-
leggcn tloor een keterr van tirailleurs, clie eenige
schieclen vanclaar als schimmen opdoemclen'

Naurve'lijks haclclen ze geroepen tt Vierde Zou;
avel, schiet niet !l"of ze- wetden omsingeld 

-ert
gevarlgell gellomeu rnet clen Zo'uaaf. Gueno, die
it",1..à" was. De overigen det gtoep ko'nden zich

. rrit.tlc vo€ten maken.
De clrie gevangener werdeu met geweld in eetr

tlicpen kuil gewo'4ren, ti'elke verbondcrr was met
,.ti zecr helàer veilichte galerij, die vol provisie,
tolrnen branûewijn, 'konserven, enz. stond'

' Zii werdelr in eeu kamEr geleid, waar zich zes

Iluitsche officieren bevonden.
Ze vernamen tlan, dat zeinzeker werk M. toe'

.st'liolrtett \.r'aren, een afhankelijkheid van het
fort I)ouaumont, en c'lie bezet werd door eetr

l)uitsche kompa6Srie.
f)oor deu kàpilein onderr,naagd, ontkende ser-

geant Julien een gevangene le ziin,, - .' 
,, Gii zijt cle gevàttgenentr, beweerde hij. trDou-

nrr-ont, iret fort, de batterij van Damloup ziju
in onrc macht en gij zijt omsingeld. rr

Dc zes officieren toonclen groote verbazing eu
de komitagnie-kommandant gaf bevel de mannen
te ontvrapenen. Hij deed 't zetfde en ging naar
buiten om zich rnet zijn gansche kompagnie over
te geveil, aan den officier van het kolo'niaal regi'
ruent, clieu hij het eerst ontmoette.

D'c ko,lonialett ruktert clau het verdedigings-
nerk binuen ottt tle 20tl llrritschets go'angen te

Ilemen,
A1s teekeir vatt riatrkbaarheid rvaarschijniijk

ga{ de kapitein dan aan sergeânt Julien zijn re-

riolver en clolkures rnet zilver:en krrop:
Julien had zeê rnachine-gew*eren bemerkt' Eij

flam ef twee met het voornenen ze naar zijn
or:erste te brengetl. I)e groncl .t,vas zoo slecht be-
gaattbaar. tlat hij crtaatt ttroest verzaken zijn buit
ie behouclen, hij .gaf tlezerl clarr aan lrritenartt
Rorrs, rran het l9/52 genie, zeggertcle clat de

rnitraillellls ââll ltet -tn Z,ortavett behoorclett. Datr
krctcle hij rnet de Zottaven Llottrtlassol ett ()ttcrtrr

rra:rr cle ltio,pgraven zijlrer krlurliagnie tel:ug.

tt**

Het .1n gemengde regimeut Zouar'eu err tirail-
leurs onder luiterrant'kolonel Verno'is had tot
rloel'nvit, zooals \r:e reeds hoorclen' al cle vercledi'

(1) rc Los.captifç delivrfu, DoltautttotJt-\rstt'x' ))
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gittgswerkeri varr t1c iroogte van 'I'hiaunrûnt tot
het dorp I)ouaurnont.

De urist was nog altijd zeer ciik, rnaar vasttle.
raden trokken.<1e mannen voort.

Ook hier lvercle"n de Druitschers verrast. Op alle
punteo was de strijcl kort. Velen gaverr zich zon-
der verzet oveî, cll onr clric uur 's narnicldags wa-
ren de schans en cle hoevc van 'Ihiaurnont en het
dorp Douaumont, r,vaarvoor tle tegenpartij zulke
zware offers btacht, in han<lcm cler Franschen.

Hct progranrnra vâll tlen staf rvcrtl op de rni-
llrlut uitgevoercl, als !o1d hct krijg*eferririgeri
efl niet eeu tvûrstelirte, rvaarnaar r1e ganschc
u'"'reld staar<le.

***
Rechts van cleze troepen is c1e divisie Ilassaga,

zo<rals v'c weten. Zij heeft tot doelwit de zoo ge-
duchte ptlnten: Caillette-bosch, tle batterij r.au
F"ausse-Côte, Vaux-Chapitre.

's }'Iorgenà werdeu t1e trocpen nog geweldig
gebornbardeercl, toen z,e in cle lxrpgrnven het sein
tot den opmarsch verbeitiden.

Luitenant Jean Petit van het li,r2'' bataljorr tr
.gers schreef in zijn dagboek :

rr Vreeselijke t1ren,. u'aarin cle rucrrsch een be
r<lep cloen moet op al zijn r.vilskracht.

Welk schooner vobrbeelcl van zcdcljjkt kracirt
l:r stoïcisnrc dan tlat varr al tlez.e jougc drannetr,
rlie zonder: te pruilen oI te kiagen, rle volgetcit
stoncle aflachten, tlic lrr,rn tni-c,..chit-1t (lL1t gru\\'L'
lijkstc* <loocl brengen zal.

De rnirntten schijnen eeulveu..--- 1.1 r"r. 1ô, 11 rr.
Pl) -: cie besclrieting. js noÊ altiid iiverr hevie-.

liensklaps konrt eer jager op u:ij toegeloopen :

u l,uitenant, d* k:rpitein j-" ge.n'ond : hij stuurt
m€ orn u tc zeggen, clnt gij he{ bevel cler ko,urpa-
gnie zuit lrcmet.

\\'rell< csll r'rettgcl I lirr lan nu at denk ili nirt
ffirlcr aârn de grauateu. Ik herr liet t1tls wel er ik
alleert. clic cle rcr zal hclrl,'err rrriirr gr.rlicfrit- ?. icn
aalval tc [idtrr.

I I rr. i].-r \u.c i ill rrrirrutrrr, iurrgerrs.
l j n. ltl. Ik spring ,-ip trr zrvlai rrri.jrr rvlutlcl

stok : r, -'\llcutaal t-,vereirttl I ', Irit elkqi grartnat-
trechtel vcrrijzsl rnijn jag'erst

.I{et dc hand als h<xurr wrrrr tleir
ik in a1le richtingen :

it I)r ki4iitein is grwr;rril I lk tuer'
Tcrt rnij tlc verbirrclingen I l

nroltd, r'or1,

het heçc:l .

Ik zie stralentlc geziclrtar naar ndj keetetr.
Ile adjuclant-chef Àclam, met ge<leukten helnr,

het gelaat gewo.nd erl clie clrietnaal <loor een gra'
naat omgekeerrl is ge1,vordefl, weigert zich w-eg
te latel vûeren, err komt naar rnij to€ en op het
oogerrblik vau het l'ertr€'k onrhelzçrr we elkaar,

Het 116" jagers,'dat o1i 800 rneter voor on$
iloet rnarcheererr, klintt rceds r1c helling op err
hrrlt z.ich iu den rnist.

fk verzeker rnijn verbintling riaar rechts met
iret 401" voetvolk, 114âr links met de 1'kompagnie
en haal tniin konipas te yoorscltiitt : ,, rnatcheet'
hocli -16o ,r ; tt is onze beurt.

rr Voonrit I ,i c'n ik zlvaai miirr stok in de rich-
tirrg der l)uitschers. I)e kompag'nie rukt rustig
,r1-r. \\iij r)asseel'e1r onzc rnortieren, <lie nu zwij-
gerr, trekkel ûver r]ilzc ouile loopg:rav'en der eef-
ste linie eu kotnen tiarr de D'uitsche linies, o{
liever de plaats, wââr deze I'Toeger lagen,

Nu is het slechts lrog eerl chaos van tor'pee1o-
gatcn, reusachtigc trechters van 6 tot ? meter
ilieptc in tle r.ettiuc irtlTde, of aardkluiten vall yer-
,scheirl ene h ort clct cle n kil rx, n' c'l l<e als stroohalnr ei r

\r'eggeslingerd wer<1en.
,r Opgepast, clat we rriet in tlc holcn glijtierr I ,,

Ilari verandert het clekorrrm cn zijn we als ilr
tlc Sahara. We trekken door eel ware lvo,estijn.

De boclern is cloor c1e grartaten efferr gemaakt,
rle oplrcrvlaktc ligt vo,l met aller-lei mâteriaal ;

Duitsche ransels, ge\çeren, helmert, laarzen, men-
schelijke overblijfsels, c'€11 arm, eetr been, ear
hoofd... e1i c.lles is vetbrijze.lil, aan stukkcn ge-
kloofcl of verkoo,lcl.

Onze opnrarsctr ,lrturt l.oolt, ltit g-L-trrtr aâIr
,l*rr riern.'Ile rnist is uog altiiri cverr dik crr tius r-icltt ik
nrLr rrilâr lrct kontpas-

Eeusklaps lrrmt ik reclrts vâ1r ûns hreteri, ur ik
kijk toe eu 1\'ât zie ii<? Ilit rlc'rr rnisi rlot'nrerr l)ttii
schers op,

Ja, I)uit*-hers, ûl,licli'ikt d<.xrr het 116".
De ge-rraugerrcrr konen in rijen \,'an viei.
De troelren trekl<en tlr:or iret hos,ch van Ceiliet

te, niiâr cle ravijrr van Bazil.
r La Fausse-Côte,, is cn-c clael . Nu claalt de

iroclenr. Iictsklaps sclrlrrrt dc.ririsl cn 1.0Û lneters
lrxlr onsr in eerr diclr ravijt, lvachten ons I)uit
schers af, in de lroutling valr tirailleurs.

Allee'rr €en of{iciet' $taat recht, met rlen heirrr
(41 het hoç.f<1 i,tr dcr i*r.'{!lç{.1'irr ,{-e hârrri
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llilitair lic,rkhof trii r'ier i'auborg Par'é (\rerdun)

' Hij rriarltt ccbarrrr crr sclr'iittt tt :-1n'eketr tot
r1rî.nnen. r'lie zir:lr \rÈrdnikÉTl.

Ik lrtgriilr irrt gcvaar, traar uiets kan de jagers
t,,,genhr:rrdc'n. Zc roel-rerr allcrt, a1 \roortfukken(i :

l liatnr.,ralltl, liorrrt r'nrt olrs lne.e I Kornt lâlrgs
hicr ! r,

Êlr ih llrat urt' r'cllt-rkkl-ll ori] ook tg roepen.
Lle lluitschc otficier, ilic rrog altijcl rccht staat,

rurtrvoortlt niet cnbcgri jpeli jkc gclraLcr,rvaaruit ik
atleitl, tlat hij irartlnc'kliig .rilzr lrror:tèl1err ri'ei
.geft ctr rlp zijrr l;cttti rrart .rl5 Îeckcll clr,e'i, r'ortr
uit tc komerl.

LTit lollc iougi:ri roelr ik tr-ri rle ia.gvrrs: ,r Jlaar
sclrict rlan toch I Doorlt z&t: n

hrau*'clijks hcb ik rlie rçr.iortlen geuit oT r1e

I )uitschc r,s on tlicterr err rnittailleur.vuur.
Ik bclccl': rr I,egt t1 llccr I'r \\'ij \rerirur ()11$ oli

tlen grrxril cir ik he,b neg juist <1en tijd om te zieu,
ltoe r-1r: schcCcl \iiln c{:il rnijrr* Scrregaleezcrr aatr
stulikel vliegt.

\aasl ;lc' r'it rnijrr k()1'1i{iriral-î{}t'ricr rnet t-eir
krrct ritrt'.

2.)ijtr arrrr i;ioerlt. De I.)uitscle. officier heeft
iretrr dt.rr:r rclqirrerschotcu, r'cxx mii bedoeitl, clcrr
rechlclarm en linkcr;rols verbrijzciri.

Een .gevecbt ontstaat. l)c Frirnscircl !'alleu de
I)'uitschers rnet irancigranatt'n aarr. De rvor:steling
is zq,aar. De Lluitschc'rs rl'imkelerl. r)

f,uitcrrari', Petit hc-r.celt cL ruel cir, i;aionet o1r

lrni tt''r:autt.
Err jtr t',crr tlat:[tigcu sturrttlot-r1r ttenretr '.le 

ja'
gers c1t hr,r-t5*. Zes llr;udcitl Duitschers steket
rle harrelur orrhû{-lg r'1} H^evcl1 zjclr orrcl'. De i<la-
r {)cllclt :cltirllc'r.

Ile 1ttit,-:naut trr:r'olgt itr z.ij:n ciagbuek .

,t Ili schctir ccrr blaa.djc uit trrijrr ilc)t.riroekjtr en
sclrrij{ lraasti.ry tlezc rrr)r-rfrlc! ; ir l)6sl Lrerrikt. \Vij
betibcu iirt lavijrr vari F':insse-Côtc verorterd en
ilc rierdciii.qc'rs g.L'\;â11gelt geltorrir-11 ltil cell prach-
tigc iraitrrrel-cltrttgt,. \\-i j lt,.:ligcç ,lis.,rr*t'J;ij ilt
I'ntt'e rij. l

\[ç1r rL11'f,11 rrrii,,1iri i]i., I )irii c('irt- liriti-rl,ion- rireT,

dic il-lret rai..ijrr 't kornrriaritlo liucl, gewonr3 neer-
lag. lli rinri Irrirr rritgestrekt;r, f,etlsliii"

't fs e,el firar valr kioeke gestalte.-Zijn broek
is half afgetnkt cr] ccn t'loeciig ,.ertarrcl ligt ,n,
zijn litrlrerrlij, içelke rhlr)t. r€1r kogel i.erbàjzeicl
ls,

Ili. stcl nlr \.{..i(}f irls : i' I,uiterrrat-rt Petit r,ârr r.le
.ia{t'rs, tr: \:()et.

Err daar ik cleuk, dat llij slecht het ltransclr
i'crstaat, ga ik in het Duitscli voort.

I{ij rroernt ook zijn naam.
,, Iiapitein Uathcs.i us, clienstcloeucle,bataijonche t
van hrt 1511" rcgirnent Pruisiscirc infantsie"

r, trli hcrkqr u. Gij n'aart zoo evert op de hc<rgtr,
nrtt t'ltti Lcvr-.h'cr in <le r.uist, terniclclen van u1\,
nraltlrLr] sr heirl rniiri korlnrââl naâst mij Se
\vo11d. )

,, Nc.e rr, nut ll, ik rras hct ttiet I l
,' I21 11'gl, ik her:kert u. Gi.i zijtrescrvc-i;fficier..,,
', l\tlrr (ruet rrotsJ akticf-officiet. r,

,r Varr rvelkc streek zi.it ::ç? Zjjt ge gehurvd? rr

ru {iit Silczië, ik wo<trr te Rre"slau-met rrrijn
\ r'ôir\\. Jk heb gcurr kindercl. ,r

r)c lJuitsclrr:l geeft aan den F'rarrschrnan zi jrr
i izr-ren krui,s cn 1'ortc{euille'over.

< N:r clerr oorlclg zal ik cllt âan u\.i vrour/i.itl1.
ren l, be,iooft luiteirant Petit.

Ile gervonde vrâagt o:ii rlritrker. petit stutkt
hetn ecnige rne,ntol-pas;tilies irr cleir rirond en lturt

"iem 
riar d<.ioL I'ier iagers lraâr delt huippo,st dr.a

gcn, I(orlnantlant l{atltes'ius stier"f itr del vol-
!(.lt{lLll rt;rclrt .,

I
É

Zû{.) \r{i.s ir; 't aigeniccrr tle olxrreirscir lrij rrih:
t t oe pr,t t-.

Htt il-)?'' t;araljurr Jagrr$ utoest tlc hellil;;en
varr Vaux'Chapitre ll€'nrcl1 crr donrlrylcle op srlri-
rnige 1:laats,en tot aat|le krrieën irr 't slijk. Tivee
kompaguies D,uit:rche'rs gaven zieh zorider wLçï-
r{gçfl iri'r:r-, Irlût:: \.sff',r}St il,la:'rle Uit ôeq1 rri't'el



\rerschijil€ude F"ranschen etr reeds verdwaasd
rloor het allergewel<1igst boanbardffrelrt, dat viet
dagen laug tlen sektor omwoelcle en in een hel
lre.rschiep.

Kolonnerr g e\,âng erren k r ui sten tle op trekkeude
tr(}ûpen.

Duitsche hospitaalsolciateu vervô€rderr zelfs
Fraùsche gewonden. En op alle punten hoorde
rne'n clan het nieuws, ciat hEt fort Douaumont ook
aau cle Franschen was. Nu reeds, het scheen on-
gc.looflijk, rnaar ginds zag ûren de eigen troepen
,:r1r de ruïnen en overal heerschte innige vreugde.
I.ater u'e nu zie:n hoe bet fort zelf genomen
u'crrl.

***
I)ouarunolrt I Met zooveel tiluf hacldel cle Duit-

s",lrels cle rtc'rove'ring genreld in rlie sotnbere clagen
varr Februari.

I)e Frarrschen moesteu het terug lrebben. Het
n'as ais het rvachtwoord van iederen solclaat :

,' L)ouaunro,nt, ,r

\\re rveten hoe van af 2tt Okfober ô50 kanonneu
irrtrr r,udr spulvclen op clerr ganschen sektor. Dit
gcrvcltlig hombarclenrent verdrvaasde de Duit-
schcrs,

Rertls voor het offerrsic{ klonk hij een kompa-
qnit, het bevel :

ir Pfaats, om de gevalr€tenelr cloor te laten ! )). ,, Gevangerten? Nu reeds? V66r clen aanval? )
Iin nochtans, iret rvas zoo. Ongweer een hon-

rlerci Duitschers, door cle beschieting geheel ver-
thvaastl, hadclen zich gevangen gegeven, onder
hen lvas een officier. I)oor earige der onzen begc
leirl, nre'rden zc naàr achter gebracht. Toen ze
r"exrrbij rle solclaten krvamen, voelclerr deze zich
p.ansch versterkt. De gerrangenen werclen zûndet
\rrogdç of haat ondewrâagcl :

* Zijt ge tevreclen, Fn.tz, ge g'aât riaâr Parijs? rr

]Ien was gansch veflvûnderd eerr der Duit-
schers in het zuiverste Fransch te hooren ant-
rtcior'den :

rr fn iecler geval is de oorlog voclr ûlrs get{4an.l
Ëen Duitsche duif was gepakt rnet een tele-

gram, tle vo,lkotnen rn'anorde melt{ende der Duit-
sche troepen van cle eerste linie, \\'aân'ân de aan'
\terders, clie eveneens het hoofd verloren had-
den, de onmidtlellijke aflo,ssing vroegen ; het was
hun onmogelijk; zoo rné,lclcle het telegram, stand
te houclen tegenover z.u1k ljonrba.rdement. 'De
officier clie zich met het overschot zijner kornpa-
gnie had overgegeven, verklaarrie niet zoncler
leedr,vezen : t Evenmin als wij \lerclun ztlllen ne
nrelr, herovert gij Do,uaumont. D

T)cze ztn, ciie van rnond tof mûncl gin€1, ver
sterkte tlerr ruoeil der ruannen sn allen, van hoog
tot iaa$, dachten crr z\\:oersn in zich zeh'er :

, \\'ij nernen het. l
llen rlacht terug âÉrn de prachtige, eenvûudilc

lrilitaire ceremonie vau den avond te l-oterr : de
eflezing van het bevel tot. aanval voor het batai-
jo,n, verzarnelcl in het kleine boschje, De krach
tige.en korte zinneT .<lie cloor den bevelhebber
rver{ep geqproken, tuitten flog ip ele ooren.

Eri de lankmoe<ligheid was weggevlogen, en

frijg --

rnet haar cle vcrmocidhcid; helderheicl van gcctt
had hunne plaats ingenornen. 't \Mas altijdr

rrAanhs,udfltd klagen de so daten, maar steedri
trekken ze op 1... ,,

De beschieting naur hoe lalger hoe meer in
irer,ighèicl toe, terwijl de vijandelijke kanonnen
schenen te verzrvakken.

Plotseling we,rd de horizont doof een fantasti-
s,:hen. gloerl gekleurd. So,ldaten cloor nieuwsgie.
righeid aangegrepen, r'erhieven zich tot boven de
horstu'ering.

t 't F'ort Douaumont in branC r, klonk het.
LIevig aangc,claan overzag men clen grootschen

glocr;l , clierr nrerr rvclclra zou rnoeten bereiken,
nicttcg('ustaarrrlc tlc mitraillcurs en kanonnen,
IIet scheen ver, ire.el ver... Men overzag de strook
lan<1 rloorsnederr, vair ravijnen en nauwe paclen,
rlie rraat het fo,rt voerclen. Geheel cle vlakie was
tlooL tle lianonrrel o,mgcuioeld. Geel enkel punt
\\ias er, n-aat niet, op cErl zeker oogenblik, eerr
hoop aarcle en rook in de hoogte r.loog, gevolgci
cloor een ontplo,ffing. Overal was iret doocl err vàr
rrieling.

Sonrs z\1'egclr opeelts al onze kanonnen, otn
ilen vijancl in den \\aan te laten dat de aanvai
ging volgen orn hc'm te ontredderen. Dan, her-
rrarn rle besclrieting nog geweldiger. r (l)

fnderclaacl, eelr granâat ran 400 stichtte brantl
in irc.t fort, clat daar rtu iag als eerr baken voor
tlc ir'rarrschen, het zoo begeercle tloelwit, onr zijrr
str;rtcgische, rnaar ook ziin moreele rvaarde.

L)e t llarsouirrs,r irct koloniaal regitrrcrrt r,arr
llarokko moest dei aanval op het fort doen
cn ool< clieuzelfclen gedenl<waart'ligen 24" Oktober
om l l u. ,10 vertrekket.

Eerr voorval clreigcle tle orrclerneming in cle
\\ier te stureli, ltier n'aar alles r,an innige sâmerl-
u'er1<ing afhing.

Eerr 'kourpagrrie Senegaleezelr rnoes,t c1e loop-
gravell voor hct r.ertrek tler Jlarokkanen âange-
tluicl, bervaken, cloch hatl ze eve.n ontruimil orl
ges,clrrrt door te laten.

Écrr I)uitsch officier l-rczette z.e toen en zijn
rrlzlnllclr l.lonclen cr llâs la een hevig gevecht weer
uitge-u'orper \r'ordet1. Toen koiumanrlant Modat,
die rrrc't zijn bataljon, hct eer-st zorr oprukken,
onr 1l u. 4() vcrtrekkqr u'ilcle, \:ôcht luE1i nog.
Toch g:if hii het se-in. IIij 1<r:rr rrict uitstellen. De
llqitvlhers daar verrler warerr nu echter ook op
hurr hoecle. D'e aanvallers rverderr hevig bescho-
tcn. l-r-e verligzen lvarelr hier zwaar.

Arrdcre tTûepen snellen ter'hu1p, en in deu uist
u"orcit cle worsteling gelvcldigcr nog. Het batal-
joa Moclat worclt zeer geteistercl. De overste etr
tien officieren zijn ï\reldrâ buitcn gevecht. De
llarol<kanelr rvillen hun ovctstetr n'rckeî. Zetyet-
ileu zich op <1e rnitrailleurnestcn, onrsingelen ze,
rnakeu de Duitschers af, die nog verzet .vvillen
bislerr. Ën velcrr weigeren zich ove'r te geven.

Ilerr officier, rloor tirie kolotrialet hcdreigtl,
iroott zicir tocschreens'err :

rr Gecf u ôver ! )
r, Otrrrrogeliik I 'r

tan hct Fort Donil) Naar
atlmont. n

r, Ile herovenng
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Hij scbiet met zijn revolver, tot hij algemaakt
u'ordt.

Als de officiereri buiten strijcl zijn, laten de
lilannen zich gevangen nemen en deelen dan si-
garen nit. En al rookenrl trekken de Franschen
çerder,

i{en moet dan het fort omtrekken, rechts err
1inks, tenvijl het bataljon Nicoiay het zelf aan.
tasten zal.

Men is gedwongen van derr eenen granaattrech-
ter in den anderen te springen. fn den nevel
weet men niet waar men feitelijk is.

f)e lrind scheurt clen mist en plots ziet men,
rlat rnen voor het fort staat. 't Was pas half drie.
ls het droom of werkelijkheid? Nu reecls bij het
begeerde doel, bij Douaumont, dat vroeger zoo-
veel offers heeft geeischt !

Voetvo'lk van het 321u bereikte het 't eerst.
Oncler.luitenant Leseux trekt met den fusiliet-

mitraiileur Jayr en cle grenadiers Dumont err
lleydon doo,r de gracht en beklimt het observa
trrriunr. Hij neemt een onder'-officier er zeven
illitll Ee\rangell.

Dan ko,rnen kolonialen. De kqmpagnie van ka-
lritein Do,rey bezEt ook een deel en vol ongedukl' rvacht melr op het bataljon l{icolay, dat Douau-
rrrolrt to.t doel heeft, maar veel hinderpalen over-
rçinnen nro,et.

Het rukt ruoedig vooruit en, als cle rnist
scheurt, rijst daar het fort.

Twee Euitsche ,gevangerren ko'ruen voorbij .

Een wijst rraar Douaumbnt en zegt :

,i Kaout l l
Nicolal' beschrijft zell in zijn verslag, wat er

geheurt:
rr Den eenel voet na den anderen uit het slijk

trekkencl, make-n c1e Marokkanen gebruik van ile
go,ccle kans; geen kanonnade, geen weerstand
viru iirfanterie.

tlet-gorclijnvuur der Dnitschers is wel hevig,
maar ligt ver achtel o,ns in het ravijn van Vigrrcs.

Het is bij drieën ; het rletachement Dorey trok
ztru juist het fort zoucler slag of stôot binr:en, en
staât teu Zuid-Westen clet torefis, in s,choone
irouding, zoncler te schieten of beschoten te wor-
ci err .

l{en mo,est nu zonder uitstel aanvallen oûr pat'-
til te trekken van 's vijancls verdwâzing.

Ônder de lage vlrrcht van een Fransch rilieg-
tuig met de drie kleuren dat boven het fort
zr,r.eeft, trekt het bataljon cloor de gracht, met rle
rvcfstcr narr 't hoofcl , r'n .bclilirut 

cle stetke hel'
. lingen.

Op dc borstlvering gapelt voûr ols de ga.ten
vau r1e kazcnatieu en cle omgewoelde binnen-
plaats.

Liit cle kazenrattcr 1i,rtrrerr macirinegervererr irr -

rucrking. De bataljorr-chef beveelt ze aan te
r aller.

F'usiliers, grenadi ers er vlamurenwerilers knak-
lçen al spced"ig rlezet cersteu li'eerstârrcl , clie ons
slechts enlcele rnannen kost.

Ieder grijnt rrr.r zijn âângewezen rloel aarr. Het' r'erzet wordt gesmaorr'l. f)e l{arokkanen drirlgen
'r\ êrâ1 rloof .

fle Duit*ehe'ru gernan zieh over.

lle lluitsche kommauda'nt is uret verlof : hct
nas uiajoor llarquardsen, Het bevel wordt tijde-
1ii1i gevoerd doo'r den artillerie"kapitein Proflius.
Hij heeft zich in de'buree,len der kommandantur
verschanst rnet.den dokter en twee officieren.

Kapitein Perro,ud zuivert de ondergrondsche
werken. Hij bereikt ook de bureelen; de vier
r:fficieren geven zich gewillig over. De komman-
dalt clnrkt zijn verbazing uit over den snellen
opmarsch der Franschen ; hij heeft zich zulks
rriet kunnerr denken.

I)en vôrigen dag "was er eeq ontploffing ge-
\ry'eest en men haci rlaarorn een t1eel van 't garni-
zoeû nro€{en rvegsturen. Er is nog brand * ver-
telt hij - en de vlammen bedreigen gen rnunitie-
depot,.,.vaar 6000 granaten iiggen. De.gevange-
rrcl bltisschen nret cle kolonialen het vuur. ir

Ifoofdmarr Irrollius lciclt nu kommandant Ni.
colay door het fort. 't fs een ruïrre, bij het eerste
zicht. Alle toegangen zijn omgeworpen en be-
staan slechts uit een rij granaattrechters meer.
Iletonblokken iiggen over ex door elkaar,

De lokalen bij clen ingang zijn vernield. Maar
irenetlen den g::oncl zijn de lokalen nog bewoon-
baar, evelals tle ka.zEmatten. Eerr. h.ienan is
doorboorcl cloor een granaat van 400 en gaapt
met eelr gat yan 5 ineter midclelliju.

Iir liangt c.en gelveltlige stank. Dc gangerr cu
l<irnrcrs liggen vol vuil. Overal ziet men achter-
gel aterr uitrustirr gsstukkeu . De olisch ri {teil $,'ùrelr

iri 't Duitsch hersctrilderd.
F)en vreeselijk schouwspel bictlt eerr der zaleu.

Zeligt vol half verkool<le lijken. I)e maskers zijn
nog aarl het gelaat gehecht, rvat de aanblik nog
grurveli j ke r ma akt. Eer ievensmidclel etmagazij n
is goed voorzien : rtleesch, me1k, boonen, groen"
te, rnineraal 'watet, broodsuiker, thee, koffie.

MEn moest het fort dietr eersten nacht rnet
kaaTsen verlichte!. Dagen hacl men wetk o,nr ai
cie r,'trilnis te verwijderen.'

De dag van 24.Oktober was er tlus een \ra^rl
zege: 500û gevangenen in den sektûr, 140 offi-
ciereil, waarbij B bataljons-kommandanterr ; 66
kalronuen, q/aarbij 5 r'an groot kaliber, 140 ma-
chiriegerveren er eell reusachtige buit.

IIaar de strijcl rvas nog niet geëirrcligt1. Vaux
verclecligcle zich nog e1l op Vaux-Chapitrê rvoed-
de rle slag voort.

I{criry Borcleanx zag rJien avrlnd Verdun et
schrijft:

rr 't fs hcelernaal ar-oncl .qerlorden. \terchur
r.t'cirtlt riet .qespaard.

Het bombardenrent woedt iu r1e vtiors,tad, clie
ik tloorliruis. 'loclr rrraukt zich ten grocp terri
torialen gercecl, om, gelijk elken avoncl, liet be-
voolrariirr gsvo,erk le r,'crt ichten.

\\"at is dat geluicl van stappeu cn u'ie zijn tle
schimnrel, clie uarletcn? Een afgelost reg-iruent !

l{aar t'l*zen nacirt heeft cr geeil eukelc aflossing
plaats. 't Is cle or',Jeiijke llrt1rle va11 gevangenen.
hr zijir rr nrcc.r rlan ct.n brigrrcle. Reéae viif aui-
zerrci verzc;\crt me een oncler-officier van het eg-
kcrrte cu er ko,men er nog;

Heu kolenne ïan riji rluizenti gevarigeneu ;
dat schouwspel bad ik op elen avpnd van een aÉ,ir-
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I)c ,, ( )r-lrrlt. l'lr(. )) te Iil.cur)' lrij Ilotlrtrrrront, irr

.Juli 
l9iti

lal rrr;g ilie,t gezielt, Zclfs irr rlcrr rini'}it ir:i ircl ecrr
,'ill'ergeteiijk visioeu.

't Schijnsel \'ân e€1r lL'l-1-ell r uurpiil ùutsluicrr
tcnsklaps htrn groene uniformetl, hr.rn helmen of
lnlliticmutscrr, hun arrgstige weze11s. T)an zie ik
rriets rneer clan hun vfoûlijk' stemmelrtle rrrâs,:n,
i: un ona{gebro!:en tiefilé.

Orrcral u-â4r ik op (ie?,ulr .qctienkrr-aarcligel
âvond itxrtbij gâ, straâlt r1c vreug'clc. Welkc
schildcr zal het gelaat vall ectl overntinnend ge,
rieraal \ïeergei'erl, ,rnmiddellijk nâ de zegc-
liraal ?

fu clen lio,uiurandoirost vtur gurreraal ùIangin is
dc oppc-rbevelhebbet gekorneu. Hij heeft er rtc
t\\'ec op elkaar r,-olgcnde aanvo€rde1's vân het
\icrciun-leger gevorrrlelr, gerrelaal Pétain en gene-
raal l{ivelle.

Hij hec-ft zonrltr verra-*siug, uraur Dret r,'olciue-,
rring het tlieu\\'s onivaugcn, 'fhiaunrout, I{auclrcr
ruout, I)orragrnont, la [.'arrssc-Çôte.

Err rlien avûn(l, ùp (ic werkt€r'fel, rvzrar grereraal
Pétail, detr l0".April, na den krachtigsterr Duit
w-ircrr ;iairval cip cle beicle. ocvers cier l{aas zijlr
ortstr-'rfelijk: ,' On les attr'a ir. {Men zrrl ze krij'
gcn) srhreef, heeft gcne,raal l{ir:elle clit kort r'rr
arirrgdjpend brrlletijt opgesteltl :

't Officierert, ondet-officieren el soltlaterr r'ler
.qrorp llaogin;

In ecn prachtigen dal)virl. hebt gij irr enkelc
lrreul rulll qrven nachtigen rrijanci ileens het ter-
tcin orrtttotnclr, ]net hirrcletnigset c-t forten ovcrl
tl':kt, ten N. (). van Ver:<lun, qraar hij acht nraand
gebruihtc onl lrel' stuk r.oor strili ten prijze rarr
g'rrxite inspnrrnirrg en irnitet.qelvone offers tt
\'( ro\'erglt.

l.iicutrien cl ir:lirtercrrderr ruetrr irctjt gr ge
:'oegd bij dezc die reccls dc r.arrtrtlel-., r'al het leger
varr \,"ct"duu lrcckkten,

Irr rraaln van het leget darrh iii LI.
Gii ziit hrrt vaderlatrrl tel r,olle \iÉral'dig... ,)

(lc:teraal' (ltt'r'ot,lc Sirlins r,lrarciiqdc. r1cz.r ti'i
visiu'ortlcl Lrit:

rr I)t: Tr€lclt tn-r'crrrlt, !,,c1ler:14{l la.rr }rtt leger,
irr.t ft tt r.Ë.r.rJr jrr t!:ti.rrtr .,'ittt FrriLikr-ijk ilt: gelrrk

ncnschen err dankbetuigrngen van iiet I'aderlanrl
trqgesturirr,l. Ik .stt'l er prijs ol.l, zr, u ()pnir,l1\\. ult
te drukkerr in n:iaru der dir.isic.

De Dtritscirir ksizel ltad er ziclr t,1r beroemrl,
riat hij, riu lrij lxees,ter' l\,ari van het fort f)ouarr
motrt, rlctr ::lcnttl varr \/r.rrlrru br-zat err rr z!rn
hittnen tre rlerr, u'arurccr lrii zrrlks r,erkoos.

(')rll I)r.uarrruorrt terug tc llctnslt, heeft ltr,arrk
riik eerr llcr'rtu gcrliiau oI, zijrr schoorrste rlirrisir,
rlc ttn'c.

I l.,t' a;i.rr lltl, tlit,rl, I reu r.rrrclcrellsil.aar-tligc rt i j z.
ricor uu - li;.rinr.ril,r-ltrr rlt r artillcric trurlrt:'tciri
n,crci, is ren lrrlrlufïerrrl .^qukse's g-ervccst.

[n dric 1lr.lr' r.\-lr:.rrt gij niccster r.arr lret fort Uotr
itunrollt, cil, zorl ge ûieL \icÏde{ gegzulll zijt, wa.+
hcrt txndat rr zttlks t'rii lbrrueel order rterbrrdel
\v49.

\tocr rrrr' ged uch te unilonlor var r r\{arokkiutcr I,
ZorJan,en, iirailieurs, hebberr rle verschrikte lluit-
schers zich irr rnaËsa ()velrgt:ge\'€rr. Oij hebl e,r''lrij de 25{-X) nreeger,r;erti, *,aarouder ijO officiererr.

\ÀIeest fie"r op u\\, \verk, u'ant, gij hebt u mct
rtluu l:cclckt crr bij rru' naanr he;bt gc voor altii<1
rlcl tiiel rr (-)1-ç1'1fi11116iâ1S -vntl llotttrtttttr:rttt,, gt
\,()r:gcl.

f1r naaul vritr }'rarr\rijk : Dank i l
(leneraal Passaga vo.nd rlezc .trcllcuilr u,','r

r lctr :

rt Kauterirrlcrr, lrcgroetcrt rvij fier tliegeuetr varr
otrs, rvelke'r r,rlr'lruot,tlig blocr1 deze, ovenrinrtirrg
liecft betriaki.

Deze helclcn zijn rric.t tlo<xl : edelc marteiaars
tler rechtr.aardigste r..aak, zal hun edele ziel, irr
tle toekomstige rvorstelingcï over oars de liefcl'
straleu vall ecll gelicfrl vailerlancl, (lnu'ââtdig gL
sclt,:ittdetr. 

"

.* '' ,,

llaar ,1,-' r.rvntlvilrtiaa.rs zeli haclden 1rûg gebll
tijd om tc leradeinelr. Zij nroeùterr het terrcil
vau de g-ro{:\'eu I{attclrorntlnt to't aal Ilaussc-Côtt
versterkcu. FIrt r.,'as eerr rvil<lerrris, clooreengc'
u oçld, ..'c1 g-r'anilattrechtc'rs, z-onde'r schuilplaat-
sen. l{el bcgon tc regelrell en nrell icgerde irr
slijklioelcrr. \"e'len stonclc'r) tot aarr tle knicëu in
't tvater.. Rust rvas dtgeslo,ten. De itevcxrrraclin.q
lic.t rrog crp zich lvachter.

l{eu lçr;n clc uranne'n z-,uo uroeilijk bercihen.
De. Duitschcrs toch . orirrirrgclcn Douaurucnt rlor.rr
ccn gordijn vrur vtlur trr ook op het fr.irt regendcrr
rle gTaltntefi.

f}en rto'lgctrtllt clug ircgrrtrtierr tlc tcgettaiitri'"rl:
lcn, ruaar tleze rnislttkten.

ltr cleir tracltt vittt 2i <t1,, 28 Oktoircr besl,-.rrd

lioloncl lte:gnicr', <le bcvclltebbet r.atr lret koio-
rriaal regirnctrt, ectr g^.ro{fuc 400 meter ten N, (-),

r.arr het fort te r,e r'overetr. Zoolzurg rnen die ,rcirurl

lilaatsen niet ir l;czit had, .qevoelrle ttten ziclt tc
onvtilig. .lr{et ri'ist iltmers uiet, of ze niet cloor
gângen jr r.'erhiltrling stotttlct ulet lt€t fott, lrtânt
rle Dttitsclrcr-s Ji:tcldcrr iticr zt:rovecl gegrâ\'c1l, gt-
lxrurvtl eli aangeleg(l .

Sergeattt; Rrlttssorr utts lrij c{e sektic'. tttet tiett
riatr\'al op tle grrx,r'c gelast en schrijft :

,, \Yii le.rtr-ekkeri ,,rr,1fr ,1err rÈsen, iTl koltruuç
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\\:ilirelnl : l{ocvcr zijp ,uve gevor(leïd i
lle kroonlrrins : \riet centinteter.
\\tilbelrn : I.frrrr'ecl -cûldaterr ht-htlerr \{.€. !.et

loren l;

Ile krrxrupi'ius :'i'icrr rl rri zer rrl tu,et hontlerui.
\\'ilhclrrr : Ilit is te zEggen : 2ri50 per lierktlr.

tc.r centirtreter.'\\tij kunnel rrog r'*lho.uden .,.
(1,. Barshi jrr r, lfucha ,,). :

ïirti eell' (:r1 r{rnugell rr$n ilet. e(rre gât in hct
lrn(lere, Het is een clonkere nacht eu wil richtar
,.rrrs bij het schijnsel van een kanon of een vurrr,
f ijl, op ons kompaÉ.

Na minstens drie uren door het slijk ge&ropen
tt irebtrer, l<omen we aan ontk-rgrontlscfe schuil-
lilaâtseî, maar ze ziln tedig. \tij blijven er tot's morg€ns en de mannerr nraken et-n loo,pgraaf
()rn er iû te schuileo.

lntrrsschen orrderzoekerr mijn iujteuant eu rk
cleze groeven, die zeer uitgestrekt zjjn en hebbcrr
rlaartoe slecbts een eindje nÂrs, <lat we zurnig
nroeten gebruiken.

Dan wor<l ik met estr kanreraacl gelast orrr n.l
tc gaarr of de galerij niet <ip 't fort uitloopt; m&{u
na nauu-elijks r,'ier honclercl meter gegaarr te heb-
llen, zic.n.we verrast een bran<leratle lamp en sla-
lrende manuen.

Zan&er genrcht kcgren \\:e op oûze schrederr te-
rrlg ûm den luitenant met onzei ontdekking in
kc,ruris te steilen. lleze besluit ze mct haudgre-
urterr aan te vallen, trx:tler tc lve*en hoe sterk
rTr. goep is.

Wij sne{len lremi err r-ichttyrr een uritrailleur op
(irrfl iugang.

[fet gerueht ]rceft herr g'ervekt, ur bij olae rra-
,lering beCrnxclrr ze te roepeu : u Kaurerad I rr

Zij n"aren met achten en wij uret vier. \À/ij ma
l<en ons van de schuilplaats me€ster, zonder eeu
revolverschot te lossen, wat ,de aandacht had
kunneu wekken. De luitenant zoud een rnalr om
verslag uit te brengen bij den kommandani varr
het fort, clie z.e gevangen lict uemen. ))

Zrrrr braeht men rius 'le cirrgeving vau het fort
iu $taat 1'an vercledigiug vr:roral traar de Dtritscbc
zijde, ruri tegen elke verrassing beschut te zijn.

V-oor de Iluitsehers v/as het natuurlijk een tit
tere pil dit verlies \aar gewoonte verguldde men .

z-e^ Het. {{-}!.t ,.r'$+t !tl!tli*:1,1, hacJ geei-i slgilttrqlï!h{!
lvaard(' nlhct, rr!1.

I,l it gevondt,l dolitlrrrrn1.r:ir nrilâ,kl.i-' ruetr r:ch ler
,4i.n:e-lk belarrg rlt f)r.rilscliti sta{ aau rie.zrr puntcl
hechtte {:ri u'eikÊ maatregclen hij voorschreel
{Im sen offensiel al te slaau"

Zulke bcrichten teg'etr den \ttinter çareu rlle.t
val aartl o,Ûl {)1-el rlcl Rijrr de rrroraal te vet',
heffen.

JJV.

IIU VHR{}VHRING VdIi 'l' FûUI' VrrùX.

l]ûusunront was strcl ger,'allel en weel. iiltel
veroverd.

Vaux bcod rçesrstancl aen cle lluit*hsrs tatr
1, Maart tcrt 7 Juni..Ook urr wa-c het verzet el
irerriger,

ne divisie van I,ardenrelle heeft dw Vaux tor
rlrrelwit. 't Zijn de 23ff, 833", 2g?" en 222" regi
ruenten! met het 501" m ?iu jogers, en een batal-
jori van het 30' regiment

De divisie bestaat meer;t uit geiruwde ruanutell,
lxreren r.'an Dauphiné en Savooie, wiiskrdchtige
kerels, zwijgend, in zich uelf gekecrd, maar
hardnetkig als 't moçt,

Ze hebbeu een moeilijk€ tÂâk. Vau wegloopers
el gevffrgeren weet msn' dât de vijand op een
aanval voorbereid is en aiclr niet zal lÀter, vet
rasSen,

Bor,-endien is Vaux degelijk vssterkt door æn
rcrste lijn loopgravet: Ilindenburg, Brochmuch,
l{oltke, Clausewitz,,Seydlitz, Mudra, Steinraetz,
vo'n Kliick ; (lafl schatseu €rr steunpunten;
verdÈlr een fwecde rij loopgravm I Gotla,
I-fanau, Siegen, Brunehilcl; in cle granaattrecl
ters zijn mitrailleurnesten. Hecl tlat stelsel vau
.gangeti en schuilplaatxn ligt dicht cstrr het fort
i'an Nez-tle-Souville tot Damloup

Ën die stellingen zijn ftink bezæt met de llttn
reserve divisie en de 5Ou. De verliezen waren aa[-
gelrrld met flink geoq.fende soldateu, oud-gedren-
clen, die al gelv-ond waren gewe€st, maar ua her-
stelling teRrg ûaar het froat heerden.

IJen g4o Oktober staan de uuutnen voor clerr
aanval gereed. Voor hen ligt een vermoest land,
vol binder:rissen, granaattrechters, omvergÉwor -

pcn troqmen, s;lijkpoelen, crhïc vijvers ven stin
I<enci water.

I)ri e olxer volgencle doeierudeu moetetr b€reik t
rvorden : de eerste linie loo,pgrarren, de tweedt'
.'ri het fort.

i.inks aijn het 28iI, i}$8u regimert voetvolk, bet
iff en 71o iagets en een batdon van het 29S op
gestelcl : rechts ern bateljon van het 7.W, '?"W'
c"n 80".

I-)e eerste gT'ùsp stâet olrrler Challe, de fwee<k;
,rrrder Casella.

I)e Fransehcu vertrekke,û irr dm mist en Éemerr
rie eerste loopgravan, linie wa"ar voorsl die va.r,
Cleusewitz err Mudre, lievig verzet boden,

De officieren 'i'o'erden hun matrnen g€ur ell
, ieræ. sprongeil mÉt ,1e irajonet. pàar rle loopgra
vûra..
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,, Vocruit i l-.eve }l"r'ankrijk ! rr roelr{irr ,3e rrae-
','oert{Ers-

De Duitschers schietell . Eeuige rnanuuir vall
itrr. Ilaar in rle loopgraâf I'an Brochrnuch geven
ile D,uitscher:s zielr orzer. lTindenburg vereledigl
zich langer.

Onder-lrritenant Place onrsingelt err belegert
ze. Vijftien solclateu komen er uit En geven ziclr
rn'er. I)e ahnval was toer pas vijf en dertig minu-
ten âûn den gang, Ëen uur later r:erschiineu er
i,r'eer tlertig qret een officier.

Nog u,eryen de Franschen handgrarraten in het
n r:l g'a-aruit r:or:rtc,l nrc n<l geschoten worclt.

Luitsrrant Place krijgt versterking. \rc,el zijner
ûranncn zijn gevalien orrcler tle'schoten.

Ontler-luitetant Rey bicclt huip met zijn sek-
tie. De mânneu willen binrrendriugen, maar mo€-
ten terug voor eEn storm rran handgrauaten.

Lrritenant Couclamin, cctr priester, brengt an-
rlerhalvc seltie bij. Het beleg w.ordt voqrtgezet,
inaar de loopgraaf bezit allerlei gangerr en schuil-
plaatsen en zij', ilie ze verclerligen, zijn harclnek-
hige kerels.

Om half ne,gLll pas zijrr de l.'ran*hen me€ster
en geten de overlevelden, #) man en ect ofli-
iier, zich over.

Beneden liggen veel gewonden tusschen cloo-
clen te kermen.Ook de lcopgraaf Clausewitz biedt
hevig verzet. Afcleelingen blijvet dus achter our
dit te breken, maar andere zijn intusschen voort-
gestonntl en tasten de schansen en steunpunten
trlsschèn de eerste exl. tweede linie aan.

Kapitein Favre van de 23" kompagnie moet al-
drrs clc schans Sablière nemetr. Zijn lotgevallen,
dtlor IIenry Borcleaux nieegetleeld, geven een'
denkbeeld van <le verschillelcle episoden, welket
aaneenschakeling clezen slag uitrnaken.

Fabre neernt de schans cler Sablière e11 da.alt
in het rar/ijn cler F'ontaines. Ilan klirnt hij naar
de hoogte cler loolrgraaf Gotha, op de Westeiijke
hellidg van het Fumiu-bosch, evar boven het
Fontaines-rauin. Ziin patroeljes zijn niet in voe-
ling met den vijand geweest.

Hij zou dus zijn marsch kunnen voortzetten
tot iroor zijn laatste do,el, clen vijver van Vaux,
rnaar de weêrstancl, dien de Éompagnies rechts
van zijn bataljon op tlen heuve'irug en de hellin-
gen ten Oosten van het Fumin-bosch ondervin'
den, beletten hem zijn beweging voort te zetten.

Hij moet ter plaatse blijven en laat een loop-
grâaf aanleggen, die den vo,lgenden morgerir d€n
25o reecls een krachtige beschutting biedt.

Op dien ochtend van derr 25o kon kapitein F'a-
vre niet stil zitten en hij besloot dus een patroelje
tot bij den vrjver te sturen. ZLjn kompagnie zit
veilig in de loopgraaf en daarom zal hij zelf tle
patroelje van sergeânt Davi<l qn eerl dozijn man
schappen geleiden.

Het -ravijn van Focrtaines loopt in den vijvet
van Vaux uit; daatover, nâff het dorp. toe, ligt
ale dijk. De'kleine troep gaat er heen' Eensklaps,
als kapitein Fawe, die rmoro,p is, een geheel o',n-

s'ocldà Duitsche lsopgraaf bezoekt, bemerkt hit
een Duitæhd, die rustig zijn piiO rookt aan den
irrgmg vila eqn abrt beneden bm. Wrnt in deeen
r-tlog met *ijn breetlg uitg€Éûrcùthôdcû, t€okt

rrren hiër beclaard zijn piiti, terwijl mËn d&âr-
rraast elkaar afmaakt.

Voor de Gotha-loopgtaaf woedt de slag, Voor
het clorp \iaux acht de Duitscher zich in villegia-
1.uur. Vaux, dat zoo rnoeilijk ovenneesterd werd,
kon imurers niet zonder slag of stoot hernomen
x'ordel : rnen heeft <len tijd de <lingen te zien
aankomen.

Kapitein F'avre rloet teeken aan zijn manneû
r:ru zich zoncler g'erucht in te graveu, Hij heeft
rc'ecis ziju plau r;astgestekl. 't Zal een schooue
vaugst zijn : het gansche garrrizoerr van den abri.

llaar hij moet versterking van grenadiers heb-
lrqr om zeker te werkcl. Een zijner gezelleu gaat
ze halcrl, I{ij brengt er een tiental mee, ouder
eeleicle van adjudant Ferret en rvel bewapend.

G.edurende dien tijcl heeft de Duitscher niet
r:rpgehouden te rooken, zoomin als Favre hern
rçaar te nelnen en hEt terrein en de toegangen tot
r1e schnilplaats te bestudeeren.

Iien jager die op loer iigçt, kan niet aandacir-
tiger zijn wild naçeuren.

\Iaar zal het lsilcl hem niet verslinden?
Op het oogenblik, clat hij het bevel geven wil,

rrrn a1le uitgaugen te bezetten, verschijnt dertig
lucter van hem een sektie infanterie, die uit het
rlorp Vaux komt.

u Legt u neer t u gebiedt Fawe zacht.
I}e rnannên drummen zich tegen clen grond err

n'orden hiet opgernerkt en de kolonne verdwijnt
in het hol.

Br is dus al veel voik binnen en rnisschien zi1n
er nog andere toegangen. De jonge overste is
slim en voorzichtig. Alvorens het avontuur te
rvage11, moet hij alle kansen aan zijn zijde heh
ben.

Hij vraagt twee vrijwilligers: korporaal F'ar-
jon crr <le soldaat Arpailianges bieden zich het
cerst aân. Geclrieerr verkennen ze de abris, Ààrr
rlen eeueh rookt cle Duitscher .nog altijd zijn
pijp.

-\4en besluit hem bij den kraag te vatten : als
hij roept, zal men hem dooden

De Duitscher kijkt verbaasd, ueemt zijn pijp
uit cien mond, want een reecls half versmacht
rnan kan geen trekje meet doen, en hij zwijgt.
Men ondervraagt hem snel ; hij verschaft r1e laat-
ste nuttige inlichtingen.

Kapitein Favre handelt snel, nu hij het besluit
rnoet uitvoeren en stelt zijn mannen bij de uit-
gangen.Een granaat is voldoende: zonder moeite
komen de Duitschers uit hun holen, ureer dan
zestig, waarbij een luiterrant en twee dokters.

c Is het alles? r \,Taagt Fawe aan den officier.
û'eze antwoordt niet, maar zijn soldaten doen

achter zijn rug teeken, dat er nog zijn.
Ëen of trvee nieuwe granatex zouden de weer-

sgrannigen wel beclr'vingen, maâr kapitein Favreo
rlie rvel voor zijn mannell, cloch niet voor zicir
zelf voorzichtig is, heeft esn edelmoedig karak"
ter. Geheel alleen gaat hij de schuilplaats binnen,
revo,lcer in de hand en spreekt de achterko4neru
aân,,hun verzekereîd dat niemand leed zel ge"

schiedenl Db laatsten trekken nu ap hqq beiut
brdtæ: kst btesl boarcâgt 8!1. Nn ir hst zlâk
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tq:t Llg tI Ltçr'r'ir rttt t rlr. ii,tlt,trttt. gs\ itlt;.tr'ii+l) ,.it,L-

i icrihirîl -sterkr r' i-s (lan tlc lriwait*rs.
De Icr rrgtocltt ,ir'r:irrr l:,)r-:i]ijk tc ziirr, rlrreer

rlu ecn verijirrclirrgsageut niellt, clat er 6ss dc
rechtcrzijclc yijarrrlclijke aicleeliggen opr*kkerl.

llctu r,ernie]t' ,:lerr pas : crn iuitraiiieur van iiet
Itll" lre,schclrlt hct dcfilô iicor: oir 11e hoogte varr
lrrt liunrin-bosc]t te sclricLcrr.

IIct te,r.rcirr is slc:r:ht, ullt'oclrl, glarl, slijl<crig,
Iiatre. r'clz-rryikt tierr t.oct eû nroet achter hliiveri.
I)c trvrt I)rritsclic tlr,kltrç t.( n urg( rr lri.rrr ai* .,t,rtrijd crl ste urreurl ()!) ilezc r,.olrde rlitr;1e ce rclr,acht,.lrngt rl.. rrificir,r' t.r irr ziclr lrij z.iirr korrrpngrric
tû v(rcg,c1l, riiaar lii j nroct irti. lrcvtrl nan rltn o,lrlcr
Ittitr n;rtrt i'llcr,'t. rte,v<.tt.

llct het v:rllcir van i.lcrr al,iolr{1, tlcn :lt',, u,âs (Te
strijrl.om cle. ioolr.i:rrrr'l{ (Iotira nog uict gcëindigti.
Ir)rr rlit riacl;t li'urs vol .,geltcimzinniglieitl, rvarrr
litrr',ras tlr lucstirrt,l zctr t.crrlsselrtl.

Iietr.verraJerlijhc list kostte he,t lcverr aan tlt,r;
r;rrclcr-'lnitcnant Philipl:e . l)eze lette op zijn man"
nelr, (lie er-':r; lqç;iyg11161af rnaakterr. Hij wândeiclc
heerr err \tr:ct'r-, nict <icn r,r,arrclclstok o,trcler tlen
âr1u erl zijn pr'j1r rool<e.n<i. philippe rvas een stille,
t ct"u g getrokkel lu illt, ontlen,,i j ze r te Sa itt-Iliclier.
\\raaraan_clen'[<t hij, lia den striitl, in cen rustpoos
!'oor iiuder. gevââr? lVaarschijnlijk aan 

^zijrr

vrouw eu vier kinderen. In zijn laatsten brier
imnrcrs schreef hij : rr (l.ii zijt nràt onze riÀr heve
l<leirrclr al rnijtr gclrrk, niijn ccnige gedachte. >

. I{ct vicrde u'as. gelloren, toeû hij rcecls bij hct
leger tlieucle. 'Iijdens eelt verlo,f heeft hij' ilet
litrnrten zien,

< Een leverr iucerkâatst dat van duizerider an-
cle,ren cl daar"o,n.r is het goerl I'an tijrl tot tijci cliep
in zulk een levcrr te riringen.)) nlc.ri<t .Fleniy nor-
tleaux terecjrt op.

Piriiippe is clns itr ilezen nacht trourr, o,p
lx)st, {1aar cloc,urcrr achter hctr schinirneit
r,r'icrrcierr of vi.iatitlen. De officicr s,telt zich
lrcn. 'r Zi jr Duitscircr.s.

'aÀjn

op:
v(Ï)1-

niitikte vç'ririçl zich ur44 ùrl rrcli llret rijlr laatsti"
l;raehten ; rr Aan 't gcrveer,-lcânicrader l'ii

I{pgeis iloorbciorcien zijn lichaam. Hij stieri,
riraar i1c F rarischcn dreverr rlelr aanvallei terug.

Drrtirdorrnans van Philippc rvilde het lijk van
zijrr over:ttr rriet vcrlateu. Wceuencl waakte hij
ir bii. Eerr lsogcl tro{ ire.nr cu ccn tweede lijk lag
tlaar neer. Jl, hct i1 goed riu en daîr het leed eçr

trou\..; \'all enkelerl te beschlijven ota het gevoei
lun cJttize.nclcn te lL.ekeoeli.

,u**
l)r oiiuiar.scll gilat hier tlirs triet z.(ru stel als bjj

f)o1t.rtrrr(rrr1 . [)r' r't.,lr lrirrile rrrisseu cisciierr zr.r'art.
,uifers.

llet ;lt)" cn 'il" jagers haricicn tot taak reclrt
streeks iret lrtrt aan te vâllen. llaar a1 iret verzet
belemmert irurr oprukken, rnooral dat iu cle loo1,-
gravell Claus,ewitz en Se1 dlitz. \,'ersterking nrlit
aan en eincielijk wordt meû hêt punt me€stc'r.

I)âu werpt nren zich op lie{: tt Pe,tit Depôt ,,.
I)e ?" en B" lorup,,agnie van het 71" bataljon jagers
lrclpt het 29U". I(apitein Jolly van de ?u valt eeri
tler eersten. H.ij zendt een zijuer jagersheen met
t.lcze boodschap : a Ga aan tien kommandant zegl-
gen, dat ik voo'r Frankrijk gesto'rven ben. l

fuitenant Durirenii vervangt hem, maar ver-
iiest a1 claclelijk zijn drie sektieoversten, Toch
dringt men het tt Petit Depôt l biunen e1l lleflnt
cr ho,ndetcl Duitschers gevallgelt.

IJet 222' moet cle geducirte batterij Danrloup
ûênreri een getlncht verdecligingswerk. Na eenige
uren siriicl is ze in tle rnacht der Franschen mel.
honclcrri ger-angcilen en veel rnaterlaal. Ook a:r
tlelc lqopgraven vallen, eu aâtl rlerr avo,uel.vau
rlen 25" Oktober is d.e eerste loopgraaf-linie be.
zrvelicn, a1 ciuurl c1e strijtl op sontmige puntert
in clrn nacirt voort, zooals wc gezien hebberr.

Dcn 2ô" kot de stal clns het bevel geveu t()t
,lsrr aanval up lrct fort \:aux.

Dcn ganschctl rnorgell hielde'n de kano'nnen olr
irct fort eu ziju uaaste onrgeving het vuur. Om
tic-n uur breckt cle aanval 1o,s,, uitgevoertl cloor iret.
-1" ({iurgat) e'u het 6" (\/arase) bataijon van het
216" (luitenant-kolonel' Perchenet). Het'bataljon'
I,ourdel van het 333" moet iinks steunen inVer-
trinciing met cle bataljons van bet 230", die in het
trosch rian Funrin er1 naar het dorp Vaux opruk-
kcn, cloch irr i:ret .,vouci o1: schan$el stuiten.

I'Iet bataljon Lourdel bereikt ,rlen No:ordelijlietr
iro,ek ï4n het {ort, maar verkeert in gevaarlijken
togstanci cioo,r het achterblijven van het 230".

IJe twee bataljons vau het 2i6"'inseten het fort
ten \:liesten en teu Oosten omvattEn. De weg is
rnoeilijk. Uit het fort rijzen rookwolken en 't figt
<laar a1s ecn vtlurspuwenclè berg, die. reeds het'
iaucl er om. he'en heeft verwoest.

De vijanclelijke artillerie woedt ggweldig. Dc
lnaûnell uloeten door gordijnvuur er1 springetr
van treeirtEr to't trechter. Velen vallen. Een gra.
naat wonclt.vier officiers van een groep vaq vijf.

De nitraillerurs.vâl1 het fort zâaiqn den dood,
De 21u en 2?u ko,mpagnie dringen toch voort err

rradeten het fort. Oncler"luitetflrt Doutre is cle
eeurigovergebleven officier tJan de 22d" Een koçl

. rr \\:ij nillcn olts ovcrgevelr. \\raar is cle offi.
çicr? ir zc-€ft er een.irr goetl Frarrsc.h.

,r Ilt llcrr ,le officirr',r, antii.ciorrlt plrili1r1,c.

- Itevo,1r,-erschr-itcr i, lirrall en vau harr <lgrairàt.r, .u
rie g'roep, ciie in clc Fransche liniej verclilaalcl
\vâs, storntt ovcr t1e lrrolrgraaf rraar haar eigen
t roepcn.

Philippe lig1 c1oor1 rrcer, <1ndr een kogel irr het
irart a'etroffen.

_.Z,ijn.mannen brengor het lijk lraar kalritein
Ilonbonne, clie cr de irachtu'ake bij iroudt. 

-

\\rat verrier r,veent Pirilippe's vrietrcl, cle anders
zoo vroolijkè o,ncler-Iuitenant Cor.rry, uit dezelf<le
streek aikomstig.
. De morgell va1l tlen 25' breekt aau. zonnig,
hoo1rvol. Gourl. voert zijn il1ânltc1l aarr iraar een
schau$, clie rnerr nenlerl moet.IJerr kogel tleft hern
in 't voo'rhbofcl cr geel halven dag na ziju boe-
zetrvriend o{fett ook Gour-v zijn leven vool.
Frankrijk.

Dien naciit is sok'korporaal Baleetibgau ge-
sneuveld. -Het, was bij'een verrassenden aanval
rler IJuit-eclters. Deze maakten clen schildwacht
irlet een ii.andgrauaat aî. Eel schreef scheuide
den korporaal <ie zijde open. De grrrwelijhe ver-
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'I'rtsscheu tlen bevelvo,erencien gererââl en het

lcger in cle loopgraven rverden ten overvloede,
solrlaten-r'riju'illigers aaugesteltl' clie, in rleir
hoogsten nood, de ber,-elen overbrachten. Onder'
rlc eoovele vermetele eu gervaarlijke posten iri
het leger was deze van verbindingssoldaat onge,
trvijfekl de kranigste. I)ezc eenvoudigen tryareil
e.chte heiden elie onder vuur ffi 1ood, steeds in
het hevigste t1er gevechteu, in het loeien van d'
treschietingen, huu grootsche taah volbraclrtet.
()ntelbaar clier erlelmoe<ligen vielen crlr lret veltl
valr eeï.

in 't vo+rhoofd dootlt lrern, luist als tle aâ.rrvoer-
tier rran em, trechter ûaaT een ander u'il _qpringen.
Naast hern staat de aspirant Neris

n Aan mij''t kommanda van de 22" I l roept hij.
Met drie sergeanten en vijf gtenadiers tracht

lrij door handgranaten cle machiuegeweren tr)1

zwijgen te brmgen. Neris wordt aan 't hoofd gc-
rvoncl. Twee manuell springur verder, cn zijrr.o1,
hc:t fort. Maar zij keeren niet terug.

Mannen van de 13", 14o err 15u kourpagnie l.re

r eiken ook de helsche plaats eu werpen hanelgra
rraten. Ontier-luitmant Morgaûa voert een detl
z.ijner sektie op het fort. Ma,ar e1e clapperen mc'e
t€fl teltlg. I)e nrachinegel'tiefetl stoilperl g€ell
,xrgEnblik ; het regent kogels.

Ën de onstuimige afdeelingen, die zich in titzt
hel geu'aag'd hebben, vintlen geen andere l.rc-

scbtrtting dau granaattrechtc"ts. Zii t'iin afgcn*n,
rlsrn r.an de anclertt. Ntr lcuunel zt ltict telng
Ilc lroofclmacht is onderlçegc gebleverr. Hoc hatrr
tt: hereikel? Men moet den uacbt afwachter
Maar de Duitrchers verlichten met vuur?ijlen c1','

omgwing en vureri op elke schim. Weinigen r"an
cie helden keeren bii bet gros terug

l.-:* !S' Llkt*oer lieetl, iiet iicgeerdca burt urçi
ge!:racht rlçrcr twee nnnstendigheden; hef ôphau.

'-iel der troelnn iu he,t F:unin"kh crt dt,
u.lcxrrddadige akti* r1er" machiuegewercu. Ileer
',lroetcrt rrc:rnielq'l u'oldcu cn dns geeft nrer \reer
het lvÇElrd rrau het gcschrrl . ltet n-eer slaat
:cgen.

In het, lrrrnrin'box-h riraakt liçt 2iJ{J" vorclcrur.
gen, uraâr stuit nog o1r de scharis vsn Àltenlcil'
chs

I)en Èi" Uktober- lvurrit tlc divisie Larticnrcrlle

'loor r1e clivisie Andlauer afgeloct. f)e slag varr
\'aux i'r'ocdt vaort,

I)cn. 28' geeft eeu gevaugeuc iulichtingcrr
over het f.ort. Er is æn garnizoen van.300 rnan.
ûe ruachirregelueren staan in gebc4oneerde atrris,
uooral aan cle Zuideijde.

De artillerie bestookt het nu met 155'crs crr
22û-ers. Alle wegar staan onder vuur, Het born
bardemeut or,-ertreft alle vorigc.

De DuitschEr- antwogrdt, uvrar gestadig
zwakks.

Van 2B Oktobel tot 2 Noveurber heeft het gc
schut de hoofdrol.

Den !" was de r,'ijandelijkc. artilierie u(xl ver
zwakt, clat de Fransche stal besluit nu aarr hct
fort delr genadeslag toe te brengen.

Den 3o November zal de aanval geschiecleu,
Maar reecls deu 2u neeurt lnerl \{:aar, dat de vijantl
hef fort ontruimt. Men hoort ontploffingen. Ïrr
dea namiddag melden r1e Duitschers in et;n
rlraadloos bericht, rlat ze het verdedigingsr.r'rrk
r.erlaten hebben.

IJe Franscheu nrkkt'rr in tlen nacht van dcrr 2'
,.r1, den 3t' rtooruit-

Luitenant Diat van de 21" kompagrrie uoet hct
t'ori verke.nnen. I)e vijand kan een strik'gespan
rren hebbsr. Het kiinkt zoo ouge,loofiijk; dat hij
dit geducht rverk dat hem zooveel offers gekost
heeft, toch n>ndt.r rrettleren weerstancl zotl cl1l'

gËven.
Het fort staat in brand. Zijn et nog.Drrit

s,.:hers? Onr tien tlur's a.r'olttls gaat luiterrant Diat
ruri \\,*{r. Te rnir'ldernaclrt zendt lij patroe"ljes rrit

,:,t,1,: ia',i;l r r .; r r iu.-t kril,inia.ii i r-girrieui rtil ^\-l uriikk,,
Lrez-etter; de grecirten çau het teruggenornen fort

vrrn l)ouaurnanr (24-2â Oktnher 1916)


