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intocht .ler Errg.is:itcn irr Bag,1a 1.

\1rat aardhoo,pqn van het o,ucle Jericho,, orns,amen-
hangencle woningen, o'venvelfde kelclers en ge-
lra,vcrrcle galerijen : zietlaar de rno'clerne stad.

De zelclzarne inwo,ners',c1ie men e'r ontmoet, zijn
voorr 't meelencleel zwârties- Ër ver-blijven eelr
clriehomclcrd uitwijkelingen, gekorncn uit f{arok-
ko,, Abyssinië, men w€'et niet van waat. Wat de
bcvolking van iioor clen oo'r1og aangaat, <lie uit
priesters en hotelhouclers bestotrcl ; rTeze is ver-
dwenen.

Oiilciert leven in cle veriaten lrokkeri, ge-
hurkt orrder hun muskietengorrlijn, want men
mo,et c'f vo,oral op beclacht zljn de nuskiet-b,eten
te vermijden; daar clc,ze een bizonder krvaa<laar-
dige en harcltekkigc malaria verspreide'n. En niet
alleen mo,et men zich voor deze insekten hoerien,
e,r zijn cla,arenboven no'g de scho,rpio,ernen en cle
gehoomcle adders. ,r

Toch waren niet allc sc'kto,rerr van het front in
Pale,stina zoo slecht gelc'.qcrr als clezc va:r Jericho.
Chanccl bezo,cht ook rie;:e 'i;'an Jaffa, die zich uit-
strelite van cle l{i<1<lcllaricls,che zce' tot aan clen
stroonr Ao,rr<lja. llen kon hem in dricôn onc'[e'n-er-
cleelen.

rr Élct e'crste geciccltc 
- aiclus dc scirrijve'r -,dat la,ngs .tle zce loo'pt, bcstaat uit duinen ; het

tn'eedc ourvat rl,e voor clcri oollog lre'u-c,rktc cn
vruchtba.re viakte rnct haar orarr j e- a1 rpcl- bcorner r,
scha<l,urvrijke rivicrcu el gro,ene'nde vclcle1l ; 1l€r
derde, <lat aan het front vaq Nablo,es grcnst, be-
staat uit t1.9 recds.beschrt'r en stecrr-hcnvelrijen. l

Inclische troepen \ raren irie,r gelegerd. Huu
ei ge rra a rclige gewoo,nt cn 1-r eb'ben zij ni et a,f gelegcl.
Zoo woonde Chancel hct boeien.cl scho,uu's,Ire1 van
hun ritueel traden bij.

N" gg.

rr Ben irclclc,r ririiertje -- aldus lezen u'ij in zijn
vcrhaal-; schuimt voor cle sluis van cen verla-
ten molen, en,.in clezc natuurlijke kuip, bespoe-
1en cle Incliôrs zich mct hiëratische gebaren, ter-
rvijl zij over huu sclro'uciers hun lange, go,lve11de,
i'an clen tulbancl o,ntdane haren s'chudclen. Ande-
ret vlassicircn mct citroenel hun lange banden va,rr
fijn lirrnen, rlie als vlaggetl \ialr cle takkerr cle,r na-
bijc s,truikerl waplrerell. IIet is een bevallig, ver-
frisschcncl e'n vooral nicrrlv too'neel in clit land,
waar mclr én water én groerr - rleze twee $'o,11-
dcrcn --.omtwcnd is,. D

' Wij irebben er reeds orp gewezen, hoe talrijk de
l;riigs3cvau.qellen lvaxelr, <lie in hanclen cler geal-
licerde tro,ciren bleven. Hct 'ivercl clan ook een
ircel r'raa.qs,trrk, n'at met <leze gevangencil begol-
l iC1l lnOuS,t \\'Or{1.eu.

rr He't was echter i:nerkwaarclig onn zien rr, melcl-
clc Rcutcrr's korrespo,nclcnt, < hoe cle c'irrde;loo'zc
stoc't vau lio'nt'ooi,en, \\iaaÎva.11 so,mutigcn meer
clan 1000 man stetk zijn, rloor enkcle.soklaten
bc'.vaakt r.r.crci. I)e Turkcr sjokten larqs cie dro-
ge, sto,ffigc \1-cgcn naar rlen spoo,r\I'c,g toe. De
mans.:'rrn1:pc1l zâqet1 cr zr'vali eir uitqcirut urlt. \'re-
1crr, lr,lcr'cri.aân clcn lvcg aclite'r cn rvcr<1cu c1oor
lr:rcir tmrto's ci,.,g'cnom cn. ))

fn dc uiteeirzettiug <1er irriigsgcl;crtrtcttissctr
licbberr rvij ho,o,filzalieliik vrn Britschc tfo,epetr
gisirrckcrr. Iir nroet c't'htcr o{) gevczclr \\-orden,
dat c.lc,zc rrict lllecn rloor c1e Engelsch-Inclische
ar'cleelingcrr hclangriik ge'steunrl \r,erden, maar
cok do'or Frans,che detachernenten.

Zortnam het regimerrt ruiterij r-an het Frarrsche
korps iir Paicstina ro'ernrijk cleel aan de gevech-
tcn, x'aar<loo'r de bevriiding van Palestina wercl
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'ûerwezetrlijkt. Dreze ruiterij -afdeeling vermeester-
dle d. â., sabel in de vuist, db stad Natio,es. Zij
maakte daarbij 2500 gevangqnen en vermeestercle
18 kanonrnen, bendvens een hoop machinegewe-
ren, terwijl haar eigar verliezern gEfing waren.
De Britsche generaals, onLder wier bevelen hetle-
giment gesfredren had, steldlen er prijs op om den
vertegenwoordiger vân Frankrijl! den meest
vleienden lorf toe te zwaaiqr.

Daarenborveh hadden db geallieerd€n eerx koÉte-
tijken borndtgenooû aaû cilen koming van Hedjaz,
dlie h'en met zijn Arab sche tro{epen krachtig bij
de krij gwerrichtingen steundts.

***
Toan Bagdad in Mesropotamië dbo,r d'e Britten

in Maa.rt 1917 * zoaals wii vroeger gemeld heb-
Uen - ge'nolmlefl was, hatl de hoofdmacht der
Turk'en weden te ontkbrrnen. DBze trok in Noo'rd-
westelijlle richting terug.

Voo,rloopdg ldwam et niet veel van uitbteiding
ran het suk'ses. Niet alleen vr€rd het tro,epenver-
voer in deze streek sdeeds moieiliiker en bezwaren'
'deî, maat dle zo,rnet zo'a, al7,e kriigso'pEraties on-
mo.eelijk m'aiken.

Zoailiaast echier de hevigste hitte voo,ilrii was,
tbsloCen db Britten hunne aktie voo,rt te zettet.

De Engelsch-In<llsche ruiterii rilerd met die ver-
voleing r,'arn clb Turllen b,elast. Snel rukte zij on,
en het gelukie ha'ar b,innen llo terr tijd, dê 100
lirn. af te leEEen. die Bagdlad van de ve'sting Ra-
madi scheiden. Deze versitetrkte ola,ats ligt aan
den rechferodvet' vân d'eTr Eup;htaat en vo,rmcle'
den rechlervtrefigel rran d'e nieuwe Tutksche liin.

De Britsche iroqren'slo[en cle s,tad] a,an dte land-
ziicl'e seiheel in. Na zwa e EeVerchten, wetden de
hoo,frl'srtellinEen vet'o'verd, tlie Rarnadl aan drie
zïid'efl op'egn afseandl van 3200 M. omqeven. Een
posine dEr Turken orrn in Wes,teliike richtins
'dbo'r te bieken, werrd cloo,r d'e Britsche kavalerie
reriid'etd. Een; a,anzienlijke buit, alsunede 3200

Frins Said Halim Pas1a,
lurksch gro,o,tvizier.

gevangEnen, waato,ndler Achmedl Bey met zijn
sta,f, r'ielen dê Britten in handbn.

Dteze trokken zich to,En op Bagdad te,rrrg. Een
1a,nge rusttijd vo'lgde nu. Maanden gingen voor-
bij, zo,nder dlat eenig feit van belang voorvlel.

Ba,gdad b ee'f in handerr der Britten. Elke po-
ging der Turllen orn de stacl tetug te veroveren,
was verijdeld.

Eerst in Maart 1918 werden dle krijgsbedrijve"n
hcrvat, welke ditmaal van b,eslissend'en a,ard zou-
tlen zijn.

Detr I' trokken cle Britten IIit b'innar, zomder
dat zij tegenstand hadden o,ntmo,e't. Oprukkencl
langs dlen Euphraat, zoûden zij eerst ap 22 km.
ten Noorrdwesten van deze pilaats op Turksche-
ste{lingen sûoo,tefi. De strijd n'erd aangebonden
en, nâ hev{ge ger/echten, wEfden o,ok dsze stellin-
genr genomen D,e ruiterrij bleef clearb j niet werke-
loois, mtaar \,1oerde emr ormsingelende beweging
uit, dfe volllornen sla,agcl'e. Dte vluchtEnde Turken
led,em zvrat'e ve'diezen efi 3000 man, waaronclel:
een clivisie-getrera,al en e,enige Duitsche o,fficie-
rerx, wEt'den gevanEgri Eetro(ngn. De vervolging
'"verd tot 45 1là. ien N.'\I/. van l{it voortgez€t.

Den 2CF Ap'ril werci,en dê Turken aan den Ti-
gris in d'e richting van SjerEat terugâewo'rpen.
250O man sneuvelclen; ?5@ b er,'en in handen der
Bntten.

fn Oktoibier. zou ook hier het Tutksche legel
rro,o,r goed Verslatgen wofdbn.

Den 26n rukte de Bri{sche ruiterii langs r1ên

TiEris on-j, troil< bij Sjergat o'ver cle rivier, veree-
nisd'e zich met eretr afdle'e{inE ge'Dantserde a'uto,'s,
rlie uit het Westen' kwam, en srne'ed d'e v'Erbinclïn-
sen vân r1e Turken met Mo,so'el a,f. Na harclnek-
kiee gevechten met afwisselernd suk'ses, \ /eTden

cle Turken tetr N. van Sjerqat uiteEngejaaEd.
1000 krijesg'e\iangeflen vielen cl'err overwinnaar in
handen.

Dharmerlle was Mesro'potamië v'an d'e Turksche
heerschâpDu b,efitlcl.

Dre Engeûschen hadclen niel op hun overwin"
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Oprukken <ier Servische artilletie.

rring gewacht orn krachtige po,gingen ter verhef-
fing van het vefwaarloostlê land in het werk te
stellen. Reeds tegen het eincl'e van Juli waren er
21 scho,len geopencl, rrya,aroinder een opleidings-
schqrl vo,o't onderwijzers, werclen er landbouw-
kursussen gegeven, gfoote streken b,raak liggencl
'lanc1 betrouwcli, w'egen a,ange{egd, plannen tEt vef-
betering van het strororngebiecli opgemaakt, enz.

Ook hier too'nrlen de Engelschen zich ptakti-
sche kolo,nisrato,rs, v/ien het in de eerste plaâts om
het n'elzijn van het lancl te do,en is.

*l*

Turkije's lort was beklo'nke,n. Militair op atle
fro,nter gesrla,ger, clbo'r Bulgarije's afvalligheid
ran zijn bond"genooten ge'scheiden; innerlijk door
een jarenlamg wanbeheer verzwakt, mo,est het
clen strijd opgdveri.

Het hacl re'eclls bij cle Entente stap'pen tot het
oDeneî van o'ndre,rh an<lelinsen' aangewend. Gene-
raal Townshencll wer<ll vrijgêlaten. D'ez,e aan-
\-aardde de oçxltacht, den bEvelhebber vân de ge-
allieercle r,uloo't in c1e Aeqeesche zee, den Engel-
schen gen,eraal Calthonre, daarorrer te polsen.
Deze liet weten. .dat hii bevoegd rvas in nâam der
Entente te ondlErhandlelen, zoo cle Turken gevorl-
ma.chtiqden zo,nrlren.

Zulks sesrchieclrlê. On 30 OktoibEr werd dan ook
rïe wanrensrtilsrtand,, met ingang oçr 3,1 Oktoiber,
des mic{daes, te Moerl?os qeteekend,. De Turk-
sche afqevaat'dtEden ha,Crlerr, al de eischen der
Ëntente aargefiomefi . l}eze \ioor\4/'aarden werdefl

in 25 punten sâmengevat, waêraâûr we den hoofd-
za.llelijken inhoud ontleenerr :

a Opening van de D,ardanellen en den Bospo-
rr1s, zoorned:e van dên uitgarng naar de Zwarle
Zee. Bezûttng van de fo'rterr a,an dle D,ardanellen
cn Borsporrus doo'r cle geallieerdlen

Aanwijzing en orpruiming cler mijnvelden.
Al1e gealliëerc1e krijgsgevangefien, benEvens

geintetneerde Armeniërs en gevangenen moeten
te Kons,tantinoçrel wo,rtle,Ir bijeengetrracht en on-
voûrwaaf,delijk ter beschikking van de gealliëer-
clen gesteld worden.

Onmid delli jke dtemo,b'ilisafie van het Turksch e

leger, behailve wat die troep'en betréft, die noo-
dig zijn vosr grensb'eiwaking en het tr,ewaren r,"an

de so,erle orde in het b,innenlan<1,.
De gea liëerden zullein naderha,nd de sterkte

dEr effektieven, alsmede de incleeling claarvan be-
palen, na met clle Turllsche regeering te hebben
overlegd.

Overgave van aille oodo'EsscheDen in r1e Turk-
sche watefen o,f in de ilr'aterfgn tlie <le Turken be-
zet houden, en inierneering tl'erzelftlb in Turk'
sehe, claartoe aânger4,'ezen, havens.

De geallieerd'en hebben fet recht, eventueet,
aille sttateeische punterr te bezetten.

Vrii eeb,ruik van alle Turksche hav'ens voor
gealliëetrl'e en Turksche kooovaardijschelren.

Bezetting doo'r de gealliëerd'en rian tlen Tau-
rustunnel.

IIet o'nmid<lelliik teruEtrekken van cle Turk-
sehe troepen uit N.-Sl. Perzië tot aehter de grens
van voor den oorlog is tee<ls gelast e1r clit gebied
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zal doo,r de Turken wordsn o'ntruimd. Verdere
ontruiming ,ai o,p r,"erla,ngen van de gealliëerden
clie.nen te gebeuren, naclat zij dren toestandl heb-
ben onderzocht.

Ko,ntroo,l cloo,r cle gcaliiëcrclern over de stations
ilcr telegrafie en de E)ooqwegen.

Alle garnizo,enen in den Hedjas, Assir, Jernen,
S1'rië en Mesorpntamië nroeten zich overgevel
aan clen na,astb'ijzijncler ko,mmandant der geal-
lie'c'rdlEri en de tro,epen moeten uit Galicië wo,rderr
teruggetrokken, behalve c1ie, welke noodzakelijk
zijn orrn de orde te hanclhaven.

Alle Turksrche officieren in Tripolitanië en Cy-
rcnaïca mo,eten zich aam het naastb,ijzijnde Ita-
liaansche garnizoen orvergteven. Turkije be{oo'ft
allen toevoer nââd En de verb,incling met deze offi'
cicren af te snijclen, a1s zij c1e optlracht zich over
tc gcver, niet gehoo'rzamen.

Alle havens, clie in Tripo,litanië en Cyrenaica
l>ezet. zijn, moeten wo'rcl En ove[igegeven, inbegre-
pen }lis.oeratâ, aan het naastbijgelegen garnizoen
rler ge,a1liëerden.

Alle D'uitschers en Oosterrrijkers van vloot en
leger u'o,tc1en verwijdercl b nnen een maand uit
het Turksche geb'iecl.

f)e Turks'che gevanEenen zullen ter beschik-
kin,g v'an die geallieerclen blijven. De wijlating
van Turksche burgerEevangenen en vân gevân-
genen boven den militairen leeftijd, zal in wer'
s'egin g word'en genomen.

De ve,r'plichting v'an de zijde van Turkije, om
a1le betrekkingqn met cle Centrale mogenciheden
af tc breken.

Ingeval van wanorclelijkheclen in de zes Ar-
meensche vilajets, beho'uclen de gealliëerclerr zich
het recht voor e,lk willekeurig gedeelte daarvan
te bezetten l.

D,aarmee eincligde o,ok hier de oo,r1o'g.

Reeds twee tegenstanclers hadden het opgege-
ven. \Veldra zouden nog ingrijpender geb'eurte'
niss,cn pla,ats vinden

Laat o'ns nu echter tot het Westelijk front te-
rugkeeten, waar de rcuzenstrijd oncler Foch's ge-
niale leicling rvas ingczet.

XVIII.

DE SLAG VAN ST.MIHIEL

D,e D'uitsrche generaal L ebert vro,eg spottencl:
rr \Vaaï zitten nu to,ch c1e A.merikanen, wier

getal en clap,perheid met zoo'veel bornb,ast wer-
clen aangeko'ndigd'?

Zij zijnnergens te be'speuren. Heeft Foch so'rns
vrees dat d'e helden van oft/erzeg karto'nnen sot-
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daten zijn en durft hij dezen niet gebruiken en
in het v'uur brengen? ))

D,e Amerikanen zo,uden den generaal persoo,n-
lijk van antwoord dienen.

D(t leger stond op zich zelve onder genelaal
Pershing, die in na;uwe voeling was met Foch en
tlag en uur to't aanva,llen moe$t a,fwachten to,t
.de opperbevelhebber teekerr zal geven o,m den
strijd te do'e11 o,ntbranctren.

Belralve cle kanotrnen , clie zij uit hun land heb'
ben nreegeb,racht, o,ntvangen zij er nog van Pétain
1.tr00 alsmede tanks en vlicgtuigen.

Vijf ho'uclerrl cluizcncl Arnerikanen staan vech-
tens gereccl . Zij zùIlen cleir lir.rkervleugei cier
Duits,chcrs aa,ntaste n, o,nclersteunci doo,r vier
F rr.rrs:che rlivisies.

D,c D,uitschers staan o,ncler bevei va,n vo'n Gall-
rvitz cn bc'zettcn clcn uitspringenilen bocht van
St.IIihiel.

Sinrls 1914 is St-)lihiel bezet. Het is het hoog-
ste punt in de b'uil, clie 25 kilo,metet ver loopt in
de Frans'che stellingerr.

langs een kânt grenst de p,laats aan Eparges,
aan l{aute'Ce-NIe,use, langs den anderen kant
nan het be,ruchte Priesterbos;ch, rvaarmede de le-
zer in een vorig hoo'fdstuk kennis heeft gemaakt.

D'eze bocht waq o,o.rzaak clat cle Fra,nschen langs
daar nooit een offe,nsdef ko,ndeq inzetten tegen
Haùte-de-Ilerlse en clen },Iozel.

D,e aanval zo,u geriijktijdig langs twee zijden
onclernomen worclen; de eene cloor Fransch-
Amerikaansclre troepen op de }Iaas,hellingen, die
naa,r llattonchatel lo'o,pen, clen a,ncle,re namen cle
Àmerikanen uitsluitenrl voo,r hun rekening en
geschieclcle tusschen het Ai11y- en het Priester-
lrosch.

lleicle aanvallende vleugels zoucleu verbonclen
rvor.len cloo,r de legergroep kolonialen efl in
or.ercenstemming nret rle twee vlettgels den
lijancl bestoken.

Dc strijd zou tlcn t2 Scpternbcr, o,nr vijf uur
in ,len lucrgcn tcn Zuiclcn, oûn zes uur in het
centrurn, om 9 uur ten Oo,sten uitbreken.

De r ijarr:l voeltlc lret gei'aar rradcren.
Hij hacl zich rekenscirap ge,geven ciat een ern-

stig verwcer uitgeslo,ten was; claarom bego,n hij
een vriju'illigerr a.ftocht; iret zu'are geschut en
de rflunitieclepo,ts waren reeds a,chte,ruit ge-
bra,cirt tcn eincle te beletterr dat dezelfclc in cle
hanrlen cler Amerikanen zo,uclerr vallerr, bij een
gebeurli jke o,nrsingeling.

Doch oo,k generaal Pershing waakte. Bij de
eerste tijcling: vain ee,n Duitschen verhuis, besloot
hij onmidclellijk aan te vallen, hoewel het weder
tot cllan toe zeer slecht was en de regen bij beken
nederstroornde.

Vcertien Amerikaansche divisies zouden aan-
vallen, acht in cle eerste, zes in dè tweecle lijn,
ondersterlltcl doo't 1500 kanonnen.

Een sioervuur van drie uren ging den aanval
vosraf. De zuiilelijke aanval geschiedde qp een
fro,nt van 12, rle wes,telijke op een van 8 mijl.

D'e regen had opgehoud'en, het weer was mooi.
Het ges,chutrr'llur r /as zeer vinnig, de heuvelen

ronkten.
Talri j ke vliegtuigen onclerrsteunden, laagvlie-

gend, den aanval.

De soldaten waren lrol vuur.
Bij den op'rnarsch werden tian dorpen verci-

v-ercl. De Anerikanen en Franschen vielefl den
westkant van den uitspringendeo fronthoek aa,n
en drongen in, de streek van Fresnres 12 kilooneter
vooruit.

Ileer dan 10O, door Amerikanen bemande
tanks, narnen aan het gevecht deel.

De ta,nks staken'de lluitsche linies bij St-Bau-
rno,nt achtef een dicht rook-scherm o,ver. De Mont.
Sec was geruimen tijd cloo'r dEn rook aan het oo,g
o'nttrokken om de Dui"tschers te verhincleren
cloeltreffencle waarnemingen te doen.

Daaracirter rnarcheerden de Amerikanen. Het
rvas tlc ecrste maal dat hun leger zelfstandig olr-
trarl. Varviney en ir.et.bosch van Thiauco,urt wa-
ren spoeclig verarcesterd en Vigleulles en Hen-
dico'urt vielen spo,edig in handen.

D,e hals van de flank werd'met zes mijlenr ver-
nauwd.

In minder dan twee dagen had het lste Ameri-
kaansche leger, gestèunci cloo,r de Fransche troe-
pen, een volkomen overwinning behaald door ge-
rvichtige strategische rloe'lpunten te bereiken.

D,e buil o,f boo,g werd doo( de twee bro,ederlijk
ver"eenigde legers b'evrijrX.

St-llihiel was o'ngesichomden gebleven : o,fwel
haclden c1e D,uitschers den tijd niet meer gehad o,rn
het vuur aan de vier ho,eken der stad, te jagen, of-
wel vo'e'lclen zij dat nu e€nmaal de slechte dagEn
r,oo,r hen wafen aangeb.roiken, er kans bestond
dat de verbo,ndenen weldra o,p Dtuitschen bod'ern
zo,uden ku:rnen staan en datzij dan aan den lijve
zornden ondervinden, w'at het is cle bevo'lking uit
te moo,rclen o,f u'eg te'r'o,eren en cle srteden pi.at te
Lr rutrtlen.

Ifet was e'en aangrijpend tooneel, to,en de ver-
lo'ste be'volking den bevrijclers li:rvam toesrellen.
Vier jaren had haa,r gevangenschap geduurd, en
thans waren allen dronken van geestclrift.

Twec c.luizencl inwoners v'erble'ven nog in de
sta,c1. Clemenceau bezocht St-Mihiel, waar zijn
zoo'n als kapitein het eerst was binnengemkt.

Metz lag voorta,a,n o,nder het vuur cler zware
a,rtillerrie.

Een oo,rlogskorrespo,nclent schreef over St-\ti -

hiel:
rr D,e aanb'lik, clien de stad bood, was vdidoende

vergoeding voor alle moeiten, die het kostte om
Irct zoover te brerrgen.

A.lle jongens van 10 tot 16 jaren waren cloo,r
de D,uitschers rveggevoerd. Voorts dwo'ngen ze
cucle menschen om voor hen te werken en be'
hanclelclen de overigen naar hun brutalen Duit-
schen trant.

I\{en kon het gevoel van verlichting na jaren
van druk opmaken uit het vreug<letretoo(1, waar-
mede de gealliëerden werden ingehaald. Zii
schudden herr met tranen in de ongen de hand
en snap en met cle blijdschap van toinge'n, dlie ein-
detijk vrij zijn om zicln te roereî zonder vrees
vôo'r clen clwingeland na jaren, wa,ârin ze geert
so.ord ko,nden uitbrengen, welke den verovelâars
niet welgevallig zou zijn gewerest.

Andere do,rpen doorkomende, b,emerktetr we,
clat niemand rneer den in oo'rlo,gstijcl gewoner:
moeden blik toonde.
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Er was geen zweem va'n afgunst, dat hun vrij-
heid niet doorr de Franschen was bewerkstelligci.

De gene,raals Fétain en Pe'rs'liing w'erden prach-
tig ontvangeu toen zij de stad binnentraden.

f{et gejuich klo,nk nog lang, toen ze over' de
rvaggelende brug der rivrer rvaren orvelgestoken.

l)e I)uitschers hadden alles, wat ze maat event-
jes konden gebruiken, weggevo'ercl en ile lakerrs
en dekens van de beddien ll'eggehaald,l cloch clc
\vagens, waarmede ds buit wercl vervoerd, vieLert
in handen d,er Amerikâûen, dÊar de Duitschers,
maar twaarl"f uur hadden oûr aan de scha,ar te
ontko,men, welke elen uitspringenden ho'ek aT-

knipte.
Enkele huizen werclen to,ch doo,r eenige ruwe

krijgslieden in brandl gestoken, clo,ch het vuur
werd, d.oor de bewqners gebluscht.

D'e o,ude menschen scirenen het hevigst van de
bezetting geleclen te hebben. Hqu gezicht is ge-
rimpeld en erg bleek en huu o,ogen staa,n ho,l,
maar fonkelclen in de opwinding van het oogen-
blik.

De trewo'ners vertelden dat de D,uitschers de
twee banken b'eroofden, cie stad voo,r een millioerr
frank belastten en een grcot aantal mannefl tus-
schen de 16 en 45 jaar wegvoe,rden.n

Den Amcrikanen waren 15.ù00 gevangenen in
handen gevallcn en zij haclden 465 kanottnèn en
honderden mitrailleurs veroverd.

D,e groo'te boiog van St--Nlihiel was verdwe-
ITEN.

XIX

TER EESTORMING VAN DE

HINDENBURGLIJN

Intussrchen frachtten de D'uitschers de Parij-
sche bevoiking weder sclirik aan te jagen doo,r
hun v'liegers borven de hoofdsta,cl te zenden en
cr bo,mmen te w,erpen.

Tot tweemaal toe bornbaldeerden zij in den
nacht van 15 op 16 Septernber Parijs en wleek-
ten zich o,p vrouwen en kinderen olveî de neder-
1agen, die de v,erbo,ndenenhens,ederttwe'em,aan-
den cleCen lijden.

Wanneer men hierb'ij het gedrag der verbou-
<ienen ve'rgelijkt, die Weenetr overv'liegen, rnoet
men vanzelf tot de gevo,igtrekking kornen, dat de
D,uitschers op een b,arbaarsche manier oo,rlog
voerder.

Een les van b,eschar,tng werd hun gegeven doo,r
dEn dichter-v'liegenier Gabrie{e d'Annunzio.

Dre bewo,ners van W'eenen zagen voor de esr:
ste ma,al sinds het uitbreken van den oorlo,g bo-
ven hun stad een vijandelijk v'liqgeskaciril ver-
schijnen en kendeni a de o,ntroeringen die bij
zlulk zicht de ha,rten schudden der bedreigde be-
vo'1king.

Weenen 1ag ver van ied'er krijgstoo'neel en de
Weenenaats wâren d,es te angs,tiger.

I{et w'as een zo'nnige zornerdag. D,e lanen en
straten der Oosrtenrijksche hoofdstad waren g'e-

vulcl met een groo e menigte.

Plots in de blauwe lucht zag men zeven vijan-
delijke vliegto,estellen. Ieder witde <lekking Éeb-
ben tegen de bomrrnen, ûIaar hoe goot was niet
de verbazing der bevo,lking, toen zij, in p[aats
varn de vernielende bo,rnmer, duizen<len Ëleine
driekleurige briefjes naar beuede,n zag viiegen.

Het was de dichter Gabriele d'Annunzio,, met
zes zijner avontuurlijke vliegers, die clien verren
tocht hadden gewaagd orm als d,e duif van vrede
in de luchten te verschijnera en aarr de Oorstenrij-
kers bekend te maken dat het uur der gerechtig-
heid geslagen is.

In den ylgggen morgen waren cle dapperen op-
gestegen bij Venetië op Capro,nitoestelien.

Des dichters vliegtuig is te herkennen aan c1e
zeveu sterren, waârmede de vleugels bezaatd zijn,
en aan den gevleugeldlem, Venetiaanschen f,eeuw.

Gabriele d'Annunzio had eerst zqn zoom orn-
helsd en w'as dan opgestegeî voo,r clen gevaa,rlij-
ken tocht.

D,rie duizmd meter hoog in den < maonelij-
ken hernel r, zooals hij zelf zeid,e, was hij ovèr
de Alpen gevlogen" Om half tieri blonken de
witte vleugels in de zon bo,ven WeenEn.

Zij daalden tot 800 meter, naûten 60 zichten
van de sta,c1 en de crmstrekEn, zien oçt straten en
pleinen ho,nclerdl duizencl hoofdera die naar hen
zijn toegeke,erd.

_Egl d* vliegers daalt toit 70 merter en vliegt
rake,lings langs de Sint Stepharrus kathedraal.

Gedurende tw-intig ntinutcn vtiegen zij rustig
bo,ven cle stacl, die zij vreeselijk hadden kunnen
stra,ffen voor al de misclaclen, die de Duitschers en
hun bo'ndgenoo,ten hadden vnerrricht.

Zij wierpen enkel briefjes uit, b,riefjes in de
kleuren van hun land : wit, ro,ocl, groen. D,uizen-
clen vlinders spelen in cle zo,n, dwarrelen neder,
dekken claken en straten. En willen of niet, d.erze
zachte manier om zijn v'ijand te.v,ersla,an, maakte
nreer intlruk o,p c1e getloederen da,n wees en ont-
zetting hadden kurinen bewerken.

D,aarop keerdeu c1c vliegers terug na,ar Venetië
crr nerden aldaa,r rraar waarde gehrrl<1ig<1.

I)e openb,aru ,r."nin! i,eî",vact tte veel van het
offensief van Sint-l{ihie1. }Ien clacht algemeen
rlat Briey-I,o'ngwy dadelijk zou vallen.

I'Ia,ar het kom intusscherr niet zoo vlug vaû de
ha,nd loopen. Fo,ch be'studeercle zijn a,anvalsplan-
nen, clie iecleren dag een andere wending verkre-
.qen. ZondEr verwijl clacht hij er aan den roern-
rijken zcgetocht voort te zetten.

Nu de rechtervleugerl opgescho'tein was, mo€st
het centrum gelijken tred hoiudên.

Mangin t"vas met zijn 10p leger daar aan ,t werk,
maar stooûte op een vers,chrikkelijken tergenstand.
De vijanrd klaimp,te zich hardnekkig v'âst aan het
h en gse,l, waarop zi j n verdedi gingsste{sel dra,aide.
Mochten de Franschen de Chemin-des-Dra;r.es
en cle heuve'letr van St-Gobain vEfoverefl, dan
daâlden zij in Cle p einen van lraon. D,a,t mo,egt
verhinderd worden.

De s,trijd wetd verbitterend.
i{a een gedwongen rust van drie dagen, om

reden van dte stlo,o,mendre referns, die alles door-
weekten, rukte Manrgin den ,14" Septern,ber r,roor'
waarts.



* 155e -
Oudàarks het gc"we'lciig m,achinege'weervu,ur,

het zware gescnut en cre talnjke tegenaanvallen,
kon lrij de flintlenburghjn to'rcereren op de noo,g-
vlakte van Lattaux. tret wo,ud vaû 1vlo,rt1er, Cien
mo].en va,n ,Laltaux, .rllemant, oe stee,ngroeveû
vau t.ruty en cte grenzen van Sancy eu Varlry
vreten in harlden der T ra,ltsclren, crle <,rolk uog :zor..ru
gevaûgeue! lremgu.

Vijt d,agen ouurcre cre reuzenstrijd,, iedercn dag
verwoecle,r, wllcter. Lie -cranscnettr nacrerden voet
voorr vo,gt en beuleesiterdcn cle loogvtakte varl
Vauxaillon, den ApeuDe,rg, Sancy, oe rroevell qel
Lo8es, Caantereine, eo,Iornoe, en Varlly.

J..le vijancl wlerp ouo,pi1o,ud.et1Jk lueuwe drvrsics
in derr strrjd, <toch vrucnteioos. Zrjn lernaal.cre,
trardnekkrge tegert"aanvallera vern\ocnteo rrret aari
rte -b-ranscnen eEn dulrrlr va.n net nerotver( g(o,lrrr-
geDiect te ontrukken.' Onderwijl viel cle tsritsche generaal Rawliusorr
aarr tusscheNr Kaurerijk en St-Quentn.

Den rti" September gtngen de troe,pen op eetr
breed Ïront lran ctrie uur teû W estcru vaû St-lJuell-
tiu aan slag. 1'egen clen mrddag warql zrj ; kni.
opgeschoten en hadcten 3WU gevailg,-eneil ge-
maakt.

Op het gewonrnen terreiu lagerr de clo,rpen Pé-
zières en bpehy, Ro,nsso,54, Temp,leux - le-Guéra r ct

elr vijf a,trdere"
De D,uitschers waren ook hier blijkbaar voo,r-

netnens op dit terrein stand te ho'ud.,en, om de
rv'aarneningE)oste[ ell voorpostzone voo,r de
Hinclenburglinie in dit vak in ha,uden te houden.
Om cleeen tegensta"ud te breken en het hooge ter-
rein te veroveren, werd de tsritsche âanval ondel-
nomen.

Ook hier hacl het slechte weer den aanval eeni-
ge dagen verhinderd.

De aailrval werd in den vroegen morgen, or11

vijf uur o,ndlernormen. l),e nacht was erg rumoerig
geweest. D'e Duitschers hadden groote hoeveel-
heden gasborrnmen tegen het vak van het llolnou-
bosch gebruikt en omsrtreeks twee uur in den
mprgen tregonr eqn zwa,Te regen te va1len, d,ie tot
zeven uur aanhield. Het terrein was doo,rweekt,
de ochtend zeer nevelachtig en het bleef mistig
weer tot in het midden van den vo,o,rrniddag.

Na een ko,rt bombardement, rukten de B,ritten
op. Toen brak de infanterie achter een gordijn-
vuur op.

De aanval. cierr Engelschar ging ovet het loop"
gravens,telsel heen, dat zij hadclen opgericht voor
het D,uitsche offensief in Maart. Bovendien wer-'
den breede vakkerr, v'afl, de buite'nwerken der
Hindenburglinie, die claar voo,rbij lagen, be-
stormd.

D,e D'uitschers, die het voordeel hadden tre-
schut te zijn, vochten hardnekkig. D'eEngelschen
naûlen hier 600O gsvangenen en vele kano,nnen,
waaro,ndier eera vollectige batterij.

Op de'rechterfl-ank ondersteund,en de troepen
van generaal Debeney en ter linkerziide deze van
het leger van Byng den aanva,l.

Zoo waren thans de Engelschen in hun eigen
vroiegere stellingen. Op een plaats, tegenover Bel-
lico,urt, kwamen zij er eenigszins voorb j sn
dro,ng'en zij in cle voorste werk€n der eigenlijke
Hinclenburglinie cloo'r.

In dEn na,rniddag ondernamen de Dnritschetc
nret ee'n groot a,anta'lkano,nneneen verwoedbo,n-
bardement in het Noordelijk deel va,u het ge-
r,echtsfront, tusschen Goiuzeaucourt eo de& weg
van Atrecht-Kamerijk.

De vinnigheidl van hun vuur vernielde al de
telefo,nische verbinclingen der Engelsche troe-
pen. Om vijf uur vielen c1ê D,uitschers met sterke
strijdkrachten aan, cloch we'rden o,p alle punteî
teruggqworpen door de 3?" divisie.

Een tweede aanval o,ntwikkelde zich ten I'[oor-
d,en Moeuvres en weld eveneens met zware ver-
liezen vo,o,r de Duitscheis' a,fgeslagen.

Op berpaaldre punten wisten de Duitschers cle

Engelsche schansen te bcreiken en binnen te
clringerr, maar zlj ùerden er door tegenaanva,llen
'wede'r uit gewo'rp'en en werd de linie hersteld.
Een groot aa.ntal cloo'de Duitschers bleven voo'r de
ste,llingen ligge.rr, terwijl vele gevangenen in ha.n-
cien cler Engelschen vielen.

De Arrstrâiërs vielen in den avond o'ir elf uur
aan. Zi1 bemBchtigden in een zwaren strijd de
buitenpo,ststellingen der Hindenburglinie.

No,o,rdwaarts viel Lempire in handen der Eu-
gclschcn.

De D,uitschers hadden in e'en tegetnaanval het
Ga,uchebo,sch kunnen he,rovEren, maa.r een flinke
besrtorming deed he't hen weerom Vediezen en
u'at zij er ook verdetorynstredetr, hetwasvruchte-
loos.

Om n{oeuvres was de strijcl verLritterd. De
Duitschers hernamen he't dory.

D,e"ze vijandelijke stoo't was bedoeld als een
voorspel van een stetken aanval in het vak van
Kanrerijk en werd cloor z-u'aar ge'schutvuut on'
clcrsteurid.

Twee dagen hie'lden t1e DuitschErs Mo,euwes
! âS,t.

Den ko,rpora,al en zes lnan van Hoo,glandsche"
lichte irrfanterie, clic te sâmen de b'ezetting uit-
rna,akten van eefl cier Engels,che posten, werden
ornsingeld en ûren waa rde hen in gevangenschap.
Acht en veertig uren lang hanclhaa.fde dit træpje
c1e stelling en bracht clen vijancl tal van verliezen
to,c.

In clen avo,nd van clen 19" September, toen de

Enge'ls'chen l{oeuvres heto,verden, vo'egden de ze-
.rlen -"u zich weer bij hun eenheid.

Den da,arop, '""o,1genc1en nacht viel de vijancl
wecler het clb'rp aan. Hee'l den nacht deejd, de Duit-
sche infantcrie herhaaldelijk me't vlalnwerpers en

hanclbommen vastb'eraden po,gingen om in het
<1o,rp b,innen te clringcu. De Engelschen verijdel-
clen a1 clie pogingen na hardern strijd.

Zoo werden al de vooropstaancle posities, die
<1e Hindenburglinie beschermden' een voor eell

inse'noanen En de D'uitschers b j de keel gevat.

xx.
DE STRIJD IN DE ARGONNEN

rr Aanvallen ! Aanvallen !rr zei Foch'
Ieclerelr clag b,racht zijn slag, D'e vrjand weet

zich niet meer waair te wende'n.
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IIet u'asschen der zakke'n, \,r'aarin lcvcnsmicklelen vervoercl worrlen.

Pas kourt hij in een streek eenigvirrs tot rust
of I,'o,cn laat langs esn andereu kant storm loo-
pen. De vijand moet overal zijrr reserven heen-
zerrtieir cn o.r.eral rroriJt hij geslagerr.

Vaudaag is ilet.iu r1e berge'n.der Argo,nnerr,
nrorrgeit za| het in cte Cambresis zijn, delr 28" in
Vlaanderen, waar cle Belgen erndehjk o'nrler cie
leicling van hun Koning den vers,cirrikkeiijken
sla,g van Vlaauderen zulien bevecirten.

De aanv'al op St-Ilihiel en cle overwinning der
Amerikanen \Mas geen ap zichzclt sÉaande o,pera-
tie, maar eerr voorbereiding voo,r den grooteren
aanval, die op clen 26" Septeurbcr zou loskomerr
in <le Argo,nnen.Om aiclaar d,e Duits'cire stellingen
uit te nijpen, met ilet doel orn latcr op te rukken
naar de Duitsche spoo,rwegverbindingên en del
voolna,amsten uitspringe'ncien ho'ek van cierr
vijanctr in Frankrijk te bedreigen.

Het Fransche leger, clat l:ier aanviel., sto,nd o,n-
cler het bevel van generaal Gouraucl, Pétain voer-
cle alhier het opperbervel.

HLt lluitsche opperbeve'l bootsrte c1e taktiek van
Gouraucl o,p 15 Juli na en trok zijn troepen kalrn
terug uit c1e vooruitgescho,ven zone, toen hct
nr,c,rkJe clat de aanval op handen was.

Hij liet slechts enkele posten oncler-officieren
achter, o,m schijnbaar tegenstand te b'ieden.

Gouraucl vaarcligde echter gewijzigde bevelen
aan c1e artilleric: nit, die, in stecle van tot het aa,n-
breken van den clag, zoo'4ls cle Duitschers op 15
Jrili cledcn, leege loopgrave,n te bestoken, e-en
r,'erniele,ncl en schrikb,arencl vuur richtte op de
Drritsche hoo,idverde<ligingswerken en de wèÈen
u aarla.ngs.de Duitsche reserven aangwoerd wer-
den.

Een belangwekkencle eigenaardigheid van die
kano,nnade 'lvas cle onvelwachte zwakte vaû. het
tegenvuur van cle vijandelijke artillerie, dat den
aanva llenden troepen,w ein ig verliezen toebrâôht.

Na de artiilerie-vo,o'rbereiding, vo,lgcle de infa,n-
terieaanval in d,e voo'ruitgeschorvelr zone, wa;;t
cie vijand ge,en hevigen tegenstand bood, en
dro'ng snel do,o,r bijna het geheele froqrt heen..

In de eerste uren van clen slag waren eerrige
van de bela,ngrijks,te steunp'ilaren van de sterkteir,
clie de D'uitschers ingericht hadden, gevallen,
lvaaroocldr het gectruchte bo,lwerk van de Butte-du-
\{esni1, clat den Zuid-westelijken steunpilaar
vormde vara cle stelling v'Ap, Tahure, waa,r dè gol-
ven vân clcn Franschen infamterie-aanval, in Sep
tember 1915, vergcefs omheen bruistên en die tot
clen 26" Septenber 1t)18 in het Fransche front uit-
stak als een klip in de zee.

Aan <l,en linkerkant vielen de F tauscheu de ont-
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Kaart v'an de linie der Buttes.

zagllik sterke linie aanr, genaa,md de linie der But-
tes, varr dle Butte de So'uain af tot aan de Butte de
Tahure. De strijd is hier nooclzakelijkerwijze heel
z:waâr, maar juist kwam. bericht van de verme€*
tering van r1e Navarin-h.Ïve in de flank van de

Butte de Soruain, diie zoodo,ende uçt outrek-
kiug beclreigd wordt.

U,aarcloor morest de linie <ler tsuttes vallen.
Jlegeùr3kertild betiaalct"en de Aurerikaoeu, op

den urterste[ recntervleugeJ. belangrijke sukses-
sel1.

Zo'odoende werd: op het ireele front vatrr 65 k.ni.
de vijand uit voo'ruttgesctlo{/eu sterkten gewor-
pen, waa,rv'an vele plaa'tsen \\'areû, w'aar hlJ laûge
laren veilig had kunne'n r,ertoeven.

frs fultschers scoeûer nlrslercl te zijn g€wo,r-
den aa,ngaatde'het punt, waâr oe zwaa'rste aarnval
zou lo,skomen. . Hun artrLlerre-tegenstand was nct
sterkst oli den ultersten linkcrvieugel rn d,e streex
va,:] de hoogtea varn' t\Ioro,nvi1liers, teu Westen
va,u het dal vara de Surppes, aan cle grens van lret
slagveld.

Itrier stddE Gouraud zich tevreden sr,et een b,e-

hoedza,qen o,pmarsch iq dre nchtrug vau cle ber-
gen, terwijl hij zijn kracht sgiaarrd,e voo,r he! voûr-
naânr,ste siagveid tusschere de Sqlppes en cle

-\rgonnen.
De Fransche troepeu rra,m,eû. de voo'rste stelling

der D'uitsclr<rE i:r, een vervag6fjk net van. loop-
graven en prikkeldraadverslrerrrngerr. ter diepte
van een uur, waarvarl de vigand van L9[5 af ntet
mo€ was gewordien de verdedigiggswerkeq te ste-
vlgen o,p eeu breed,te vaû zeven ulexl.

De Navarin-hoeve, de Butte de Sotuair, de berg

'\Iuret, clie van Taùrure en die van I,e illesiin, ae
cl,o,rtr)eu. Ripootr'Iahure, Ro'uvroy, Cernay-en-
Dormois en Servo,n, als steunpiunten in o'rde ge-
bracht eu docr derr vijaad rc"2æd, verdedigd, wer-
deur derr eerst€n dag van den slag itr harden strijd
verrneesterdl.

lVleen dâa Tr000 gevaagqleû werden g€nofinetl
eu de buit was ouaa'fzieubaar.

Dtenr 27" September braken de Amqika,nen cloor
de Hagen- eu Vôlkerlinies, die hulpverdedigings
werken waren van de Ilindeuburglireie en warell
Eog gee& mijl a,f van de eindp'qJateo va.rt de l),url-
sche drie spoorwegeo uret norur^aal, Epoor.

Gouraud, rukt den spporweg ovEr eo l,aat heur
twee kiiomr,eter achter zich hggen. Grateurl eu
F'oataiue-eu-Dormois wordçn becreesterd.

Genera,al l,iggett m6"akt 5.UtU gevangenen,
Gourarud 10,000.

De ujanA dioet tege.lraanvallen. Iaggett deo,r-
staat den schok. Gouraqd, stelt vast dat er 1O divi-
sies voor hem, staan, werpt ze overhoo'p e.lr ko,n
derr 28" Sep eoeler, op de Py, zich van de verde-.
digingswerkelr tetr Noorden vap de rivier nleester
makeur..

Op den rechtervleugel is de strijd hevig, op de
twee punten Bellevue eu den Cuveletberg, die
de Aisne beheerschen.

De verdediging is harduelcJcig. Meexlraals qoet
mql de kaaonniers bij hqû stukkenr dooden.
l{aure ligt weidra achter de Amerikaansche troe-
p€n €rr dezea staarx dien d4g aan den zoiorn van
Pxermoot en Brieulles.

Weld*r wordt Gouraud, ten ].loorrdem va,n de
Àlin, tegengehoud'ecr d,oo'r de hoogvlakte van
Àure-Marvaux, die het clal der Aisr:,e beheerscht.

Maar Gouraud stood voor heete! vuren. Ste-
illarie-à-Py, Aure er1 Marvaux .'allen, en den 30'



- 1588 -

Ten aanval !

Scptenrber staan de !'rærschcn aan de grenzer
varr i\Ionthqis.

In deu loop va.rl cleze geschiedenjs.werd meer-
nmals over de Argonnen geslxoken. Wij willerr
clen lezer een beeld, geven hoe de vijand zich al-
daar irad vastgenesteldr qr hoe zwaar cle strijd aa,rr
clit geclee'lte van het front tijciens den oe,rlog rvas.

W'ij ootleeoeni dw biizanderhedelr aalr eeû
beschrijvine vaCI dell gekendeu jouneaÀist Blao-
kenstein, die zoo merrig hartelijk woo,rcl ten voo,r-
cleele van België heeft geschreven:

r< De Àrgo,nnen leven in de algerneene voorrstel-
ling als het iuguberste der ootlogstooreelen,. De
piaatsbepalingen ini de nuchtere legerberichten
wekken reeds griezelige voorstellirgen: ( le mou-
iiu dc l'homrne mortl, rrlra fille mortel, ufe
cimetière l, zrjn nam.en o,m van te huiveren. I)an
heeft melr allicht ook de beklemmendi som,bere
beschrijvins$ gelezæ vani het ondioordringbare,
ono'ntwa,rbare woudl varx kreupelbosch zonder
zware boomen, waat als op den tast, dag en nacht,
en nu a,l jaargetij na jaargetij; met het blanke
wap€n tusschen het taaie kreupelhorut wordt ge-
vochten en gemoord..,

Ik heb thans de bloedigste en luguberste plaat-
sen vaû dit geheimzinaige slâBveldl bezochq veel
vond ik er anclers dan het mij beschreven was;
nog luguberder en bloediger echter oo,k.

De nam,en in het donkere bosch konden allicht
in vredestijdl esri e€fiaaûnen wandelaar do,en hui-
veren, met hun herinnering aan dbodl en mpord.
l$u zijn zij krachteloo,s gew'orderr, dun van klânk,
een gro'tesk zw'akke uitrltukking van het lugqbere
van een lancl, clht geen slagveld ma'ar een slagveld
is, waar de grens tusschen lev,etr en dood orrwer-
kelijk geworden lijkt, waar men nog toevallig
soldatenlijken kan vinden, evenals de verspreici
liggende karcloezen, niets rneer schijnatde dlan
c.le uitge,tlrancle levenlo,oze slrcrren r,:an een strijd.

L'homme morrt, zeker, een naam waar de hui-
verende herinneringeln aan eqn lugubere nr,isd,aad
rn naklinkt. Men srpreekt over dezen naam, zich
een \\,'eg banencle or\r'Er een slagveld, dat na zx

weken uog niet geheel m,trqinld is kunûeû wo'r-
den. IVIaar gij breel<t aT, want uw aaudacht wordt
getrokken ctororr een grooiten, gaven schoen, die
op o'nbegrijpelijke wijze aa'n een. boo,mstroqrk
hangt. Grj gaat er heen, err moet nret gruweo. o,[t-
deJ<ken, dat dd scho,eu aÉur een verpletterd men-
scherrbqein vast zit, drat door een ontplodfing los-
gescheurd en op den boom geworpen is. Gruwe-
lijke;r norg : sturkken uiteeogescheqrde Fra,nsche
rrnifqrm waaruit menschehjke knoken stekeu,
ûgÉen hier verspretid. Ook nog een ander been...

Ik fantas,eEr hier niet een bloedig visioen, uraar
rejfereer nuchter en nrauwkeurig eerr kleine ont-
moeting, de griezeligste van dien dag wel, niet
eens echter dle meest tragische...

I,e Cimetière. Wat ze,gp d,ie naa,rn iu dit gebied?
Waar werkelijk de gro,orte kerkhov'en ziju, Fra,u-
sche en D,uitsche, daar heeft men de heuvels nu
geetr makabre narn,en gegev€ni. En eigenlijk æk
rnet reden. Welbeschouwdt, is het alleeo daar
vreedaaa,in en vriEndc,Lijk, dbo,r d,e moo,i€ zwarc
kruisen en blo,emen, ia, reeds door eenige groote
steener gedeukteekens. Het schijnen lachende
oaseo terûdclen van deze woreste l"Erlateoheid en
orcLelooze vernieling. De mooie kruisen en kraar-
sen staan imlrrErs zæ verzargd en rege1natig...
]Leer ctran zeshoaederd o1l h€t kerkhof van ééu re-
gimeut.." Systernatisch aangelegd, door een ta-
leutvol architekt. Die rust nu, in zijn eigen werk,
omdat de oqltsteker va,û een gra,na,a,tkaitets hem
Irier trof, op een gÏaf....

Daar sverr verder op ztet het er anders uit.
Daar heeft men veertig Franrchen gevaogeû, ge-
uoirnen, de eenig overgeblev'enen van eeo konepa-
gnie. )Ien kom"t er orver eelr veld m,et verlateu
F'ransche stellingen. De grond is er doqr een
tronrmelvuur van zware granaten met kuiien
overdekt, a,ls een pokdalig gezicht. Ik weet geen
errlclere vergelijking. Kuil ligt naast kuil, door eerr
smallen rand gescheiden. Merrkwa,ard,ig, deze re-
gelmaat; nooit schijnen twee granaten op eén
plaats gevallen. Eeor zo,nderling spel van het toe-
val !

Maar waarora eigenlijk deze piek in het bij-
zoncler pokda,lig geno,emrd,? Is er dan in dit heele
gebiecl êen vierkante deka,meter grond,, waat geeu
mijn o,f bo,rr is ontploft? Het profiel van de heu-
vels is veranclerd, misvormd, ern aaneenschâk€F
ling van bulten gewo,rden.

Het lijkt inko,nsekwetrt, ciat ik probeer hier een
b,eschrijving te geven van den bodem van het
inrgners ondroor- en ooov'erzienbaar genoemde
Argonnenbosch. Ik moet echtsr bek€xut€rlr, \ran
het bosch niet veel rnjeer te hebben gezien. Dat
sto,ncl nog verderop overeind, achter de Frarshe
stellingerl, waa,r 1ro1g niet gevochten is. Hier
echter was het niet mo,gelijk geweesrt een rroet-
breed te veroversn, voordat alle lev€n erop, van
mensch en pla,nt, \pâ,s uitgefo€id.

Dit is geen borich meer, ûuar een wild stoppel-
ve,ld, bezaaicl rnet wortels en stoûrpen tot mang
cn stamhoogte toe. Dâ,t a1les is het werk geweest
van rnijnen en gtanaten. Alleen in den begimre
vocht men zonder artillerie. Toren moest het zijd-
geweer en de handgtanaat alle Werk dben, tegen
kreupelbocch err:i mensch.

De strijd waÉ esn Indiaoensrtrijd, m€t b€dui-
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Het vervoer cler kanonnen te water.

ping en overro,mpciirrg. llaar oo,k nu rrog ruoetel
L;ajoncl en hancigriutaat steecls het rverk van de
rrlrllcrie voltooien.

\\'ant als Lle zware grar.raten en rnijnen het ter-
rein ais een honingraat hebben cloorzeefcl, is cr
::J.tijd nog leven overge,bleveni, en zoolang er lc-
ven is, is er tegenstarrcl. Ilct kan dan nog zuur
gcrro,eg zijn, de steile en o,ntregaaubaar glibberige
cn kleverige hellingen te be'storrnen. tsij lict be
schouwen van cle posities, riie de Duitscrrers heb-
bcn genomen, begrijpt rneri twee clingen nret:
Ten eerste hoe claar nog'één verdetliger na iret
tpmbardernent in leven kon zijn en dan, hoe de
veroveraa,rs er tegenop zijn gekonnen, zoolaug
daarbovsn nog rnenschen waren, clie zicir vercle-
drgden.

De geknotte boormstammen, die nog staan, ziln
doorzeefd door gew'eerkogels. Dat zijrr de mug-
gen, die zomer en winter gonzeu in dit gerooi<ie
en als slordig neergebeukte woud. 'I'eikens hoo-
ren wij een hoorgen slag als een ge\ryeerschot. I'Iet
is het inslaan van verdwaalde kogels'in het ho,ut.
Dit lijkt zoo bedriegelijk op het afgaan van eelr
geweef, dat het in den beginne vaak valsch alarnr
heeft veroorza,akt,...

Ik moet glimlachen als ik het bosch aanzie net
de herinnering aan een Zuid-Duitsch rijmpje:

t lloera,, hoera in de Argo,nnen.
Hebben wij weer e'en booqn gewonnen. ))

Inderdaad, deze galgenhumo,r is treffend ge-
noeg; en. als men dan nog ziet wat zoo een Ar-
gonnenboom is... Op ve'le plekken gaat het aldus:
boo,m, een paar struiken, kuil; boom, een pag"r

struiken, kuil, en zoo e'inde'loos doo,r. Om den
kuil hee{t mefl telkens bloedig moeten vechten.

Op de dichtbegro,eide hellingen vaût- nauwe
valleien heeft men tegenqvcr elkaar ge egen en
nret kanonnen o{p eeî paar honclerd meter a,fstand
rechtstteeks in elkan clers stellingen geschoten .

7na ztjn cle afmetingen en âfstanden v'an het
mo,lerne gevecht hier ineengeschro,mpeld.

Ik heb in cle Argo,nnen bee{ ândere indrukken
gekregen, dan o,p alle andere gedeelten van het
oorlo[sterrein. \Vel zegt men terecht, dat elk

stuk van iret front ."i ccr zijl cigen karaktcr he'eft,
en niet alleen clcn aartl vatt het terreilt, inaar ook
zelfs clien van c1e aairvo,erdcrs weerspiegeit. Hier
echter is het onderscheicl in karakter met al het
anclete, wat ik nog heb gezien, wel zeer radikaal.

li: neb cien stellingsoorlo'g aans,chou'uvcl in het
vrije vclci van Noolil-l'rankrijk, waar cie tegen-
stanctrers ooù< niet mecr clan i]5 me'ter van eikaar
lagen ; ook ben ik in loopgravelt ge\À'e'est voor
het belegcrrle Norço Gcorgicwsk, a,ndcrhalve dag
vo,o,r den val. Ovelal kreeg men een inclruk van
passir,itcit, r'arr in l.,erttstiug gedulciig u'a,chten
cler trocpen.' Ilier irr c1e Argo,nnen voelt m,eû echtcr steecls
cioor cie'n loetencien druk v'an een taaien strijd.
Olschoou lret nu al seclert zcs lveken kalm was,
of-.c:roo1r icrlcre poging tot aartval zoncler uit-
r,oerige, nri:,sciricn maatrrlett eis'cirende voorbe-
rcidin-e; een rir-.lzinuige zelfmoorcl zo'u zijn, is de
u'acht zo.o schcrp alsof ieiler o,ogenblik een a'an:
va,l worclt vcrwacht.

Rrrsl licci't tttt'tr ltitr nooit, ctr zclrietr zwijgen
de kanonncn. J)e gemoerlelijke kalmte van het
langclurig getlrrlcl oefenen ontbrcekt hier. Elders
zag ik ste'ecls cle machinegewercn bij de hand ge-
ho,ui'len, orn bij de eerste bcrveging van den
vijancl in het s,chietgat tc worclen geworpen.
Hier stornden zii, voo,r clen strijd gereed o'p huil
.gcrrechtsplaats, met een r,ellediee. lo,erencle en
rnikkende berliening er achter..

Even slechts kcken de maunen om b j ons be-
zoek, ons r'lng toeglunclereucl als ecn hengelaar,
die beet heeft.

En to,ch \vas er rust o,ver het heele front. Rijna
geen geweerschot weerklonk, alleen het onophou-
de,lijk en dof gestarnp van c1e kanod:rnen ex ont-
plo,ffenctre granaten en het eigenaardig go,rgelencl
gegil van het zwaar kaliber, dat hoog bo,veir ons
zijn baan beschreef.

Ik loop hier echter mijn verhaal vooruit, doo,r
reecls van ons bezoek aan c1e loopgraven te vsr-
tellen. Voo'rloo,pig ba,ggerclerr wij nog cloot de
clikke laag van taai, glib;berig leem, clat qnze voe-
te'n scheen vast te houden.
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I(ilometerlange tunnel-loopgraaf die tot de
vuurlinie gaat.

Vri j wel onbegaanbaar wo,rdt het te rrein, zoodr a
rnen cle hoofdwegen verlaat, waarvan men over
kilometer na kilometer uit naast elkaar gerang-
schikte, dunne boomsta,mmen, ee,n va,st pad heeft
gemaakt.

D,it taaie leEm is het kenmerk en de plaag van
dit oo,rlogsterrein. Met een ko'rst ervan zijn de
unifo,rmen o,verdekt; het vult c1e lc,opgraven, kui-
len, schuilplaatsen en o,ncleraarclsche verblijven.

Voo,r de tro€pen tijtl hadcler gehad om met
scho,twerk van allerlei aaTcl hun iro,letr en gtach-
ten bewoonba,ar te maken, \vâs'dit het element
geweestt dat hen clo,orweekte, en bij ie'dere levens-
uiting hin<lercle. D,e ergs,te plaag was men nu te
blovcn. D,e oucle loo,pgraven raakten gedraineercl,
men rrvas in steenigeÏ gtoncl gekomen.
- Een clunne rook, clie bo,ven cle aarcle hing, \ÂI'as

n,u het eenige teeken, clat groote, onderaards,che,
b,ewoo,nbarc dorpen verried. Men stond sio,ms
plotseling te midden daarv'an, zo,nder iets te heb-
ben gemerkt

Alsof men qp een mierennest hacl getrapt,
krioelcle het clan b j onze ko,rns,t uit den gro,ncl.
Dan wafen er echter ook half bo'v-enaardsche, ter-
raseewijze tegen cl'e hellingen aanselee'rle blok-
huizen, en,vefd€lr naar achter, voo'f de officieren,
aardige huisjes van boornsta,rn en zeilf$ van steen.

I,Ien heeft dlen tijd gehad om zich in te richten
in de Argo,nnen...

Trots,ch zijn cle krijgsiieden in de Argonnen
bp hun mo,eilijken, gevaarlijken en,o'ndankbarqr
pàst. De bloedige verliezeu, waar cle schrikvuek-
kende overb ijfseleu rran bloe'dige' gevechten nog
niet geheel zijn n'egge'ruimd, waar onontpioftc
granaiten em mijnen; cloo,rboo'lde metaleu hoo'fd-
dekse,ls der Franschen, handgranaten', gelïeer-
patrô,nerr, uniforme'n nog vetspreicl liggen, rnerkt
met de uitinger'' vart itun goede luim. Het tt mori-
turi te sahltantr, o,p dit blo'erdigs,te cler slagveldel,
is bij hen waarlijk geen tragjsch gebaar.'..

Op .o,nzen weg naar de voorsle linie volgden
rvij èen eind veldspo,or. Soms girlg: o'n'ze weg over
veila,ten's1a,gve1den en s'tellingen, die ik reeds
'besichreef, clan weer door verljindin:gpgxavetr,
eind eloos kro,nkelend.

Zij waten zoo, smal als ik ze ltog o'p gcen an<ler

front heb gezien; het elkaar pâss,eeren kon alleen
met grro,ote o,mzichtigheictr en niet .eens overal
pla,ats vinden.

Het lo,open ging goec1, onlilat bijrra de heele
weg met naast elkaar gelcgde knupp'cls geplaveicl
wasi. Bi1 tijcl-en-wijle klvam men door stukken
o'.rde Fransche stelling uit het overrc'mpelings-
tijdperk, to'en rnen c1e vijanclelijke loop'graven
noq nict met troimmeilvuur wegvaagde. Merr kon
niet gaan zondet telkens aan b'eide ziider, de dras-
sige u'anrlen te raken, etr al spoedlg waren wij
2'oo aarcllgrijs als echte Argo'nnenkrijgers kunnen
zijn.

Primitief was hier alles, voo'ral ook de \7vbo11-

hoilen, die wij lanqzamerhand'bereillen,. I{oe an-
ders zaE het er hier uit dan in clê met verfiinde
geriefeli jkheitl in qerich te loopsraaf'do'rp'eh, die
ik veel Westelijker in het fro'rit had bezocht. Het
is hiet echtet ook een weinig gevaarliiker.

Wie clb rioorste loo{rgraven voo,r het eerst be-
zoekt, d[eri wacht gewoo'nliik een teilerrrs,telling.
Hii hee'ft natuurlijll gedâcht lange Eeilederen st-
rlater achter hiln gewet'En oip lNo€t te vin<len. en
ntr ziet hij s'lechtj hiet en dlaàr achter schilden
en kiikgaten een man op wacht. Men schiihtniet
eens vooqbefeid op edn a'ail\/al, en achtera vraagt
d'e bezoeker zieh nog hoo'fdschuclclend af, wdalom
de vijand hie'r nog niet is do,o,tqebroket,

Fleeft men echter meermalen een frontsrtellins
biezo,chi, dan besfiipi men tlat het aain beidlezij-
den zoa gesteld is. ook beseft men dlat de ander
het heel qauw merken mo'et ald e'en cler oartijen
toebereicls,elen maakt Voof een cxrerro,mDeliflq, en
draC de be,srte srchildkachterr tetrslotte voot ,1e

stellins lissen irr clen vorm vân srimmic'e prik-
kc,ldraadriersDerYl'nse'n. Een aanval is niet zoo
eenrtoudïE, als hii clen toevallic"en beiô'eker'eerst
voorliomt.

\{in.1er no,e dan e{.l'ers sche,ein het fe'rrein tus-
schen rl'e s'tellincen in <1e Areoflnen uit tê lokken
tot een aanr"al. T)'aaïrro,o,r waslet te.èlèîT, te inoÂ-
cleriE, te k1 everi s. fi6s n 6e,;llotti s 

--îê'leie 
-nosin s

tot toenarlering more'st ziin, bew'e2en.'eeniEe doo-
rlen in de ooed ruimte, die d'a.ar a1 eenise maân-
.len ge'le'Eefi haclclen : zij lne.rxte.v.eî het niet alleefl
rloo't' hrrn 1ol. r"'aar cr,ili don,r het feit: rl'at nos nie-
mand het gewaagd' ha<l, hen weg te h;len. Des-
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In cle Argonnen.

niettetrrin rverrl hier cte waclrt strenger uitge,oe-
ferd, uras de oplettendheid vee,l schJrper, clàn ik
elders no,g had gezien.

- Ongemerkt bijna kwamren wij in het gevechts-
fro,nt. Wij m,erkte,n het aan de schildwac-irten, clic
stil en strak in hun v,erhoogcle niss,en storrâel,
als heiligenbeelclerr in een ouàe kerk.
. ..Gryr wgor<l, gc'en groet werd cla,ar gewisselcl,
bij uitzonclering cen stille kniL o,f een'ge aal.

Met strakke aa,nclacht zochten clê mânnen het
smalle ten'ein af, rlat hen van clb vijandelijke linie
scheiddb.

. Het ryry rf zij op te lctten hadden, dat geen
insekt zich trewocrg tuss,chen <le boomstro,nken en
kuilen, zoo minutieus leek hun vo,rschend staret.
Men liep hen vanzelf zoo stil mogelijk voorbij,
als weesde men hen te storren in e'en nauwltr.istàl
rende bezigheicl. Minder cle dreigencle viia,ncl was,
zoo leek het, de oalzaak rran deze geestelijke ge-
spannenheidr, dan rvel de vermaning van gruwe-
lijke berinneringen.

Of cl?eigdie er toch een voo'rtdurencl gevaar rran
besluiping, niet door'mcïschen, maar doot een
anderen oqr.nie'erstaanba,ar tloo,tlelden vij an d ?

Overal voo,r het grijpan in kleine rrissen ston-
den z-wa,rtc flesschen met gesrchrerren etiket:
rrSchutzlôsung gegen giftiee Gaser. (1)

Op hond'erd, oçr ia,chtig, op veertig me.ter a,f-
stancl lag d'e vijantl --- als het niet in clcze,lf<le
looograaf was.

Eenmaal o{p een pla.ats waar c1e ste{ling een
scherpe bocht maakte, rrermaande men onÀ, o*
z.eer zacltl te loopen en te luisteren.

De schilclkacht op clen ho,ek ging er.en tet zii-
de, om o,ns dôot ziin kiikgat te laten zien. De
ganE ging da,ar verde,r tot u'aar m,etr teeen een
afclam nirrg v'an zandzakken ke,ek. I),aarachte*
moest nu db Fransrch'e schilclrrvacht c1oo,r zijn gat
staan gluien.

rr Ifoever? )), vroeg ik fluis,terend.
,, Tg'intig pas )) '\À/as het antwoôrcl'.

Daar was de strijcl met bajo,net en ha,ndgranaat
onb,eslist gebleven, da,ar hadden beide .partijen,
cie binnengedrongen Dtuits,che en c1e Fransche
verdedigers, taai vastgehoudef,i aan hun bezit, tot
de strijd verstijfd en deze to,esitand etuit o,nt$taârl
wa9.

Nergens heb ik z@zrcer den indruk gekregert
van den s,trijdJ, borst tegcrr bo'rst, val1 eer onop-
houdelijk met en tegen e'lkaâr n'o'rstelen en drin-
gen, als iu clit geb'ied. A1les leek ook zoo primitief
aange egcl, zoo, in de haa,st gcmaakt. De-natlwe,
diqle, cnge gangen dcr loopgraven schcnen o,lrs
op vele p,lekken te r.,r'il1e'n vastho,uden in hun mod-
der, al haclclerr cle nieurve b,ezittcrs ze o,ok reeds

-verbeterd doo,r primitie'v€, draineering en plavei-
sel.

Zij lckcrr zoo u'einig op de iuinrc, gr:riefr'lijlic
galrgen, die ik elders irr dc vas{c steliirrgcri rlel'
D'uitschers had, g'ezienl om niet cens te sprckert
van cle overdalig weelclerig uitgevoertlc ktinst'
$'crken cler Russert.
' I),c verb,lijrtcn leken irolerr in c1e nro,dder, nict

c1e \reruasserrc1 menschwaa,rclige on<lerko,mens, ciie
ik elclers ha<1 a,ange,tro'ffen.

I{aruren lagen claar tc rustcrr op clen naaktetr
gro,nrl. Nu b,egreep ik waarom allÊ unifo,rmen hiet
er zoa otroo,gelijk beslijkt en verwa,arloosd uitza-
geu, A1les was er geela,chtig grijs aan gewo'rden;
zelfs c1e banclen van het ijzeren kruis vettoonden
niet meer clan cleze eene kleur. Hoe zagen wij
zelf, clie ons nog betrekkelijk konden sntziffir, et
rra clit kort bezoe'l! reeds uit !

Wij mo,esten ru cloor tulrnels, overdekte gan-
gcrr, o,mclat c1e vija.ucl hiet gezicht had in de stel-
ling. Siechts spaarzaairn licht ch'ong o,p vele ptraat-
sen dbo't, uit spleten waardoo( wij ko'nden neer-
zien op dc schansen clet andere,n in het dal, clie
nret vâin $reeu\\r en vo,cht glimmencle zandzakken
u'aren geclekt. IIet Ïroeveel mo'eite en offers
inocsten rleze s,tcllingen zijn voilto,oi<l, die men
ons hier nu reeds prees als heerlijkheclen van ge-
rie'f en veiligheid, bij clie van woeger vergeleken.
Mijn heme,l, ho'e mo'et c1e toestand eens zijn ge-
weest ?

De Duitsche loopglaa,f liep o,ver clen top v'an
tlen heuvel, vo,lgdê ciiens s'teile hellingen. Hier
\va,s c1e groncl ro,tsachtig, had men trappen moe-
ten uitho'urvén in de harde siteen. Ifet was een
moeizaam geklauter en getast in het d'onkEr,
q'aarbij tricn soms belooncl $'ercl cloorr een vertas-
sencl uitzicht over beide stellingen. Men votelde
zich als bii een bezoe'[< in een oude to,renruine. fn
c1e hoeken teekenden zich flauw, in e'en schemer
van cloor spleten binnenrtallencl licht, griize ge-
claanten af, schilclwachterr, die o'nbeutege'lijk den
vijand stondren te b,eloeren. Nog moeielijker en
ro,mlantischer echter, cla,n de to,cht o,rnhooig, was
clc steile r1'aling langs cle gt'oo,te, ruwe, ongefegel-
rle rotstrappen in 't clo,nker Van cle tunnelschans.
I{ct zou o,ns niet eens hebiben vetbaascl als da.ar
vleelrrnuizen uit cle hoeken waren opgefladdelcl.

Ifoe moe'st de wachtclienst hier 's nachts zijn,
als overdag alle,s reeds zoozetr va'n wantroruwig€
srpanning getuigcle? Toen wij weer in het licht
kwamen, in het ongeflanke€r<le en tlaarom on-
overdekte cleel van cle lo,op,graaf , zag ik aandui-
elingen clla,arrran. Diaar la,gen leege hulzEn ver-(1 ) Be-schermendle vloeisto,f tegen giftgas.
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Het inslaan van granaten.

spreid van cle patro'nen cler lichtpisto'len. Ik raap-
te etr een op.

rt Da,armedle kalrrieeren zich de schildwacirten
irr lret db,nker n, zei glimlachencl een o'fficier.

.rrr Het op, po,s{ s,ta.an hier zou a,an beide kantcn
te beklem n,end zijn, als de mannen het terreiu
niet voo,rtdurencl rrerlichtenr lônden met hun ra-
lietterr. Dta,t geeft zelfver"tro,uwen. D,en hee{en
nacht doo,r is er: vuur'uverk b,ij vriencl en vijancl. l

IIij lichtte 1ru clen voorhang op van eetr van cle
ve'le kleine niss,en in clen wand, $'aarin rnij, net-
jes o,pge,stap'e1d, <le han<lgranaten zage\ liggen.

tDeze kas,tjes zijn onze huisapo,theken u, legd.e
hij verde,r uit, rt dla'a,r ligt alles bij de hand voo,r .

het dlage'liiksch gebruik, de patromen, cle gasrnas-
l.;ers, het b'ro'ur,vsed tegen gas', cle vas,eline vo'oo: de
ooqe11 enr wat zo'oial verdet noodig is. l

Het rr clagelijksch gebruik ir wercl olrmidclellijk
bevestigci, cloo,r een zwâren, sche-rpen knal in onze
nabijhei<l. Een Frans,chma,n had wa,ars,chiinlijk
.qcme,rkt, clat c1e b,uren bezo,ek hadclen, en wierp
nrl, als kle,ine p agerii, met een hanclgranaat.
Heel boos mc,ende hij het rriet, wat het blee{ bij
rlie ééne.

ïfii k\ranre'n nu a,a,n loo,pgrarien, die rrii als
t1'pisch Fransch m,aaksel kon'clen herkennen. De
groncl moret hier overa rvoirdên ges,choord tegern
afschuiven, en cle Dtuitschers Eebmiken claa.rrrroo,t
de bekerrdle horden, rlie men in Nederiland in cle
weiden ziet.

Dle F'ranschen w'erllen echtet rornantischer,
antieker, met me'er zrvief van vo,fm. A1 hun vro,e-
get'e srtellinqen ziin Eekenmetkt cloo,r de ro,ndc
schansko,nren van fijn r{echtu'erk, clie met aarcJe

eeVuld ziiri. Het isi eer.r srpecialiteit, rvaarme'de zii
o,p vele plaatsen o'ox- c1e zanâzakken \;eïvânser.

S/ij rte'rwo'trrlerderr ofls oryer het rveiniEe infarr--teriEvuur. 
<lat wii te hoolen kregerr. Dat lag aan

cle cl'asindeeilinq van r1e Franscheîr. \,erte'lcler merl
ons. Die hbucl'en er hier, evenals on.l zo,ovele an-
d'ere r:llaatse,n, rza-de gev€dhtsuren oo rla. Ffet
beste kbrnen zii orJ clreef, a1s zii bet noenmaal
rzercrrbefdl h'ebberr, zor:r tu-s"sche.n trvee en -..ier. Zii
letten da,arbij zeer nauwkeurig op tle k1ok. De

handglanaat, dic otn half twee gebarstar was,
moest bepaa[d een kwaiongensstreek zijn....

De artillerie sche'etr zich dierr morg€tr e,chter
niet aan dle sehafturen te willen houden. Ziikamt
hier trouwens noioit, bij clag noch bij nacht, tot
zwijgen" Niet voo,r niets heet het hier cle o,nrus,tig-
srte p1ell van 't heele Westerfront. Onafgebro,ken
stampten de ka,nonnen, zwaàr geschut a'l1es, naar
onz,e begeleidersr, die c1e verschillencle kalibers
nauwkeurig aan hun gehuil herkenden, oris ver-
z.ekerden. rrDiat is 10 112, dat is'12, dat is 15
c.M. r lergden zij uit, bij ieder tremoteerencl ge-
huil bo'verr ons hoo{d.

Langzawerhandt waren wij weer in de ver"b n-
dingsloopgraven gera,aXit.\Mij ldwamen v er<i er varr
dle Fransiche g:e\yeren, kond'en ons zelfs reeds hie r
en da,a,r bovenr dhrr grondl rvagen. Ifet was 2 uur
gewofden, en stipt o,p tijcl,, zooals mcr.r ons had
aangeko'ndigdi, werd het levendieer. Op een paâr
ho,nderdl me,ter afstand vân orns barsrtte met zwa-
rert, d'offen slag e,en Fransche mijn.

Deze rve4rrnijnen spelen een groo e ro,1 in dit
geb'ied, en zij zijn er zelfs het meest gerreesde
v/a,pen.

Veel geweesder nog clan de z'wafe granaten,
clie tegen cle clekkingerr 'niet zoo een geweldige
nitwerkine hebb,en, e,n clie ook niet met zoa grorate
na,uwkeurigheid in c1e E4ngen gEworrpen kunnen
wofdlen. Tre'ft een gïoo,te qtana.àt b.v. dle prikke,l-
rltaaclvErsoerring, clan toilt zii deze olr en ma,akt
cla,arcltro'r srlechts eell be,trekkelijk kleine bres;
een mijn e,chter, met haar veel grootete lat1ing,
n Erkt vo,lkom en vet'm'orrzelend.'W'ii zaqen ze avetaT nog ro'ndliEger in de o,tr.cle
ste,llinren, o,no,nto1oft. z.g. (Blindqâneef )) met
r,reel meer respekt beiegend, clan tle weigeraa s
o'r.rcl'er de {ranaten, die dbo'r de mans,chap,pen al-
ti j c{ o,nnri rlt1elli j k van L u n'lloo eret ri n gEn.wo'rden
bEroofrl - eern seliefkooscl eeschenk vdor de
vroiuw'elijËe betrekkinsen. Wij zagefl ze in alle
p-'foo,tte, poitvormig, Eranaatvormig. eî d'an ook
dle b,eÊendle r'{e,u.qelmiinen der Franschen. fn
een kuil 1a,q e'en oflontplofter Druitsche mijn, er
uitziende als e'en Eranaai. van fe,usachtige afme-
tingen, gro'r/er en langer voo'tal d,an clle projektie-
len rra,n het zwa,at's,te ve,stinEgesehut.

Deze dinger ziin echtet biilange niet zæ zwaar
a1s zij ef. met de kanomkoisels verEeleken, uit-
zierr, omdat zij hoofdZakdlijk uit een ontzaeliikc
la<lins van oartoilofbare stof bestaan : mââr het
ziin rIanrcloor vlieqcrrde lcnritmagaziinen.

Steerrls driftiEer rverdl het gestâirnn der kanon-
relr qn het ge,huil bo,ven o'ns, tet'Wiil wij het re-
vechîsnieldi van c1ên 8sf,err en gen SÀ'tetnbe'r 1916
hezochten. Zij vo'tmdten ee,n o'nbeEriinelijk mo,ei-
IiiË sto,rtnterrein, dre Marie Thérèse,de Ez.el"nerrs.
,-le Rheinbabienh'euvel, etr hoe deze oirngeploegcle
h ellin Een vErclEr h'eeterr.

Ob de eene plek laEerr no,e, als gevaarli.ike
rro'etnaqels. Fransche handdana etr etr de afsehu-
weliiks,te cllinqen verspteitlt : eldersi qreer slo,e'q
rcerls de too,lf uit cl'efl grond van o,ncleraardscl_.e
clb'roen.

Voot een h'alf weEsedroker blokhrris zalen eetri-
c'e sebaarcle krriissliedrex, oo leeftiirl. in hun ruis-
hei<l een graopige teEensrtellinE vb'nnencl met hun
weelderig noenmaâl, bestaande uit een paaf vân
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Engels:he troepen brengen hnrrne kanonnen op een door hen vcrot'crde strook gro,nds in nienr e

s,tel1ing.

de bekencle po,tjes mct pâté <1e foie gras. Het is
hier nu eenmaal een zonclerlinge lvereldr !

\Â/'ij glib;berclen voroat o,v'er cle doorn'o,ekle aar-
de, zoo snel als wij omze vo,eten ko,nclen los krij-
gen. Het omgesla,gen bo,sch, dat ons bij onzc
ko,rnsrt zoor schrikwekkend to,egeschenen had,
leek ons nu b,ijna parkacTtig ic1yl1isch, toerr wij
het terrein achter o'ns hadcien, \trâal in doo,rscho'
ten hoo,fddeksrels,,vertrap,te klee'ding en wapefls
en efgef noig, de sporren van do,o,cl en verminking
verspfeidl lagen.

Een emo,tie van clit geb.iecl blecf o'ns nog ge-
spaa.rd. De morgeTr was hcltler ge'ureesit, bij uit-
stek ge-s,chikt voo,r vliegeraanvallen, die hier
ono,pho,udelijk plaats rrinclen, mâar nu eenigen
tijcl cloor voo,rtclurenclen mist wârer verhinderd.
Thans echter begom cle sneerlw weer te dwarre-
len, in natte, .qroote vlokken, als was het nog
niet nat et vies genoe'g in de ono,r'crclekte gra-
ven.

Op dre stemming van d'e m,ans,chappen, die rvij
tegenku'amen, scheen dit cchter o'ns'ekkencl tc
\iïerken. l{u het vlieqei:gevaar voorbii q.'25,, ku'a'
nren zij orrc,ral voo't dlen dag.

Als men veertien maanclen lanq in c1e nootl'
zalreliikheicl is gewcest om zich tot amnhibie tt
ontrn'ikkclen, cloet ccn beetie nattishci<l meer et

rriet r,eel to,e. \Vij echfet waren blii na vieï rlLt:
baqqeren c]'en r.astcr-r, zij l:tct oo;1.: bcltleriqet
krrnnoe1rvcg 11'6g1 611r1cf onzc r:octen te r,ocilen
Ërr een Eerot was het. toerr 1<ort claarna, in he'
watrne blokhuis r"an cJen. rccitr-. en ts liolnmatt <1ail
in schrikbarencl eroote teilcrr damnencle socp tri'
de vcil<lkenken binnenrrelrlrc'n, cn met notlepe'lr
van het zvraarste iialiber rvercl roncl.qcdiencl.

IIet rvas ecn echt n'interschc morgell, toen wlj
per automo,bicl Serlan vcrlie'ten, op weg naar het
front in c1e Argonnen. fn clen uacht hacl het ge-

sneculcl, e11 celr rnorgcnvorst hield het prachtige
]faaslarr,:isclral) llog bcilel<t mct ee1l clrtnne rvitte
1aag. Daaro,m scheeu alles op' o,nzen moo'ien rit
celst zoo vree<'lzaâm, zoo, normaal, als be'snee'uwci
zrkkerland. De <lo,r-pjes langs onzen \4leg: wa,ren
meest ongerept. Alleen o'm errkeile plaatsen was
vcdedcll iaar .gcrrochtcn ; claar sto'nden clan nog
sle'chts blincle, z\ryârtgebTancle geraamten over-
e'incl r'an c1e huizen. Anders echter lvaren het
meestal allcen cle uiterlijke teekenen van militair
lirvartier, die aan clcn oorlog herinnerclen'

Hoe later hc't echtcr s'ercl, cles te meer ging
ilren r]c vcr'latcrrheitl varr de streek merken. De
lruizcn n'i1c1etr rrraaf niet leve'nc1ig worden. Be-
u'cour1 \\rare'il zii, maar mees al'cloo'r ingekwar-
t:crde solclateu. Jleir hoefc.le slechts râlrlen en ge-

lc1 aarr te zicu, onr tc r','eten, clat c1.aar een huis-
.. rrc'rl\\' rrntbrali. Dc bcvo,lking is hier uitgeweken.
Ilet t'clvarentle statlje Fuzancy b.l'. hacl oÈ het

crrl-.lik van zijue ?50 inlvoners er nog slecirts
rvef.
'ocrr het lafcr cl'r ticn claq rvelcl, tne'rkten u'ij
vetlatenhci'.1 ooli aalr cic' rtclclett. f)e sneettrv
t 11t1 \vc'ga;clooicl, cn wij konclell zien, clat

:hts bii tritzorrtleritrg cett etlil<q bcutcrkt was'
{oc nail.cr uij llij hct gel'cclrtstenein ktt'amen,
te tneer n'as tlc :ltrcck tot nlilltair operatie- en

articrtettcirr vclstiifrl. Op <1e \\rcgen rateltlen
le1ls \'ê11 ..lctr tteilt, of. x'et'rl so{rs \ree' r'oo't c1e

nzr-qe rrcorts:-c:.irct'en. I)e vensterrijel in cle

rcccliee c1o't'1-rctr wârc1l bcstoven, en jn Ce ver-
Ierr lruizen '/.,.1{ nlcn cloor r1c doffe rtliten s'lecilts

grove, in velrlgrijs gclrleede eedaantelr zicli be-

weqen.
Nierrwe straatbo,rclies \ryaren aangesilagen met

***


