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De o'penlucht-bchouwburg van het 3u jagers
te vo,et te Cro,mbeke.

Te midden der vreeselijke ellende, stelde men
lrier weelde ten. to,on.

Wat mo'êst er dan we1 in 't gemoed o,mg'aan
van den so'ldaat die, gebroken van lichaam en
somber van ziel, uit de helle, van,'t fro,nt terug
k_eerde? Ja, daar werd revodutievuur gesto,o,ki.
Het stelsel der geëmbuskeerden wekte niet min-
der o'ntevredenheid. ))

Voeg daarbij het mislukte o'ffensief, dat zulke
zulare o'ffers had geëischt, o,ffers, rvelke nutte-
lo,os bleven.

De troep gevoelde het wel, dat alle' kans op
zeger na die mislukking, verkeken was.

\Âraarom dan nog do,orvechten ?

Het voo,rbeeld van Rusland o,efende bij dat al-
les een sterken invloed uit. Ja, het Duitsche le
ger was doo,r demoialisatie o,ndermijnd. En c,p-
roeren braken reeds uit. De revo,lutie gromde.

Wilson ontwikkelde o,p 2? September vijf vre-
desvoorwaarden :

De wil der menschheid mo,est in de plaats van
den rvil der Staten komen; gelijke reChten voor:
alle volkeren; geen bijzo,ndere verdragen .in den
Statenbo,nd'; geen ekonomische verdiagen. die
cen andere natie benadeelden; openbaarmâking
tler geheime verdragen.

Deze vo,orwaarden werden doo,r de vo,lkeren
n.ret geestdrift begro,et, en men zaq er als een
\roo,rbode in van een nieuwen tijd.

Graaf Hertling en admiraal vôn Flintze namen
hun ontslag en de keizer benoemde den 3en Ok-
tob*er prins Max van Baden tot rijksl<ansèlier.

Den 5en kwam er verrassend .rieuws.
D-uitschland, lOostenrijk en't'urkijè \rroeg.en

gelijktijdig aan Wilso'n een algemeenen wirpen-
stilstand en de opening. van vredes-o,nderh:rn<1e-
lingen o,p grondslag der voorwaarden doo,r tlen
voorzitter der \/erèènigde Staten ontwikkelcl rn
zijn betoogen van g Jànuari, 12 !'ebruari en Z?
September 1g18.

Den $en vro,eg Lansing, in naam van Wilscn
aan Duitschland, of de voorwaarden van den
vo'o'rzitter in hun geheel of slechts als basis der
o,nderhandelingen bescho,uwd werden. Voor alles

N'102,

eischte hij, alvo,ræns elke bespreking met de En-
tente, dat de Duitsche tro,epen het doo,r heo be-
zettc gebied zouden verlaten.

Den 12en Oktober antrvoo,rdde prins Max van
BzLden, dat nten zou ontruimen; een ko,mmissie
kcn dat punt regelen.

l)er"r 1:len Oktober versr:heen weer eell no,ta \'ân
l-ansing : De bijzonclcrhcden cler o,ntruiming ffce-
ten clool- de geallieerden lvorden bepaald. Deze
I:cz.itten de overm;Lcht. Duitschland mo,et zijn vcr-
r.l'o'estingen staken. torpedeeringen en rvillekeuri-
gc houding.

Do'ch intusschcn werd de positie van prins \lax
van Baden. ondermijnd, do,o,r de openbâarmakir.rg
van een zijner brieven aan den vo,rst van Ho,hen-
lohe. Deze brief verried zijn -pangermanistische
i{geë.n,. welke geheel in tegenstriJd waren met
zijn huidige o,pinies.

Ir.r Oo,stenrijk sto'o,rde men zich niet meer aan
de Duitsche po'litiek. Karel I maakte daar be-
kend, dat de mo,nafchie een Statenbo'nd.zo,u wcr-
den met een afzo,nderlijke o,rganisatie voo,r elk
vo'lk.

Oo'stènrijk vroeg o'nmiddellijke besprekingen.
Dat was feitel;jk 't verzoek van een afzo,nderlij-
ken vrede.

Tro'uwens, de o,ude mo,narchie sto,rtte in; de
vo'lkeren bego'nnen zich zelfstandig te verklaren.

Opro,er brak uit en berichten als de votgende
hadden een groo,ten weerslag o,p het leger.

Vo'lgens den ko'rrespo'ndent van de <r We'ser
Zeitung > te Bo,êdapest, heeft een aantal demon-
stranten getracht in den Hofburg te Ofen (de
eene helft van'Boedapest) doo,r te dringen. Op de
Kettingbrug werden zij .doo,r gendarmerie en po,-
litie tegengeho,uden. Flet kwam to't vechtpartijen
tusschen demo,nstranten en de politie, waarbij
verscheidener personen gekwetst werden, Daaro,p
beproefde men o,ver andere bruggen over den Do.
nau te ko'men. Het gelukte den sto,et oo,k, in den

I{et gemeentehuis van Wo,esten.

DE GROOTE OORLOG.
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Hofburg te dringen aolder door de wacht te wo'r-

den opfehouden. Het do'el was, een Ho'ngaarsche

rtug i"- den Ho'fburg te h.ijschen en den ko'ning

".ri rn.-"nondum tà o'verhândigen, waarin zelf-

standigheid van Ho'ngarije geëischt werd' Intus'
schen 

-verzamelden zich po'l itie -beambten' gendar-
men en twee afdeelingen militairen en dro'ngen

de demo,nstranten eersf van den Hofburg en daar-
na van het vo,orplein weg: Daarbij kwam het tot
bloedise scènes. In de gro'ep demo'nstranten bq-

ro.J.i zich ook o'fficieren en deze eischten, dat

de Hongaarsche militairen naar Ho'ngarije -terug-
gehaatdi zo,uden wo'rden. Ten slotte werden de

âemo,nstranten door 300 man infanterie-en e€n

giàÀ,tt po'litiemacht met sabels en bajo'netten

iiteengedreven.
Omlrent de beto'ogingen te Bo'edapest ver-

neemt de u Lok. Anzl ,: Op verscheidene plaat-
sen c{er stad hadden volksvirzamelingen plaats'
De menschenmassa's. die vootal uit arbeiders en

studenten bestonden, trokken met vaandels en on-
,der den kreet: u Leve het onafhankelijke Honga-
rije! u do'or de hoofdstraten.

De's avonds had een o'penlucht-betoro'ging
plaats voor het Parlement' Een duizendko'ppige
menigte was daar samengestroomd. -Bekende
Hon{aarscher socialisten spraken -het vo'lk toe' 't
ParlËmentsgebo'uw was dô'or militairen, de bajo-
rret op 't gewe-er, bezet. In de stad bleef alles rus-
tig."Beto,ogingen hadden plaats.voo,r het paleis van
den nieuwen minister van buitenlandsche zaken,
graaf Andrassy." Deze sprak de menigte toe. ''

Dan werd het officieel bekend. dat Oostenrijk
een afzonderlijken vrede vro,eg'. Men vernam het
uit het antwoo,rd van graaf Andrassy, den ge-
meenschappeliiken minister van buitenlandsche
zaken aan den heer Lansing. Dit bericht, dat een
geweldigen indruk maakte, luidde als volgt:

< In antwoç,rd op de aan de Oostenriik-Hon-
gaarsche regeerinq gerichte no,ta van den pre-
sident d. d. 18 Oktober i. l. en in den geest van
het besluit van den pr'esident. o'm met Oo'sten-
riik-Hongariie afzonderlijk over het vraagstuk
van den wapenstitstand en den vrede te spreken,
heeft de Oo,stenriik-Ho,ngaarsche regeering de
eer te verklaren. dat zii. evenals met de vroeqere
verklarinqen van den oresident, ook met ziin in
de laatste nofa neergelee'de o'ovattingen onrer de
rechten der volkeren van C)c,stenriik-Honeariïe,
in ''t biizn,nder o{/er die der Tsjecho,-slo,waken en
Tuidr.Slaven instemt.

Aansezie'n Oo,stenriik-Ho'nqariie derhatve alle
vonrrrvl'aârden heeft aangenormen. van welke de

. nresident het ooenen van o,nderhandelinqen over
den rvanen{tilstand en den vrede afha.nkeliik
heeft gemnakt, staat voilgens de meeninq' der
O'o,stenriik-Ho,nrrâarsche reqeering aan tt begin
dezer onderhandelinsen niets meer in den weg.

De Oo'stenriilr-Hc,ngaarsehe' regeering ver-
klaart zich derhalve hereid. zonder den uitslag
van andere onderhandelingen af te wachten. o,n-
derhnndelingen over een vrede' tusschen Oo,sten-
riik-Honqariie en de Staten. die tegenover Oos-
tenrijk staan over een o'nmiddbllijken wapenstil-

stand o'p alle Oostenrijk-Ho,ngaarschs fronten tr
beginnén, en verzo'ekt president Wilson de hieruit
voô,rtvloeiende voorbereidende stapPen te willetr
neme[. D

Duitschland zou mo€ten roigerl.
Van militaire zij'de werd gekuipt, en die hee'

ren kondeô steunen op de zo,o,genaamde Alldeut-
schen.

Het voornemen, o,m de legerleiding aan den
Rijksdag to,e te vertro'uwen, jo,eg haat en nijd o'p.

Ludendo,rff had feitelijk het gezag van een dik-
tato,r gehad. We hebben het Vro,eger geschetst
hoe hij zijn wil doo,rdreef, ook in de staatkunde,
in buitenlandsche aangelegenheden.

Nu wou men daar een eind aan maken.
Het verrâssend nieuws verspreidde zich: Lu-

dendorff had o,ntslag geno,men.
De keizer zond hem in waarhe'id heen en wilde

van hem den zo,ndenbok maken, verantwo'orde-
lijk vco,r al de tegenslagen.

Theodo,o,r Wolff schreef hierqrrer in het n Ber-
liner Tagcblatt r:

t, ln de laatste dagen wâS de politieke atmo,s-
feer bijzonder zrvo,el. Hindenburg en Ludendorff
waren nââr Berlijn geko,men, en zo,uden het rap.
po,rt aan den keizer uitbrengen. Iedereen weet
het thans, dat Ludendo'rff de' man is. dier het
vo,o,rstel tâ,t sluiten vaR eeR- wapenstilsiand aan
de hand heeft gedaan, Langzamerhand is hij
daarop weder van zijn eigen idee teruggeko,men.
Vri jdagmorgen maakte de vertegenwoo,rdiger vaû
het o'o'rlogspersdepartement in de geleidelijk tæ
een jo'urnalistiek voo,rparlem'ent uitgegroeide
< persko,nferentie > een teleg'ram van Hindenburg
bekend, hetwelk de o,pperbevelhebbers ontvangen
hadden. Daarin heette het ong'eveer, dat'Wilsotr
een kapitulatie eischte, maar dat het leger daar
niets van wilde weten.

In de konsenratieve, alldeutsche en groo,tin-
dustrieele pers nam de sto'rm in hwigheid toar.
Deze bladen verzekerden, dat de reg'eering het
vaderland zinnetoo,s en verradertijk, zo,nder da{
de militaire toestand zulks noodzakelijk maakte,
aan den vijand wil uitleveren, 't leger vernieti-
gen do'o,r de' grondwetteliike bepalingen,wetke het
'militaire gezag o,nder 't burgertiik gezag willen
stellen, en in velet andere en dre'igende artikels
riep men o,m den bevriidendea n Yo,rck o.

. Het was niet twijfelachtig. dat Ludendo,rff het
niet eens.was met de beoogde gromdwetswijzi-
gineen. Ook prins Max van Baden gaf van zijn
ziekbedl duideliik zijn meening' te' kennen, en
dacht daarbii niet aan Hindenburg, wiens ko'n-
servatieve qevoelens door allen geëerbiediigd wor-
den, en wiens persoon buiten kritische beschom-
rr'insen bliift.

Eerqisteravond had een langdurige, konferen-
tie bii den heer vo,n Paver plaats. Men kwam
niet to,t een vergeliik. Gistermo'rgen was er weer
aucliëntie bii den ke,izer, 6n spo,edig daarna ver-
nam men. dat Ludendo'rff ziin verzoek o,m.o,nt-
slag had ingediend. en dat het was âangenomen.
Ludendo'rff, die reeds het ko'mmuniquè van gis-
te'ren niet meer heeft o,nderteekend, is gistera-
vond naar het groote ho,o,fdkwartier terugge-
keerd.

De man, dïe zoo vo,I wrok tieengaat, heeft meer
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De lo,o,pgraaf der Wilgen te Steenstyaete.

dan twee jà^t lang als 'een diktato'r over
Duitschland-geheerscht" Het publiek, dat men
slechts wernrg mocht mededeelèn, heeft zich van
clit rlrktatcrschap, zijn toepassing en zijn gevol-
:. : ,,lir, hts. e{:n zeer vage voorstelling kunnerr
m ken, maai ..1es te meer hebben de r.:geeringen
en a.1len die op.eerr o{ andere wijze ;ran cie politiek
n-roesten cleelnemen, de rustelcoze, onophoudeiij-
l<e en gevaariijke wer-kzaamheden van cieze a1

nrac-htige milrta.rre perso,o,nlijkheid gemerkt,
't \';iit gervis te rô,emen, dat l-udendo,rff in zijrr

lrotsch zeliber'vustzijn zich voor niemand gaf. die
cloor geboorte en Faewoonte cle httogste rechten
rrreendt te hebben. en dat hri ;ri)n naam met É{eclr
adellijk precl.il;aat iir:t beia"steii. À{anr clatzeifclc
zelivertrourven er tliezeiTde gevcclens dreven
hem, als I'rij sier:ht geracien $'erd, tot veel minder
verheugende claden en denkbeelden.Als een Napo'
leon wilde hij alien zijn rvil opdringen en Éireep
hij in ai1es, ietterlijk in a11es :,:. Zeke.r lcan sorn'
tijds in ooricgstijd <ie g-r'ûo1:iie ki-:rcitlsoni-
plooiïng bereikt lvorclen. zoo ;11 hct gezeg in de
hancl van een geniaal nrensch iigt. Maar de vo1-
keren z:ijn thans zeiistandiger, cle staatsfunkties
zijn ingewikkelder dar-r vrceg'er, en r"rit cle Prui-
sische k:rdetten-inrichting'en met h:rar- eenzijdige
opleiding komen over het aigerneen geen Napo-
leo,ntische universeele geniên rroort.

Ludendcrff geloofde aan zichzelf, en dat kan
geen fout g-e\,rieest zijn. N{aar hii clced ciat zco,
dat hij de allures van een diklator itAnltant cn
er to,e krvzim, onde r den invioed lan nalsistaanrle
ondergeschikten) op zeer bcdcnkelijke t'cgen tc
geraken.

In hoeterr'e Ludendorff de zaken in hei C)ost<,n
to,t star-rd hr.:cfl gebrar:h'r, t oidt vr:r:;chillerrtl
beoordceld. VIaar stellig htrft hij op ecrr sreeds
lirasser po'iitiek aang'edrongen...

Von Be thrnann-Holhveg zuch1.1e en steunile
o,nder den zwaren druk van cieze cver:rl zich
uitentle autckratie, en ten slotte bracht Ir-rcier-r-

'lor'f I htnr icn val.
'loen in September 1917 irerr r.on Iiiihlmann

op een ko'nferentie onder vo.orzitterschap van derr
keizer de teruggave van rielgië llepleitie, haalde

hii zich de vijandschaP vah L'ude*do'rff op dea

nats. En loen hij in den Rijksdag bescheiden en

goedig verklaarde, dat de o,or1o'g niet o'p Çe s.lagt
ol.:lcleri gewo,nnen kon rvo'rden, rvist Ludendb'rff
ziin ontslag door tc drijven. Overal, waar maar
pilitie l<e aangelegenheden .geregeld mo'esten woT -

den, was l-udendo,rff ter plaatse.
firankriik heeft vro'eger de zoogenaamde pc'li-

tiekc gelreraals gehad, en alle Duitsche geschied-
schrijvers zeggen, dat dit geen geluk vo,or Fra.nk-
rijk is gcr'veest. De FranSchen hebben dat, en nog
hecl r,vat nreer, afgeurend, en daaraan hebben zii
heei go,ed gecl:ran, want het was werkelijk geen
g,:luk.

Het is duideliik, dat een man a1s Ludendo'rff
de dcmokratiseering van Duitschland en alles wat
er rfi€e samenhangt, met leede o'ogen aanschouwr'

Hii hacl alle regeeringen overheerscht, én zou

zich nu otrcler een demokratische, burgerlijke re-

geering mceten voegen' Wellicht meent .hij het

ierlijki daf de huidige grondwetswijzigingen
voo.r een legeraanvoerder krenkend, vo'o'r o'ns

lec,er cchadeliik ziin,Wii. anderen. zijn overtuigd'
ait ae l.g..nnn'oàetder' slechts meer eerbied af-
ài"'i"gt,'"î" hij zich niet met de politiek bemoeit,
en dà het leger siechts versterkt wordt als ieder-
een. hoog e.t laag, to't tucht en geho'orzaamheid
terpli"ht bliift. '

Luderrdorff kon zich dus niet vereenigen met
rle beperking van het militair gezag in politieke
zaken. Hij had o'p wapenstilstand aangedro'ngen,
mâar de miiitairen moesten daarin de beslissing
I'ehouden.

Het opperbevelhebberschap z0Lr aan den Rijks-
dag konren. De zoogenaamde Alldeutschen wâren
daarcl,cr r,voedend. Hrrn bladen verborgen zulks
n iet.

In.de u Deutsche Zeitung I heette het:
. Het schilnt also'f de ondermiiners van het

u Heinratfroni u de wenken van Wilson $ehoro'r-
7nmen en rnet onqehoorde en onwaardige haast
de gronclslaqen onzer konstitutie omhalen. Zii
gevoelcn blilkbaar. ciat aan het front een teg€n-
stand grceit, waartegen zii niet opgewassen zijn'
Zoo, rvordt vo'or een deel het nieuute lto'orstel ver-
klaard, hetwelk den keizer het orlperbevelheb-
herpchap wil ontnemen en aan den Rijksdag over-
riragen.

\,1iat eenige weken geleden no'g geheel onmo'
seliik scheen. is thans bliikbaar een feit: de

grondrrrreftige vaststellinq' \rân de opmerkelijke
cndankhaarheid der l)uitsche tlemokratie" u

Tle u Kreur,zeitunq , ocrdeelde da.t deze \ierân-
dgrirï. on clit tiiristin. cle tucht in de hoogste
mate lr gevâar mo'est brengen.

,, Het rverk van Frede:'ik den Grcote en \ran
\{'i]he1,r-n I moet dtrs met eên nennetrel< à- u la
\\i11"on r' riernietigd g'crdcn l\tii wenschen nog-
n'r2âls fe rloen uitl<omen. da.t het aannemen van
dit vnor.trl in het buitenland als een teeken van
zr,vakheirl za1 r,vorden beschouwd. ,

De ,, Post , liet zich aldus uit :

u I)e denrokr-atie heeft altiicl rvel geu'eten. dat
de clas. \Â,aâroD den keizer hef her.'ehro,erend qe-
zag wo,rdt ontlomen tevens rle onbeperkte heer-
scfiapaii der d'emokratie r-estigt. Is deze mo'eiliik-
ste hinderpaal eenmaal olerwo'nnen, dan hestaat
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Verbindingsloopgraaf met beschutting tegen
kogels.

er niets, waarvoo,r zij nag zou kunnen terug-
schrikken. 'Wij vreezen, dat het Duitsche Rijk
eerst weeiloo's gemaakt en daarna aan de raads-
taiel geleid wo,rdt, waar o'nze demokraten zullen
ervaren, dat hun ho,op o'p \Milson's rechtvaardig-
heidsgevoel bedriegeiijk was. ))

Uergelijke uitlatingen waren niet van aard om
de stemming cnder het volk en de soldaten te ver-
beteren, want daar bego,n de overtuiging stilaan
do,or te dringen, dat men overwonnen was.

De Duitsche regeering meldde aan Wilson dat
het militaire gezag aan den rijksdag o'nderge-
schikt was. En het slot van haar betoo,g luidde :

u De Duitsche regeering ziet thans de vo,or-
stellen to,t een wapenstilstand tegemo'et, die den
vrede der rechtvaar{igheid inleidt, zoo'als de
President die in zijn verklaringen heeft geken-
schetst, r)

De Engelsche bladen beschouwden het aftre-
den van Ludendorff als een Lewiis, dat het
barrkroet der Duitsche legers niet langer verbor-
gen geho'uden ko'n wo,rden.

De < Daily Chro'nicle , handelde o,ver het Duit-
sche antwo,o'rd aan Wilso,n en zei, dat het feitelijk
een o,nvoo'rwaardelijk aannemen van'Wilson's
vo'o,rwaarden was. ( Het is nie"i waarschijnlijk, ,
zei het blad, u dat Duitschland,, na in den hocfd-
eisch to,egestemd te hebben, nog bezwarst zal
maken tegen i1e détails van een wapenstilstand.
Indien de toestand niet wanho,pig was, zo'u het
no,oit zo,o' ver lîeg'aan zijn als het deed. Als er nog
eenige bevestigine noodig was van de'beteekenis
van Dr So'lf's antwôord. dan zo'u deze gevonden
rvorden in het aftreden van Ludendo,rff, dat, rnen
iien er zeker van zijn, zljn orsrzaak vo,nd in o,n-
cenrqheid ten opzichte van het antv/o,o,rd aan
\i\"ilson. r

l)e < Daily -lelegraph, 
schreef : r Ludend,o,rff's

clébâcle is u ko,lossaal >, men nag zich terecht
3lvr?ge.n wie de vo,lgende, zal zijn die aftreedt :
hindenburg o'f d,e keizer zelf . >

Dc < Mo,rning Po,st D was van meening, dat de
spoed waarmede Duitschland antwoo,rdde, een
overtuigend bewijs u/as van zijn beho,efte aan een
rvapenstilstand, maar dat Dr So,lf's verzekerin-

gen onbevredigend waren' Ziln de tegenwo'oadige
mo'eilijkheden eenmaal vo,oLrbij, dan zo,u het ge'
makkélijk zijn Îret o'ude regiem te herstellen.
Dr So'lf denkt zeker, dat een u rechtsvrede i voo,r
Duitschland beduidt een gemakkelijken vrede.
Hij en zijn landgenoo,ten moeten to't andere ge'
d,achten gebracht wo,rden. Het aftreden van
Ludendorif is nog geen bewijs, d1t de militaire
bevelhebbers ondergeschikt a:rn de nieuwe reg'ee-
rinq zijn. "Vo'lgens de u Daiiy News , was het ko'rte en
bondige van Duitschland's antr,vo,o'rd een bewijs
van zijn belangrijkheid. Het einde van den keizer
beduidde het begin van den vrede.

En zo,o'was het. De gebeurtenissen zo,uden nu
snel voùgen, te meer d,aar de feiten op het slag-
veld wel aan ieder de o,ogen mo,esten o,penen.

De eenheid was groro,t langs Entente-zijde.
Berichten als d,e volgenle wareo ieekenend :

'-u De Engetsche or",n,"'rfoffi'J.1,r?i'0.î o"
minister van Buitenlandsche zaken, Balfôur, zijn,
v-erg-ezeld van elenige o,fficieren van leger en
vlo,o't, naar Frankrijk vertrokken. n

. Koio,nel Ho,use, o.,"r,Tiii;r?.iiiïtï.
g'ever van,\Milso,n, is te Parijs aangeko,men. In
een interview zeide hij, te komen*als o,fficiee,l
veriegenwo,o,rdriger van''de Vereenigde Staten en
den president.

Flcuse rekent er op aan alle beraadslagingen
der geallieerde regeeringen deel te nemeî. lA.k
-g"j"l intergeallieerden politieken raad vormt,
zal -de ko,lo,nel de Vereenigde Staten verteg.en_
wo,ordigen. Op een vraag,-hoe lang hij zalîlij_
ven, antwoordde Ho,use : . Misschiô, iwe, *"_
ken, misschien twee iaar r,.

Ko,lonel House heeft, in antwo,o,rd o,p een hem
gestelde ura?T, verlilaard, dat er bij de alge_

i1""_1î 
bgraadslaging der ge_allieerden aileen spra_

Re_z_at ztln van oorlog en niet van vrede. ,
Men wilde aan Duitschland drrs- laten g.evoelen,

dat het als overwo,nnen mo,gendheid o,ns 8ei ,rr.O.te vragen had.

_ De ko,nferentie van de Fransche, Italiaansehe,
Belgische en Britscher 

-afdeelinqen 
'"", -t"i g..1"_

terallie-erde parlementa ire ko-iig n"* a.l lolbe"_
de besluiten :

- 1. De naties, die thans vo,o,r de vrijheid strii_
clen, moeten nauw aaneengesloten blijven, to,t de
g'evaren_-weggenotmen zijn do,o,r de overwinning
o,p de vijandeliike mo'gendheden.

2. .De geallieerder mo,gendheden rno,eten plan_
nen beramen om na den o,onlo,g den u vo,lkàren_
bo'nd u te verzekeren en te o,ntwikkelen.

3.. Centraal Europa mo,et o,p de basis der natiou
naliteiten wo'rden ingericht. -

4 De verliezen, als gevo,lg van clen duikboot-
oo,rloq. mo,eten doo,r overdracht van Duitsche
scheeosruimte zoo,veel mogelifk vergo.ed wo,rden.

-5. De geasso,cieerde rege,eringen dienen to,t een
afzo,nderlijke 

- 
in ter geallieèrde luchtmacht bij te

drag_en, ten einde zo,o, noodig den laatsten tegen_
stand van_den vijand do,o,r eJn re.eks aanvallefr c,p
zijn gebied te breken.

Maar het gtoote woord bleef nog aan Foch,
zoo'als wij nu verder zullen ziqt.
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De T{oning o,p het tcrrein dat den vo,rrgen dag
o,p de Duitschers veroverd r'verd.

XXVI.

^AAN TIET FRANSCTIE FRONT
Ovmwifningen d€r Ententerlergens. - Binnen-

landsshe bon'oaringen in Duitschland.

V\iij hebben tot nu vo,o,ral de krijgsgebeurtenis-
sen.in \'laanderen beschreven. Wenden wij thans
den blik naar l'rankrijk.

De slag rn Cambrésis eindigde met de veroive-
ring van Saint-Quentin.

lje Duitschers hadden deze stad met een ware
o,mheining van vestingen o,mringd, en ze ver-
trouwden sterk op die geduchte ustg'llung>, welke
van Po,ntruet to,t Urviiiers liep over Po,ntru, Ber-
thanco,ult, Grico,urt, Selency, Francilly, Gauchy
en Grugies.

Een vo,o'ruitg'eschoven po,sitie lug voo,r de
e'igenlijke weerstand,spunten, en de do,rpen h;rd
riren in echte vestingen veraaderd,

Vo,o,ral de mitrailleur was daarbij het aange-
wende wapen, dat uit ho,nderden gaten met den
dcx-ld dreigde.

Vijftig maanden had de'bezetter aan deze ver-
sterkingen kunnen werken.

Het 1" leger Debeney had tot taak Saint-Quen-
tin te nemen. De tro,epen werden in auto's aan-
gevoerd en vertrokken van F'argniers naar Ta-
vecq, waar zij den natio,nalen weg van Cambrai-
Chalo,ns-sur-Marne vo'lgden. Anamieten herste,i-
den dien weg ; dat .waren kleurlingen van het
Franschq pro,tekto,raat Annam. De bevo,lking
no,emde ze Chineezen . Ze waren aangevolerd voor
het werk.'le Cerizy steeg men uit. Men had twaalf kilo-
meter afgelegd in drie k'wartier.

En nu oaltstond de slag o'm Saint-Quentin.
Welk een verwoesting o,v'eral o,m de gemartelde

stad heenl
De Duitsche zwate artillecie bulderde uit

Degny.
De Franschen behaalden veel vlo,rdeelen. rn

clen nacht zagerr ze de vlarnmen bo'ven .Saint-
Quentin wo,eden'

ljen 1"" Oktober 's middags werden Omissy en

Lesdain genorlen. Ue l'-ranschen overSchredén
het kanaal bti rrô,nquoy. Het 36' ko'rps van gene -

raal No'ller berelkre ocn V!estclr1ken zo'o'm.der
stad. Um 1 uur dro,ng een irornpagnte Sarnt-!)uerl-
trn binnen, en begal zich langs roolkenoe Purn-
ho,o,pen to,t Dlj het stadhurs, DeLt 2"- uktoDcr KoIr
men melden, <iat de vijand gehcel ut! tru sra(r
vefow€nen was.

L/e bewo,ners waren weggevoerd; maar somnrl-
gcn haoucn zrch kunncn v.roerge,r en begroelterr
iru q.e verlossers. ze ko,nden gc'vaarll1ke purteg
.lanoulclen, want. de plaats was o'ndermrlnd, en
voo,ral cle atschuwelqxe tllctbro,mmen warèn ze€r
r'crraclcrlrlk.

Sarnt-puentin had o,ntzaglljke schade geleden.
Jve meeste nuizen warcn o.pe'ngescheurcl en onbe-
woonbaar. Het museurl Lecuyer iag plat, n'raar

, de l)ultsèhers haooen de verzamehngen lvcgtu-
vo,erd. llet Uhamps-trtysées was ecn trur[sun
kerl<hoI. i)e ko,llegraie kerk vo,rmde een reusach.
llgeirr puluhoo,p. ],n' het orngeschonde,n lyceurn
vtrnd men l ransche gevangenen.

De Argonnesiag rechts, die van Cambrésis' Iinks, mo,€sten het centrum bevrijdea.
Het 5" leger van generaal ,Bertfieiot kreeg nu

to,t taak Relms te bevri.lden. Deo 80"" September
begon de slag van Uhampagne.

ttret 5" Ieger vertrok, beschermd, door hevig
spervuur. fL'arks steulldren de infanterie. Met ge-
weid vrel men de stellrngen van d,en wlo,nt-È'eiré
en I'Arbre-de-Romarn aan. iV1ont--t erré viel door.
eeû flankb,ewegiug; cle tanks verovercler de
tweede plaats.

Bij Rooaain streden twee Amerikaansche d.ivi-'sies 
mee. Dit punt, alsmede Montrgny en Grancl-

IlafireAu, werd omsingeld. De D'urtsclrers trok-
ken zich terug.

D€n 1" Oktober stonden de. geallieerd"en op de
linie ùIeurival-Glemes-Revrilo'n-V entelay-
Butte-de-Pouilly.

De Dtritschers hadden veel verwacht van het'geweldig steunpunt, door het massief van Saint-
Thierry gevormd, maar nu de Franschen dtt ten
Noorden oangetrokken warenr.moesten de bezet-
ters het verlaten.

Den 3o bereikte Berthelo,t de Aisne en het ka-
naal van I,oiwe. Vier en twintighonderd gevari"
genen met 28 kanonnen vielen den geallieerden
in hand,en.
' 't Was nu, dat Ludlendorff zijn nederl4ag er-

kende, dbor op eex wapenstilstand aan te drin-
gen. Hij schoof de schuld op de gebeurtenis.sen
in Macedoqdë: a Daarheen heb ik al de reserven,
voor het Westelijk froort bestemdl, moeten sturen
sn hier zijn wij er nu. zonder r.

Tegelijkertijd behaaldeq de geallieerden suk-.
sessen in de Argonnen. D4af opereèrde generaal
Gouraud, die er Einde September" 13.000 gevan-
genen met 300 kano,nnen nam, IIij vestigd,e zich
te Somme-Py, op den berg Cuvelêt, en bij Mo,n-
thois. De rechtervleugel was daar hecht gean-
kerdr eo kon de as vsrmen voor een draaiende.
beweging van tlbn linkervleugel.
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i)e i)'uitsc.'crs berrieidqt de vialiic valr .\ur.rL-
L'aule-ocs-Lfranllls, Lerl ,\ûorqcIl va1l .Hy.

ll<€Il Allt€frl<aallsctlc (r-tvrsle elr tlvee -Fral]Sclrc
drvrsres vrelell ze aan cû lraurpcerden len LuLd-

^\oorcleo va,n Ste-Àrane-à-1'y tot Sarût-I1tlennc-
a-^trues, i4oo, beorerg(rei1 ze ult het Uo,steu aI de
Durtscue posirres, ten zuldeo cler Sulppe tot
xeims.

De vijanci zag <Lat gevaar en trok zicir terug.
]Iaar cle -t'ranscheu riraaiclen om Saint-Htlenrre-
à-Àrnes en vrelen 0rteutl aan.

D,e Duitschers nloesten nu lVeg van cie Suippe.
Ile rurteuj achtervolgc.le lien cn rukte op tol
jrpo,ye-et-i:erne. 1-le bergeû vaII ctrautpagne v1e-
len en de lj,ultscrers $/eken to,t -L\ogeùt-l'Ào'
Desse.

Gouraud tastte nu de Àrncs aan. Ztjt troepeil
overschreuen de beek en narrrell de v]akte val
]IontcheuLin; zrj beierkten den lu' Uktober de
statle van Grand-Pré.

I)e kroonpnns trok nu achter dc Retourne te-
rug, en den 11" sto'nden dc -!'ranschell op den
weg van Rethel naar Vouziers (blj lauvresJ. Den
12" rukte Gouraud naar het Arsne-kanaal. op en
de 120" divisie bereikte \rouziers, het voornaam-
rte knooppùnt van g;egeu iu cie Àrgonnen.

Zoo rnoest ook voor het gemartelde Rerms het
uur der verlossing slaan. IJe bedrijven van Bet-
thelot en Gouraucl, \\'erkten daartoe samen'

Den 3P Oktober nâm genEraal tserthelot Cor-
micy; den 4n trok hij over het kanaal van Con'
cevreux, te Neuvillette. Hij narn Bernléricourf.

Dpn 5" joegen de legers van B'erthelo't en Gou'
raud de achterhoeden van den vijand, voor zich
uit. Die achtervo'lging geschiedde ovel: een front
çan 45 km. lVlen trok over de Suippe, b j Orain-
çille. 's Avo'nds bezetten de Franschen cie fo'rten
Primont, Witry, Nogent-1'Abbesse en 't ganscile
masief van illbronvillisrs.

Tot in de l\{aasval1ei, wâar. de Amerikanen
nun sektor hadclgn, o'efencle deze overwinning
iraar invloedt uit.

Dsn 8" Oktober vetoverden de Fransche en
Arnerikaansche divisies van het tweecle Ameri-

liaanschc icger, gencraal J3u11arc1, die ten Noor-
cien rtan \ crcluri stonden, I3caumont, Ilaurnont,
iira,ba,rtt crr Consenvor)-e, en llamen e,r 3.?00 Oo,s:
ienrijkers gevangen. figgett nam Cornay, aarr
ile Aire, en kreeg nu verbancl met Gouraud te
Grand-Pré.

D,en 12" Okto,ber eiridigde <ie s,lag va,n Cirampa-
gne-Ârgonnen mct een ger'velclige nederlaag vo,or
dc l)urtschers.

I{et leger van Gouraucl zuiverde den ganschen
b'oog der Àisne en bevnjcld,e er 3tt piâatscn.

ll,en tro,I er veLscherclene ciuizenclen burgers
aan, $'ieL r'-leugcic natuurhjk treifencL lvas.

r\lcer' tran vler jaar nail voor nen cie vcrcimk-
iring gccluurcl, en eeze \\as z\vaar geweest. ,\1cll
had ook erlerrt-le gercd.cn. l1rr thans VefschtrLicu
ctaar ric ergen solclaten. Juictreno begfo'ette nrcll
iretr. UlliclerrJk clan to,ch N'aS cle verlosslrlg gc-
tl.ragJ.

Guur.aud 1iacl, scclert den 2tl" September, 21.ùit;
gcy'âllgclren geilaalir eLl lrtecr crau Lruu kanonnen,
u.rUU rlraclrllre8,cwerc.n cir zoU rù;n\.erper:1, be-
i,e \.cl1s nog \-eet auderen bult genomeu, ook eeu
u\iergr.oore $assa urunltle vlel den overwinnaar
rLr lrauc-len.

lJ,ctL !2" Ukto'ber tro& I1et J teger (.tsertlleioU
oc Ketourne over err breldde daar d,e vorden!,-
gerl .tu KlI1. u1t. b"et lorcecroe de Àtsne, br7

Lrllr$rrtco,tlrt en r\eulcjtâter, en achtefvolgoe o.I]
grlll1ll1g cLeU I'ijau(l.

llri ue lulrscucrs rveke[ uraar. À1 verbloeur-
clcn ze zulks zooveel mogeuJK 1n I]uD legerbe-
r icn rell, to,ch begreep mcn tn l]urtschtandr de
rvaaruetcl lvei en pessrruistrsch lvarer cie bescho,u-
\\lngen, terlvrjl ook hct getwlst voortduurde. De
ilclulrscrrers schreven oe neclerlageû toe aan de
lnrrrclgrng cter regeerlng eu hoonden cl,e demo-
KIAElE,

-Ue bevrijding van Reius verwekte in F'rauk-
rrSk veel geesrcrnft. I)e gemartelqe stacl was als
cen syrubool geworden eD. over de gansche We-
re.tcl nad men va1r Keims gelezen. Rurm had men
rie toto s oer beschoien kâtneoraal versprerdr.

Vroeger bescbreven we ultvoerlg het le.veu iL
--'- oI beter -- oûder de rurnen van Reims. De
bevolkrng was heen.

Àis r',,'tJ zeggen d,e bevrijding van Rein:rs, dan
bedoelen we natullrlijk de bevnjding der beknel-
ling, r'vant Rerms was in Fransche handeu ge-
bieven. Doch het viiandelijk front raakte schrEr
aan de stede.

Het plan vao gerleraal l'och werd regelmatig
gevolgct. Er hadden nu twee aaûvallen plaats
gehacl in het centrum (Tardeno'is en Santerre) en
lwee aan de vleugels (Saint-Nlihiel en Vlaande-
ren). Door d'e eerste slagen was de vijand terug
moeten vallen op zijn linies. Bij Saint-Mihiel
ioorklvam men alle bedreiging uit het Oosten.
In Vlaanderen hing c1e linkervleugel der Duit-
schers als in d'e ruimte.

Weldra zouden de genadeslagen volgen. D'e
toestand der Duitschers was nu gevaarlijk en het
moraal cliep gedaald. De bevoorrading lag in de
war. De aftocht geschiedde in wanorcle. Op som-
mige punten brak opro'er los.



i,n deze omstandighedEn verzocht F.och aandeo Engelschen generaai Douglas ffulg op A"
1!k*,vau -Bohain tot het oTleuiref ou"ii" g""o.
Dszæ aanval mo€st tot eeu opruarsch leiden tus_
schen Schelde, Samber en 0rse.
_ Den 8" Oktober begon hrer cle slag, na aller.lei voorbereideucie gJvechten. U"irîtooa nr"rlegenover von der .\.tarwitz €n vou lJejoiv.

r\amen aa_n dcn opruarsch <leel: hel eerste le_ger flornc, het derde leger -Byug, iret vterde le_
g_er Rawliuson, alien .tsntten .ioi, "" tr.i-""rrc"
.t-ransche van J)ebeney. Het grng 

"uË.o a"IJ.indenburg-stelhngen, tusschù ÀamerriË en deUrse.
ùIen had-tegerover zich 2J Duitsche divisies.

_ Byng en Rawlinso,n trokken t "t;;r; ioorurt.
-FIet stortregende, maar dat kon iret élal nret
o.rexen. JJeauregard, werd genomen, en een Ame-rikaansche divisie, weike- met ;; È"g.friË"meewerkte, onder generaal Lewis, 

'uËiou"ra.
rlrancourt en prémont. Schotteu en Ieren dron.gen Serain binnen. Engelschen 

"" W"1..1"" Ur"_ken, den weerstand bij Beaurevoi, 
'"o-ïfàr"ier""

en bereikten Malincourt. De NieuwlZeeùnoers
veroverden Lesdaiu en Esnes.

De Duitschers deden tegenaanvallen, door
Lanks gesteund.

Het weer was opgeklaard, maar men streedverwoed in_ het stijk. De vijand had geen sut ses
gn gogst Niergnies en Seranvilliers o"pgel.en. DeDuitschers worstelden wanhopig, oir'"no"o .,toch rreel mismoedigd.o *"r"i,îiu-ouJrli.p"o.

Loo verloor de tegenpartij de uitgestrektevlakten van her t<ameititscn". n. 
"ùàrïïet er

Q,000-Sevangenen achter, met 1SO kanonnen, endit _alles den eersten dag.
Het leger Debeney h-ad het ook zwaar te ver_

ant\4roord€n_, op €en verschrikkelijk terrein, volgranaattrechters, dat zich als 
""o 

gl"cis uitstrek_t'e voor hechte verdedigingswerken, waarnit de
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machinegeweren de aanrukkende troe.rcn be-
stookten, die zich door prikkeldraadversperrin-
gen moesten heenwerken.

En toch nam Dcbeney een gansche rij plaat-
sen, zoodat hij daarna de linieHarly-Neuville-
Saint-Amancl kon aantasten.

Vreeselijk nog woedde cie strijd bij tsertheni-
corrrt. Weinig zou het den vijand baten. Zijn
partij was ver.loreu. Den g" Oktobcr, in den voor-
middag, ondervonden tsyng en Rawlinson nog
heltig verzet, maar tegen den middag week plots
de vijand. Eigenlijk was 't een ordeiooze vlucht.
Onmiddellijk begon een' geduchte achtervolging.

Douglas Haig liet de Duitschers ûazetten tus-
schen de Sensée en de Somme. Gansche afdee-
lingen werden gevangen genomen. Veel buit viel

. in handen, zooaTs geschut en machinegeweren,
onbeschadigd, omdat men den tijd niet gehad
of zich niet gegund had ze te vernielen

Kainerijk werd nu bevrijd.
Kamerijk (of Cambrai) had een zrVaren bezet.

tingstijd gekend. De stad werd geldelijk uitge-
perst. De Duitschers legden de hand op alle
voorraden. Dan eischten ze de spierkracht der
mannen. Nog was de maat niet voi.- Ook kin-
deien en meisjes werden gedrvongen te arbeiden.
De burgers kregen bevel de vrlandelijke'officieren
te g'roeten. Mishandelingen werden als dagelijk--'sche 

. straf toegepast. Kortom, te Cambrai
heerschte de terreur op vreeselijke rvijze.

Toen de bevrijding naderde, voerden de Duit-
schers de gansche bevolking weg.

Duizenden bannelingen verbleven in België, en
anderen werden doorgestuurd naar Nederland,
dat ze ook zeer gastvrij opnam. 't Geleek hier
we-. op Oktober 1914. Overal richtte men te
huizen en vluchtoorden in. om de ongelukkiger
zoo, goed .mogelijk onder dak te breÀgen. Ock
ten o'nzent geschiedde zulks. In Limburg, Bra-
bant, Antwerpenr'Henegouwen waren de banne-

Nieuwpoo,rt in puin
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De IJzer te Nieuwpoort.

lingen uit West-!laanderen en Noo,rd-I.-rankrijk
verrnepgd.

Cambrai was dus verlaten. Den 9"" Oktober,
in den vo,ormiddag, tro'kken l{anadeesche troepen
van g'eneraal Ho,rne de stad binnen, Op veel
plaatsen wc,edde brand. i)e krurspunten dey' stra-
ten waren gespro'ngen. Hier en daar o'ntploften
verraderlijk geplaatste mijnen. Dergelijke prak-
tijken ko,nden den o,pmarsch niet vertragen, doch
richtten eenlge afschuwelijke mo,o,rdpartijen aan.

De "Engelschen van Byngs leger bereikten .

Cambrai urt het Zuiden.
Zo'o was nu het fro'nt Çambrai-Moy verbroken.

De'I)uitsche btraden erkenden zelf dat die neder-
laag een zeer ernstigen to,estand schiep.

n De, bres is diep, > schreef de u F'rankfurter
Z-eitung )), (( en al de strijdvaardige energie en orr-
begrensde o'po,ffering van orns leger zijn no,odig
om dezen vree:selijken toestand te troiseeren. De
veiligheid van het rijk zelf staat o,p het spel. >

En inderdaad, dre Duitschers vloden vo,or de
overwinnaars. Engelsche, vliegers bestoo,kten de
lvano,rdelijke troepen I de wagens eri kano'nniers
raakten vermengd als in een o,no,ntwarbaar klu-
wen. Om de wegen wat vrij te krijgen, mo,est
men gansche konvo,o'ien ter zijde achterlaten.
Overal lagen geweren, .ransels, bajonetten, mu-
nitie.

Men had den tijd niet spoorwegen en bruggen
nàar wensch te vernielen. Tro,epen kwamen in
opstand tegen hun o,versten.

's Avo,nds bezetten de Britten de linie Bohain-
Busigrry-Caudry-Cauroir. Debeney bereikte het
bosch Etave,s-Beautro'ux-Forntaine-Notre-Dame-
Marcy-Mezières-sur-Oise. Rawlinso,n breidde de
veroveringen naar het Oosten uit.

Men had nu het verwoe;ste land met al zijn
prikkeidraad, granaattrechters, loopgraven, ver-
dedigingswerken en ruïnen verlaten en stond in
het vri]e veld.

l)e overwinning bracht nieuwe vruchten. Den
l0'" Oktotrer nameû de Engelschen Cateau, met
een gansche rij do,rpen, waar vele inwo,ners geble-
ven waren) die nu de bevrijders ontro€rd toer
jurchten.

Debeney bereikte Sebonco,urt, Mo,ntigny-en-
Arro,uaise en Berno,t, en kwam aan de Oise tus-
schen Berno,t en Moy. Oo'k l{ieux en Estrun
vielen.

I)en 20u1 Oktober, on 2 uur 's mo'rgens, gin-
gen de Engelschen o'nder hevigen regen weer tot
den aanval over. Zij wilden de versterkte o,ver-
gangen der Selle neûren, tusschen Le Cateau,
Solesmes en Denain. Een r.veek lang wo'edde ge'
weldig de strijd,. De Duitschers verdedigden zich
wanhcpig en bestou,kten de geallieerden met g'as-
g'ranaten en mitrailleurs. Veel offers moesten, er
gebracht wo'rden voo,r Po,mmereuil, Forest, Ro-
meries,. Catillon, Beaurain, Vertain. De Ecaiiion
r.verd geforceerd.

Den 24en naderde nren de Samber,' en bij Po,ix-
du-No,rd en Rô,bersart, het groo,te woud van Mor-
mal.

Het wo'ud van Mormal strekte zich to't bij
Valenciennes uit. Het was dicht bewassen en zeer
groo,t.

A1 dadelijk bij de bezetting, to,en het bleek dzrt
ûlen een stellingo'orlog zou moeten voere-n, had-
clen de Duitschers ro,ofplannen met het wo,ud.

Wat een voô,rraad hout ko,nden ze daar vind:n.
En men begrijpt hun bedo,eling, als men denkt
aan \À/at er in ons eigen land is gebeurd.

West-Vlaanderen bij voo,rbeeld is niet rijk aan
bo,sschen, Er waren er to'ch enkele, d,at van Hout-
hulst, de Munkenbo,sschen ten Zuid:en van Brug-
g'e, 

^dan een bo,sch bij Ardo,o'ie, een bij Ruislede.
WeÎnig bleef er van oiver. In Oo,st-i/laâncleren
werd de Kluisberg gescho'ren.

,Welk een verworesting'en in de wo,uden van
Heneg'ouwen, Namen, Luxemburg en Luik. Als
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l'.i,i.1 r'l:; l:,.tit:-:;lr:;r ic Cronrbcke.

nrcn lhans langs de l3araque-ùIichel reist, ziet
mc{} o,p Belgisch gebied de o,ntboschte velden,
maar op Duitschen bodem bleef het rÀio'ud angst-
vailig gespaard, zonder dat de Duitsche milita-
risten vermo'edden dat deze stre'ek terug met Bel-
gië zou vereenigd wo,rden.

Dat vandaiisme strekte zrch zelfs uit tot par-
kel, to,t de bo,o,men langs vele weg'en.

VIen had in de loropgraver en voo,r verdedi-
gingswerken veel ho,ut no'odi3l, ook voo,r andere
doeleinden, a1s barakken, voo,r de veldovens, enz.

Niets eenvo,udiger dus dan het maar te halen
in u feindesland ,. En zoor moest o,ok het Mor-
nral-wo,ud het ontgelden.

't \tVas nog niet genoeg eclrtcr clat men in het
bezette gebied dien roo,f pleegde;neen,rnen dwong
ooù< burgers de boomen te ve.1len, te vervo,eren, te
zagen. En voo,r het bo,sch van Mo,rmal deed men
eer, razzia te Valenciennes en Maubeuge en in de
gansche on-rgeving-. Ook stuurde nlen er Belgen
heen.

De biji velde de kloelic bo,o'men. Nlannen en
jongelingen, knapen zelfs, zwoegden als lastdie-
ren. Zagertjen weiden opgericht. De arbe,iders
logeerden in ellendige barakken, waar ze sliepen
o,p do,o,r o.ngedierte vervuilde zaLken. De o,ngeiuk..
kigen leden honger. Velen werden ziek. Nu en
dan vielen er neer I men bracht ze naar een la-
zaret en mee'stal van daar naar het kerkho,f. We
ko,men hier dus weer in de verschrikkelijke ge-
schiedenis der deportatie" Zoot is het wo,lrd van
Mormal een getuigenis van No,ord-Frankrijks
martelaarschap.

Maar thans stonden daar de bevrijder.s.
Ghissignies. Ruesnes en Monchaux vielen den

24n. Sedert den vo,rigen dag namen Horne, Byng
en Rawlinson 9,000 g'evang'enen en 1b0 kano,nnen.

Men naderde Guise. Nog boden de Duitschers
verzet. KrampqChtig hechtten ze zich aan de
Hermanstellung. Valenciennes lag o,p zijn be-
vrijding te wachten.

Den 28u" sto'nden de Engelschen bij het station
van Guise. Te Famars en Artres deed de vijand
nag r.crrvoede tegenaanvalien, die afgeslàgen

rvcrclen. Niet dat de Duitschers no'8 ir6a3rpten

iianLI te kunlien houclen.
ile inwoners fan Valeociennes hadden in ai de

lilaatregelen van den bezetter reeds iang de voor-
teckens der nadercndc bevrilding geziet. IVIaar de
ovcrwo,nnen vrland bepto'etde qo'or' het vertragen
v:ur den llngclschen opn'r:rrsch noS' zo'o'veel mo.-

gclrjk matertaral te redden.
ue geal|ccrden namen de noo'dige schikkingen

o,lt] !L alenclcniles te overr1leestererl,
-blo,rne ei} tiyng rukten orP naar den spoorrweS'

\ zrrcnciennes-tjavai. Ze tro,kken na ko'rte, he-
vige gevechtcû ovcr cie l{honelles. Ze namen Ma-
i'e,sches en ,'t uinoy cu stonden aan de Belgische
grens,.De strrld cluurde ln den nacht voot't. lVlen

\\,ltde partrJ trekken van de ontmo'edigrng en de
wanorde br.1 den tegenstander. I-re eene harCe
kio,p moest op den anderen vo'lgen. Geen gelegen-
he'id geven aan den vijand orm even uit te blazen,
doch paniek verwekken ! Dus geen aarzeiingen en
geun rauwle rn cie worstetrng. \'':rienciennes' be-
vrSding moet nieuwe ho,o'p wekken en,het leger
no.g' meer aanspo,ren tot doorzetten.

i)en 2en i\ovember in den mo,rgen hadden het
1!" ko,rps van Fergusso,n en het '22" uarr Godley
de ho'ogten ten Zuid-Oosten van Valenciennes in
hun bezit.
. Generaal Currie moest de stad zelf aantasten;
<icch deze was doo,r den o,pmarsch reeds bevrijd.

Achtergelaten troepen boden weinig we,erstand
nreer en gaven zich gewillig over. Currie nam
4,00O man gevangen èn rukie Valenciennes bin-
llen.

Âllerzielendag ! NIen herdacht de vele' dooden,
maai niet meer in den so'mberen weemoed van
vo,rige, bange dagen. Nu had men de zekerheid,
ciat de oorlog ten einde iiep. De vrede daagde.
Het zuchtend menschdo,m zag de bevrijding. En
't nieuws van \,'alenciennes was een nieuw, zeker
teclien daarvan. De meeste, bewo,ners wâren weg-
gevoerd, verbleven in België orf in Nederland.
I(oerend was het wat we een grijsaard hoo,rden
uitroepen: u Verleden jaar verlangde ik naar den
cioo,d,. Waarom leefde ik nog? Ontbering, honger,
Eoude, verdriet, machterlo,oae woede toen ! Maar
nu g'evo'el ik weer al der vreugde orm te ieven. Ik
ocn geheel verjongd ! >

Ja, mo,ed bezielde de bannelingen. Ze hosrden
hoe hun steden bevrijd werden en wisten dat de
scheiding nog slechts kcrt zo,u zijn.

Zeker, velen zo,uden ûaar ruinen terugkeeren
of zelfs naar een kâte vlakte, maar 't wasloch de
eigen gro,nd en de bezetter heerschte er niet meer.

Veien hadden zelfs geen geduld meer te wach-
ten en trachtter do,o,r de linies heen de wooo-
plaats te bereiken. Alzoor stremden ze nog r11eet
het verkeer en daaro,m werden verbodstrepalingen
tegen derge,lijken o,ntijdigen terugkeer geno,men.

. Tro'uwens, men kon niet terugkeeren. \Maar
zou men e'en dak vinden, waar voedsel en drink-
water ? Maar o,ndanks alles dreef het harte.

Currie nam met Valenciennes ook Marly en
Sarnt-Saulve. De Britten deden niet als de buir-
schers in 1914, die in veroverde sieden bieven
jubelen en ro,oven en er tijd verlo,ren. Nu werd de
opmarsch snel voortgezet, getrouw naar het plen
van maarschatk Foch-
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kende wijze.
Van ie.iiere zege mo,est men al het voo,rdeel

halen.
De vijand verliet trouwens zijn positics en zon-

der- stri;d liônden onze bondger)ooten Villers-Pc,l,
Jcnlain, Curgies en Onnaing bezetten.

Wie dachr nu rrret [erug aiir] de Lragischc Au-
guslus' en Sepierr-Oerciagen vzin l!f{, toen men
zoo rvanhoplg rn deze zelide streeli nioest strijden
crnr den aftocht te dekken, de vlucirt f eiteiijli
l'arijswaarts' achternagezet door den ouermach-
trg'en en overmoedrgen vijandi,

I)e dagen, toen cie lveg'en ook rvemeiden varl
duizenden viuchteîinge,n uit de Borinage, het
land van Charleroi, het !-ransche Noorden, toen
zoo,vele soldaten bezweken door gebrek aan zar-
gen, als ze.ge\,vcnd bleven liggen.

rvIaar daar rn iret No,orden en in de Borinage
ontlermden de bervoners zich toen over veel gi-
wonden en zi; r'erborgen hen op g€vaar veor
eigen leven en ze bemoedigden ze door te spreken
van betere tijden, die zoucien aanbreken: En wan-
neet ze hun besctrermelingen later weghielpen
ooo,r België naar Holland, vermoedden ze niet dat
rJe scheidrng zaoîang duren zou.,. vier lange
jaren van druk en eilencie, van terreur, van g.e-
ôre-k, van depo,r'tatie en g'evang.enschapj maar de-betere tijden waren nu toch gekomen. En die
tange tijo van wachten was ielf een machtlgejaktcr tot de zege gebleken.

De Duitschers srondcri rru op het front Valen-
cjLnnes. Le Quesncr', LandrtCies, Guise.

Landrecies cr: (ruisr hr,irbtn wij vroeg.er
veimeid als plaatsen van verwoede gevechten in
1,j1-1. 'loen spotten de Dqitsche bladen met het
lerachtelijk fiuurlegertje der Engelschen, en vo'or-
spelden ze dât het weldra in de pan zou gehakt
zijn. Dat legertje was nu een machtig heir ge-

gereed to't afvuren.

van hen, gevallen in den ongelilken strijd, toe'n
Engeland in lvi.arheicl co,k siechts nog' maar v/ei-
nig troepen kcn zenden.

iiog enkeie d:.gen en 't girnsche Duitsche rnili-
tarisme zou insrorten.

iTad men tol nlr toe feitelijk a{zonderlijke ge-
r.t:t-'h1tti gtlcli'rd ; tloor cle r,erscheidenheid der
plaalsen en tle snelheid waarmee die gevechten
g'elevr:r-d rr,erdt'n. krereg allcs loch het karakter

-\'an eer tilgentcene lrtor-*leling rrrrer het gansche
lronl. i)t i)uit.scht,rs raâliten r-eru'ard. 7,e lcan-
deli nit:1 , ;rls vroi:qer, liun resrlt-\'€n zenden naar

. eeri seiilor-. \\,aai' e€n offcnsief u'as beg'onnen.
Niet alieen rvaren hun reserven zeer g"esmolten,

.doch die offe lsieven vingen telkens op andere
punten âan e1r men tâstte volkomen in het
onzekere.

Nu echter zou er een .rl3enieure druk ptaats
hebberr. De vijand was uit zijn _"tellingen gewùî-
pen elr door verlies aan materiaal geheel ver-
1amd. Veel divisies beeaten slechts 1,000 geweren
nieer in plaats va.n S,igS.

Om de nege-n dagen moesten dezelfde eeha-
vende trcepen in 't vuur. \/an de 1g,000 i<anon-
nen -waren er 6,û00, in handen der g.eallieerden
gevallen.

Men had gebrek a:rn munitie. Zel<er, er wâs er
genoeg eemaakt, doch nren moest sedert Juligansche clepots achterlaten.

Den D.",'' Oktober gine Ludendorff heen.
Reeds den 14"n -A.ugustus had Ludendo,rff aan

den keizer bekend, dat de oorlog verloren was"
Toch stelde hij hoop op een uitùste middel: de
lichting in mlrssa. Hindenburg steunde geruimen
t;jd dir plan. Maar de keizer kon niet trliù llijven
voor den . toestand van zijn rijk en de geestes
gesteldheid der natie" fuIen moest hem weT infich.
ten. De o'ntevredenheid uitte zich op o,nrustwek-
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wo'rden, dat de I'raven dier eersten terug zag,
Opro,eren mo,esten gedempt wo,rden. Op de

r'lo,ot viel zelfs niet meer te rekenei, al had men
eenigen tijd geleden ,daar reeds verscheidene
opruiers terecht gesteld.

Fln in de loo.pgraven hijgde men naar het einde
en sprak men openlijk over vrede. Velen brand-
rlerî er van verlârlgent om te do'en als in Rusland.

Den 19"' Oktober had de keizer gerveigerd aan
tlen rvensch eener lichting in nrassa te voldoen.

Zulks beteekende voor I.udendolff de ongenacie
r:u hiervoor hebben wij reeds uitvoerig o\rer zijn
()ntslag gesproken.

'l'o,en moet Ludenclorf{ tcrt Hildenburg gezegti
hebben : u Binnen veertierrr ilagen hebben wij geerr
l<eizer meer o.

Generaal Groener naur zijn bevel o,ver, een on-
dankbare taak, rru alles toch verloren was, Hin-
denburg deecl nog een oproep, um de mo'raal ll
verheffen. On'rstreeks dien tijd spraken wij Duit
sche so,ldaten in hun stellingen. Ze stonden daar
tegenover Belgen. 't Waren meestal jonge lieden.
Zc mo,estel den lttocht aan cle Lcie verdedigen.

- 
Noo'it hehbe6 u,;j zoo, snel gelo'o,pen, als

to,en rve van de kust vertrokken zijn, bekende
er ee,n) zonder de minste aafzel.ing.

- 
En wat do,en wij hier? vro,eg een ander.

\\iat heipt o,ns de strijd nog ? Holland is dichtbij !

- 
Waaro,m naar Ho,lland te gaan, wat altijd

nog' o,naang'ename gevolgen kan hebben, verze-
l<erde een derde. De wapenstiistand is nog een
kwestie van dagen.

- 
Wat we vroeger vooir onmogelijk hielden,

;rordt nu vervuld en we twijfelen aan niets meer !

hernam de eerste. Ludendorff is heen, hij, die
l<o,rt geleden nog de o,verwinning beioo,fde. En
;tncleren zullen volgen, wacht maar,

- .De keizer? vroegen wij.
Niemand durfde reeds openhartig n ja , zeg-

g'en, maar hun gebaren en glimiach sprâken dui'
delijk genoeg.

7loo, rvas de stemming o,nder de so,ldaten, tot
r,vie I-lindenburg no'g een oipro,ep richtte, de sterm-
rr.ring aan het fro,nt zelf. Want o,nder het spreken
hoo,rden we de machinegeweren ratelen en de
l<arronrren do'nderen.

Dc rnuiterij gro,mde reeds' duchtig ; te {ntwer-
l-ren rn Brusscl -werclen reeds besprekingen ge-
loerd, u"clke rliepc, ingrijpende gevo'lgen zoùden
h. bben.

Neen,rnen dcserteerde niet o,f weinig uit Vlaan-
ciert'n, al 1:rg men dicht bij de Nederlandsche
srens ; nren had immers toch het gevoèI, dat het
,'irrdc er was.

Iirr rrochtans zo'u het arme Vlaanderen nog
vret:selijke tlagerr beieven.

**
\jo'lgerr rvii ,,..*t ,,ug cle gebeurtenissen in

!,'ranlcrijk.
\'.rn 19 tot. 26 Oktober hadden de gevechten

iLan dt: Serle plaats. I)ââr tastte Mangin de Hun-
rlirrgstelling aan.

l)e Duitschers boden hevig verzet, doch moes-
tcn dit al spoedig o,pg'e ven, zo'o'dat de Franschen
Vemeuil, Fay-le-Sec en Missy namen. Generaal
Guillaumat bereikte den weg Sissonne-la-Selve en
nam Béthancourt. Hij naû) een deel der Hun-
dingstelling ten Noo,rden van Saint-Germain-
rr ront.

Den 22o" v€roverde generaal Mangin Chalandry
en Grandiup. Hij rukte naar de Serre op, bij
Froidmont-Cohartille, maar de rivier werd er
hardnekkig verdedigd.

Den 24u" behaalde hij voldo'ende suksessen om
de Serre over te steken tusschen Crécy en llor-
tiers en de Souche tusschen Vesles en Pierrepoot.
fn den nacht bereikten en namen de Franschen
\lo,rtiers.
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Bedekt orpgesteld Duitsch kano,n do,o'r
de Belg'en veroverd.

In 191? hadden de Duitschers geduchte po'sities
aangelegd bij Basso,gne-Reco,uvrance en den mo-
len van Herpy.

V-e'el gedeporrteerden zullen met een huivering
dier namen lezen. Daar werd o'ok weer de hate-
lijke, moderne siavernij to€gepast; daar lieten
vele . burgers hun gezo,ndheid en anderen het
leven. Ongenadig werden ze er naar den arbeid
gedreven, en hie'r do'o,r uitgekozen, hartelooze ke-
rels bewaakt. En we her.inneren, w'at slapens en
voeding betreft, aan hetgeen we hiervoren over
het wo,ud van Mo'rmal schreven.

De stellingen hadden een lengte van f km. en
een diepte van S km. en waren ruim voo,rzien van
de moorddadige machinegeweren en beschermd
doo'r geschut met al de helsche munitie van
gassen.

Generaal Guillzrumat kreeg de taak die steliing
te nemen. Men steunde hem do'o,r sto,rmwag'ens.

Met geweldig élan bestoo'kten de Franschen de
po,sitie. Ze waren niet te weerhouden, al vielen er
veel o'ffers onder den verschrikkeiijken stortvloed
van granaten en kogels.

Maar doo,r onze bo,ndgeno,oten werd dat vuur
niet minder hevig beantworo,rd en wel zoo, dat de

verdedigers der stelling, waarin de Duitschers
zoo,veel vertro,uwen hadden, geheel versuft o,f

bijna waanzinnig werden.
Ze boden dan oo,k niet lang vetzett doch gaven

zich gewillig over.
Het geduchte verdedigingswerk viel dus en de

ovefwinnaars namen er 2,500 8'evang'enen, ver-
scheidene ho,nderden mitrailleurs en $ kanorrnen.

De gevangenen verborgen het niet, welk een

o'ntmo,ediging er in hun legers heerschte. Ze ver-
klaarden btif nu uit den oorlog te zijn' De strijd
was er toch een wanhopige.

Door deee vorderingen kon men thans de posi-

ties van Po,rcien in den rug aantasten. Deberrey
werkte daartoe mee doo'r, o,ok met de' hulp van
tanks, Pleine-Selve, Parpeville, Chevresis-les-
Dames, Mont d'Origny, Orignl'-Sainte-Benoite,
Co,urjumelles, Chevresis-Mo,nceau te nemen en de
Féro,n over te trekken,

Me,n was.hier op terrein dat he'el dikwijls bij
de Entente vrees had gewekt. name'iij'k de voor-
uiistekende punt, die steeds een bedreiging vorm-
de vo'or l)ar'ijs.

De Duitsche o,versten zullen wel veei hartzeer
gevoeld hcbben, toen ze hier achteruit mo,esten
trekken, maar Foch had er hen toe gedwongen
en den 2?'"" week de vijand orver een front van
25 km.

Debeney votgde hem en bewijdde een Bansche
rij dorperr romd Guise. Guillaumat maakte er van
gebruik o{n e€n aanval te doen tusschet Saint-
Quentin-le-Petit en Herpy. D,e vliegers werkten
mee, o,m paniek te wekken tusschen de a,ftre&-
kende tro'qren. Britten sn Franschen waren
voo,rtdurend in de lucht en wierpen aanho,udend
bonnmen of torpedo/s; zelfs beschoten ze de ko-
lonnen met mitrailleurs.

Den 16" Okto,ber had Gouraud Acy genomen
bij Rethel. Bij Vouziers en op de beide oevers
der Maas mislukten D'uitsche tegenaanvallen.

Tsjeko-slowatken stredEn hier mee. De Ame"
rikanen onder geteraal Liggett namerl 20.000
gevangenen rrret 130 kaflonnen, schoten 230
vliegtuigen ne€f, en bereikten de linie Grandpré-
bo,is-des-I,o,ges, Champigneulles, tandres, St-
Georges, Brieulles.

De-D,uitschers lieten aûgstkreten hooren. Dit
b eek uit een legerorder v'an generaal voar der
Marwitz, luidend als volgt:

n De vijandl staat tegen de Freiastelling, onze
vijfde verdkntigingslinie. Moest hij deze ver-
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Belgische vo,o,rpo'st aan 't kanaal van Handzaeme.

overen ef,r naar 't Noo,rd'en terrein winnen, d"an

bedreigd'e hij den levenrsacler van ons fro,nt, de
lijn Mézières-Montmédy-Metz >.

Den 1" No,vernber liet Foch op de gansche linie
aanvallen.

Gouraud rukbe tusschen Attigny en Olizy op
o'vet een fro'nt van 25 km. en nam Billy-aux-
Oies, trok dan over de Aisne en veroverde in
een hevig gevecht Sernuy, Vo'ncq en c1e orniig-
gende bosschen; hij kreeg vas en voet op de
vlakte det Alleux en geraakte zetfs voo'ftij Fa-
1aise.

Liggett viel tusschen Grandpré en de Maas met
zijn Amerikanen 9 Dtritsche divisies aan; het
wareix deze, die de treruchte Freiastelling bezet-
ten.

't W'erd in dle Argo'nnen, de tra'gische streek,
rvel het einde. Liggett wi1c1e er door;
ta,nks gingen vborop, infanterie met de bajonet
volgde. De D,uitschers weken en g-aven een gan-
sche rij dbrpen .op, zo,ordat I'iggett de linie fmé-
co,uft, Chennery, Bayonville, Andevanne en
Cléry-le-Grancl bEreikte; 3600 man gaven zich
o,ver. Ds paniek greep den tegenstan<1er aat'r,

von cllet Marwitz vluchtte.
Oostenrijksche c1h'isies verlietern het front.

Von cler Marwitz zag, hoe de opro,erige geest zijn
troepen aantastte. Vele solclaten rieperr het uit,
clat zij wilden do,en als de Oostenrijkers.

De generaal vo,erde zijn geschut en materiaal
weg.

't Woud van de' Argonnen werdr verlaten. Go'u-
raud, zette clen vija,nd na err bereikte het Atden-
nenkanaal tusschen Semuy en Neuville-et-Day;
hij storncl daana op de linie Alleux-Quatre-
Qfu amps-1a-Cro'ix-aux-Bois-Longwé.

Talrijke achterhoeden van de Duitschers bo-
den echter nog verschrikketijken I ieèrstând ;

deae b,leef echter nutteloos.

Gouraud en Liggett rukteur inderdaadopz66'n
wijze voo,ruit, clat de tegenpartij in een rechten
bo,ek gera.akte, waa,rva,nr de b'eenen maar steeds
langer werden,

Li ggett veroverde B?iquenay, Théno'rgues, B u-
zancrv i aan de Maas bereikte hij Villers en Cléry-
le*Petit. Hij maakte 63 karlo'nnen buit.

D'e toestancl bij de Duitschers werd s,teeds
wanordelijker. De bevoo'rrading bleef achterwe-
ge; bataljo'ns en batterijen werden gevaflgern ge'
nor:nen. 't Was het begin van het c1ebac1e.

Toch zond de Dlritscher nog nieuwe divisies.
ùIaar Liggett brak hun verzet en hield stand o'p
cie linie Châtillon-sur-Bar, Saint-Pierremont,
Sorrnmanthe,, Hailles.

Gansch de Argornnen waren nu gezuiverd. De
zrvare'artillerie der geallieerden hacl d'en spoor'
$',e'g nlloqltmécly, Longuyon, Conflans ondet haa'r
bereik.

km glng het aan den uitersten rechtenrlzugel.
We{dra zullen we zien, hoe het'aan den linker-

rleuqel toeging, dat is in Vlaanderen.
Eers,t nog moeten wij wat naders meecleelen

over clen sla,g van Sa,mb,re-et-Oise.
De kroo'np,rins, die zeker nog niet vermo,edcle,

ho,e er een afgroncl aan zijn voeten gââpte, waar-
aan hij zich slechts door een snelle vlucht zo'u
kunnen o'nttrekken, va,arcligde een legero,rder
tuit, om aan te clringen op eer hardnekkige ver-
cleclig-ing cler Samber, rr een s,trategische lijn van
liet hoogste gewichtr. Kost wat kos,t mo,est deze
stelling b,ehouclen wo'rden.

Hij gelastte het Sambet-kanaal cloor machine-
L-e\veren te bezetten en ze voo'tal met clit wapen
tc verrle<1igen.

Dre froepen van l{o'rne, Byng, Rawlins,on en
Debeney, dus Engelschen en Franschen, rukten
nâar de Samber op.

Franschen en Britten werkten weet samen irr
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hetzelfde gewest als in 1g14.

Ifaar hoe wareîr de o,rnstanciigirccler.r reeds ver_
anderd !

_ Generaal Debeney hacl zijn voorpos,ten aall
het kanaal tusschen Oisy-Etéux en Vadencourt.Hij beschikte over.keuitroepen, die van het 1l5"
korps_-van gener-aa1 de Fo,nclàre, .rrr., ;tâ6;korpu
iart iVollet, Men hail er o,ndér de 66" ciivisie
Brissaud-Dcsarraiilet, cle 46" Craiier, 
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Sarut-Jus,t, de, 152" Bonnin, tle 64" Colin.
Deze troeped bego,nrren ;ien âânv;i;; 4 lrlo-

\ cmber, zeef vtoeg. De iagers ttokken eerst iir't vuut en welli eefl vttuf, tlat vatr rnitrailleurs
etr geschut. \/elen lieten 't level in c1e Sarnber
hii cle pogingen to,t rlen ot'ertochi

llaai,de jagefs zetterr doo'f. Dc genie 1egc1e
trnrler de weeselijke beschieting vàetbruggerr.
Mannen vieleny rla<lelijk nainell airderen irirrr
plaats iù.
. Het regende pro,jektielerr, <-le bruggen werderl
bescha.digd, cloch genisten sne,lden-'toe err hei-
steldetr alle's.

Korporaal Foilleret was het eers,t ovet, zijrr
sto'utmoedigheid verras,te den Duitschen post op
rletr Oos,teliiken o,ever. De mannen gavÈn zich
o,ver. Deze brug was dus betrekkelijk vdi er het
15" bataljon snelde er over. Dit geberrrde tnsscheu
Boué en Ëtreux.

Het 2!ô en 5" bat,rljon volgc1en. Ze guncletr zich
dl'n tijd niet om te helaclerneh, iiraat trokken
door de weirlen en tvafel ts avonds iïeestef vati
tiergues,, waat ze.het 68" bataljo,n ontmoetten,
dat ook over het kanaal was geraakt.

Het 17' batafio,n hacl het z\lzaâr te verdurerr,
maar bield go'erl stand. ITet rrcdoor Tljn oyerste,
l<o'mmanrlant Marchand. Echte'r r11kte het ver-
<ler en nam het .400 man Eevanseî en veroverde
het 10 kano,nnen en 5l machineqeweren.

Alle bataljo,ns rvedijverrlen in durf en sto,ttt-
moe'rlieteid. Het 53" onrler l.ommandant Ver-
nre,ets,ch rr,e'rcl mee,s et \/afl .ecrr he:lânç'riiL dccl
tler Sa.mhnrlirrie.

Eleù 125" forceerrle het kanr:r1 hii IÏnrrrrancs,
Borré. T,a Carrrette, I-a \rerrr-ille. Tt',rtt s,eltlcrr
h'erer'kt. f.c's,'ruiel<!s 1as rl'r:'ldra a"1,tnr de vo,orhoe -

rlen.
Het '1" leqer telrle 's âttonds 4'0o0 ererzansencn

en z.aq 6ô karonren als oorloe'sbtit.
\{aar ook de Éneelschen v'eetrlerr zich cre'q'e'l-

rlie.
TTet 4" leEer Ran,lincon, he,t 30 Rvne. het 1"

T{oq'ne str'erlen ten \loor"r1e',r 'en T)ebeflevts ttotl-
Detr. Te'oenorrer hnn storrrlel 25 rlivioiec.

Rawlinso'n zo'nd ziin 1u en 3?6 riivisie over de
vn,ethrrle'elen 1'36 hot'lrrnaal der Samber naRr rie
C)ise. in nâ1rwe voeling met de Francche iagers.

De' 1ô divisiet ioeg den tegenstander heen e n

ove'rmeesterde rJe on'erqanqe'n ita'n het l<anaal
l usqehen Catillon en Oi"v.

Het Jo Camertin Highlanders. dnor" qenie ge'
sterrnd. stak in zes minrrten het t<anaal arlrer en
vercverde Fesmv, Hautrèoe en La Gro,ise. utaar
t.5oO f)uitschers zich overr-'âven.

Meer naar het Noord'en rukte cle 32s divisic al
even c,nstuimig voo,ruit en maakte' zich me-ester
van Or s en Sambreton.

Het 13! ko,rps Morland streed bij Mormal. Na

een hard gevecht vielen Soyères, Preux-aux-Bo;is
I{ccq, Ftrto,v en Lo'uvigniés. De 251 div.isier verl
ovcrde Landrecies; dc 18" en J(1" ili\iiàies,drongen
clie.'p in het wo,ud do,or I de BB" bereikte, Gran8'eù.
Pâtures, de 17u Lo,cquignol.

De Duitschers deden een tegen;ranval bij eues-
no'-\', r1lââr de Nieurv-Zeelandsche divisie, sloeg
dien af, orrsingelde en verovercle het clorp en
r];ll1t er 1,000 man g.evaltg'ert. Iin nog- een garxche
r'cehs plaatsen vielen : Auneile, Preux-àu-Sart,
\\'rrrgnies. ]enlain, Sebourg, Estreux, cnz.

Haig. telde rr'eer dzrn 10,000, g'evângenen en
r-ncrrr cl:rn 200, kano,nnen.

l)e Duitschers vluchtten, maar op de .wegen

rverden zc vo,ortdurend besto,o,kt door vliegers, -die

bo,nrmen n'ierpen,zo<tdât de grootste wanor.de o,nt-
stond. Men r,vierp kano,nnen en konvooien in de
gr'iLchten. Faarden sloegen o,p hol, werden afge-
iù:rakt en gretig' wierp men Zich op het vlees"ch,
rvant :de hevoorrading. bleef achterwege.

. l)e kroonpiins mo,e.st erkennen, dat zijn- fro,nt
irrstort te. Hij trok af.
. De bo,ndgenoo'ten werden van die beweging
irrgelicht en op 5 November om 5 u. b0, dro,ngen
zij Guisc bir,nen, waar ze veel oorlogsbuit vo,nden.

De vijand had geen tijd te verlie'zen en kon
zelfs de bruggen over de Oise niet vernielen, zo,o
clicht zaten de ilchtervo,lgers hem o,p de hielen.
. I-Ict 'lu ieger' be,zette dien vijfden November

lJarzv, Esquéhéries, Lavaqueressà, Crupilly, Mal-
t\, Romeçy, Barzv. Grand-Fait, Berlâimont,
R,risin err F'resnes.

De slag _van Samber en Oise eindigde nret een
a1g crneenen terug'tocht der DuitscherJ.

En welk een terug'tocht I Overal zagen de bur-
gers een gedemoraliseerd leger, afgematte sol-
daten, velen in 1o'mpen, en allen te..midden van
de meest verwarde ko,nvo,o,ien.

Dat rvas wel de u revanche ) vo,o,r den Fransch-
Britschen aftocht van 1g14.

Deze terùgtocht geschiedde nu niet in enkele
vakken. maar op het gansche fro,nt en in een
zegebericht deelde het Fransche Gro,ot-Hoo,fd-
krvartier dat mee.

Eigenaarciig is het te lezen ho,e de. Duitschers
dic nederlaag meedeelden.

Zij gebruikten voor den terugtocÉt allerlet
fraaie rvoorden. Als een staaltje deelen wij een
lrunner legerberichten mee :

< C)o het slasveld tusschen de Schelde en Oise
hebben u'ij ons lan den tegenstander verwijderd.
l)e l'iiand, clie gisteren nâ een zeer hevig artil.
lericr.uur ziin aanvallen .rn'ilde hervatten, vo.nd
du,; onlruinrde sftllin.gen. Bij zijn verder opruk-
ken rvercl hil rloor cnze achte rhoecle in afzotrder-
lijlie gcveclrlen se.ivikkeld, die in het bosch van
Mornral en ten ,.'uid-Oo.sten vnn Landrecies groo"
ten o'mr'aTtg verkregen.

De vijand sto,nd des avo,nds ten Westen van
llatai. aan den Oostelijken zo,o,m van het bo,sch
r,an N{crntal ,ten Oosten van Landrecies en ten
C)osten van Guise.

C)o,k tusschen de C)ise en de Maas hebben wij
bewegingen o'p groo,te schaal ten uitvoer ge.-
bracht. De tegenstander is ons in den loo,p van
den dag gevo,lgd en heeft ten Westen van de



- l8$r -

Àir.te'à,9 uig"-*ne linie Marle'Dizy-le-Gros-
Eclây berelkt.

Tèn Oo,sten van de Aisne stonden wij ten
No,o,rden van Le Chesne, en ten W-esten vatr
Beaumont met hem in gevechtskontakt,

Krachtige aanvallen van den vijand bij Beau-
molnt en ter Panne werden afgeslagen. Ten Zui-
den varr Dun tro,kken de Amerikanen, o,nder zeer
krachtige artilleriebescherming, ovet de Maas efl
dro'ngen in de bo,sschen op de Oo,stelijke Maas-
ho,ogten doo,r, tusschen Milly en Lilo,snes. Het ?o

Saksische regiment Jagers wietp den in het cen-
tfùm van het geiechtsfro,nt.naar Fontaines op-
rukkenden vijartd terug, en heroverde het bo'sch
van Eunoy. be gevechten werden beëindigd c,p

tien tr<am van de Oostelijke Maashoogten. "
Toch wilde men d'e pil nbg vergulden en het

kionk in cerr Woiffberièht:
i. iie Duitsche legerleiding zal den doo'r het

uitschakelen van Turkije en Oo'stenrijk-Hongarije
geschapen toestand ongetwijfeld het hoo,fd weten
te bieden, Zil heefl zich tot dùsvelolir zoo, te
âeggen de iuxe kunnen permitteeren, tusschen de
Nàordzee efi de Maas dèn geweldigen sto,rmloo'p
vart den vijaird o,p eeû rtaar het Oo'sten 6,pen lig-
genden bo,o'g af te weren. Besluit zij nù, wat vôo,r
de hand ligt, uit de lange boogstelling in een ko,r-
tefe pe€s-ste'lling terug te gaan, dan krijgt zij
met één slag belangrijker strijdkrachten vrij, die
haar vrijheid van handelen aanmerkelijk vel-
gro'oten.

De komende dageii zulien er klaarheid over
brengen o,f de in dè legerberichten gemelde ach-
terwaartsche verlegging van het front reeds met
dergelijke maatreg'elen verband ho,udt, o,f dat an-
dere beweegredenen haar geleid hebben. Na het
afslaan van de groote doo'rbraakpoging in de
laatste dagen, schijnt de verlegging in alle geval"
niet o,nder dwang van den viiand te hebben plaats
gehad'. >- Zefis de meest ongeloovige zo'u weldra allen
twijfei moeten verlie2en en den u dwang , r'arr
Foch erkennerl.

Do,rp na do,rp werd do,or de Duitscheis ver-
laten. De bevotking hing de vlaggen uit en be-

lfroette rrlet gejuich de bevrijders. Snel vo'lgden
de achtervo'lgers.

Op 6 November bereikte, ginds in 't Oosten,
generaal Liggett Sedan. Om vier uur van den
namiddag waren zijn voo,rho,eden in het stads-
deel ten 'Westen der Maas. De voo,rnaamste ver-
bindingslijn van den vijand, Bergen-Metz, was
afgesneden.

Sedan genomen ! Dat nieuws wekte te Parijs
natuurlijk een geweldige uitbarsting van geest-
drift. Sedan g'enomen ! 't Was niet slechts de
u revanche ) vooLr 1B?0, maar a1s een symbo,o'l der
nadere,nde kapitulatie,

Eens was Sedan de plaats gev'eest der vreese-
lijke Fransche nederlaag, en de naam had voc,r
Frankrijk een pijnlijken klank, terwijl hij vo,o'r de
Duitschers een kreet van_zege beteekende.

En nu kwam het nieuws van Sedan's bevrij-
Cing en de vlucht van den vijand.

Het legerbericht uit Parijs daaro,r'er luidde als
vo'lgt :

t Om vier uur, gistere'n namiddag' namen

v o,o,r u itgesch oven tro,epen van hel Amerikaansche
Ieger h"et deel van dà stad' Sedan, dat o'p den

liikeroever van de ùIaas ligt' De brug, die over

rle Maas in de overblijfselèn van de stad leidt,
ài" -.t terugtrekkende vijanden.gevuld is, is

vernield, en het dal van de rivier is c'nder watèr
gezet, terwijl de spo'o'rwegbruggen evenee'ns vef'
nield ziin"

De v'à,ornaarnste zijdelingsche verbindingslinie
',,o,i 

-den 
vijand tussthen de' forten van Metz

",., 
,iln troËpen in No'ord-Frankrijk en België

"t"ut hoco dif sukses van het Amerikaansche leger
rriel lirnger vo'or hem o'Peh.

Hct Jeheele Fransche gebiecl ten \foesten vân

.1" Mnui, binnen de gevechtszone vah het Ameri-
È;;;"il ieger, is tfians van vijanden gezuiverd
,1oo,r den dàppêren en verbijsterend snellen oii-
mnrsch van onze troepen.

Sinds 1 No,vember àijn wij 40 kilometer Cgvbl-
tlerd. bràken allen tegenstand van den vijand'
helriidden 70û vierkanie kilometer Franschen bo'-

clem.'bevrijdden duizenden burgers.-die onze sol-

,iaten bliid"e toeiuichten en onze soldaten en be-

r:rijclers Âaakten bijna 6,000 gevangenen, onder
rtie een ongewoon aantal officieren, en maakten 

.

sr'oo,te hoeveelheden l{'apens, munrtie en voo'rra-

den buit. ))

De Duitscherg vertrokken ook hier met hun
pcwoon vandalisme..'il;;.;i;Ëi."iiË.po.a.nl 

van de " rimeè " bli
h.t À;..ik;ànsche ieger vertelt, hoe de Am<rri'

kanen to,t nabij de gràns van Luxemburg-nader'
J.r, .n rleelt mede, 

-dat hij in het groorte kasteel
van Buzancy een kist vo'l ko'stbare- voofÙerpett
vond, welke bijeengehaaldl waren uit de do'rpen

it den o-t."k én gËreed sto'nd om naar Duitsch-
land te worrden gËzo'nden. A1 het huisraad was

uit het kasteel vàrwijderd' Er was slechts waaf-
deloo'ze ro.mmel achiergelaten. Ïn een' vah de

kamers rvaren plassen inkt tegen de muren ge'
soat. Tegeno,ver het kasteel was het hoo'fdkwar-
tier van îon der Marwitz, kommandant van het
ieger der Ardennen gevestigd geweest. Ook diens
lvËnitrg was een .tt àl ,ter-oesiing' Alle meubelen

waren-lrerdwenen, de spiegels verbriizeld'- In het
Château tandreviile haàden de Hunnen zich aan

' niet te beschrijven uitspattingen in de bibliotheek
schuldig gemàakt, en de bo'eken rondgesmeten
doo'r het vertrek, dat vo'l vuil lag.

$,po,edig was 
'Sedan ge'he'el bezet. Daatover

verschenen berichten als vo'lgt :

n De bladen achten het binnenrukken der Ame-
rikanen te Sedan van het allérho'ogste belang,
rvant het breekt de linie van den vijand en ver-

cleelt zijn legers. De geallieerden bereikten dat-
gene wââr de Duitschers in faalden' n

' D. u Daily Telegraph , zegt: Het is niet al-
leen vo'o,r Frânkrijk-, dat Sedan een der verschrik-
l<eliikste namen d"er gesehiedenis zal zijn' Kwam
het tweede keizerrijÈ daar ten val, heden wo'r't
claar de val van een groo'ter' sterker en I'evaar-
liiker riik clan dat van Napoleo'n voo'rbereid' In
18?0 wâs Sedan slechts het teeken voo'r Frank-
rilk tot een heldhaftige poging o'm zich te her-

"drris"n. 
in 1918 ziet'Sedan slfuhts het vernieti-

g.n"rrun het Duitsehe militarisme en het laatste

Ëedrijf van een nederlaag zonder weerga in de
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Generaal Ro,uguerol ho,udt rvapenscho,uw.

geschiedenis en het o'pleven van een po'litieken
chao's in Duitschland.

De militaire deskundigen verklaren, dat het
binnenrukken van Sedan do,o,r de Amerikanen het
begin beteekent van het < débâcle > der Duitsche
legers.

De geallieerden oefenen o,no'pho,udelijk druk op
beide vleugels uit, en men kan verwachten, dat
zij den vijand zo'a zullen opdringen, dat zijn
ne'derlaag' zal verkeeren in een overgave, want de
weg'en ziln te weinig in aantal o,m een sukses-
votlen aftocht te waarborg'en, zeTfs al was het
mo'reel o'ngeschokt,

Van de Oise, de Serre en de Aisne trekken de
Duitschers in ailerijtr naar Charievilie en Mézières,
waaroip alle spo'orwegen uitloopen. Vandaar kun-
nen zij slechts beschikken o'ver een enkele spor,r-
lijn o,m daarlangs te o'ntsnappen, als zij zich daar
niet kunnen handhaven.

De Amerikanen, met Go,urauds leger o,p hun
linkervleugel, rukken snei naar dit spo,o,rweg-
kruispunt op.

Debeney's tro,epen 6,p hun litrkervleugel vo,lgen
den vijand o,p de hielen, ondanks den regen, die
de wegen in modderpo,elen verandêrt, en staan o'p
nauwelijks 9 mijlen van Mézières en 3 mijien van
Flirso,n, terwijl de Engelschen Bergen en Mau-
beuge dicht naderen, welker verovering, met die
van Ffirso,n, alweder een g'roo,ten o,ntsnappings-
weg zo,u afsluiten, en den vijand naar de Arden-
nen zou terugwerpen.

De Duitschers ten Oo,sten r-an Sedan 'kunnen
no8- naar Metz o'ntko,men! maar het half millicen
ten Westen van deze bres mo,et samengedrukt
'r,r'o,rden en tracht nu aan een ramp te ontko,men.

En terecht merkte' een blad op :

< Het voo,rnaamste feit van den dag is de be-
zetting van Sedan do,o,r de Fransch-Amerikaan-
sche trore'pen, waarvan de naam vandaag schittert

in den glans der overwinning. De 5u en 1ff legers
naderen thans Mézières,

Het leger van Debeney is Hirso,n en Avesnes
binnengerukt, terwijl de Engelschen bij Mau-
beuge staan.

De terugto,chtswegen naar Mo'ns (Bergen)" zijn
'n vernauwinS' van den kring van vuur en ijzet,
ro,ndom de Ardennen, in welker engten de ver-
mo,eide en geteisterde Duitsche kolo,nnes mo,eten
stro'o,men.

Het zal waarschijnlijk een terugto,cht in volsla-
gen verwalrrnS' zlJn.

De Sedan-dag, dien de Duitschers sedert 48
jaren met arrogante vreugde vieren, is gisteren
in een dag van een volledige nederlaag veran-
derd. ,

De Amerikanen too,nden hier. dat hun inmen-
ging geen < bluf , was geweest, zo,o,als Duitsch-
land destijds spo'tte.

Het aantal kano,nnen van alle kalibers, door
het eerste Amerikaansche lpger sinds 1 No'vem-
ber buitgemaakt, bedro'eg thans meer dan 250.
Een gedeeltelijke telling van de buitgemaakte
munitie er.r het materiaal too'nde meer dan 20,,000
machinegeweren, meer dan 5,000' geweren, 75
lo,opgraafmortieren, talrijhe anti-tanks-geweren,
verscheidene honderdduizenden artillerie-pro,jek-
tielen, o,ngeveer 3 millioen kleinere pro'jektielen
en veel ander materiaal.

De Duitschers vroegen nlr een o'nmiddellijke,
voo'rlc,opige sc-horsing der krijgsbedrijven.

Dat u,as natuurlijk o,m de legers ten Westen
van Sedan tel redden; die ten Oosten van de l.rres
l<onden urel naar Metz ontko,men, maar deze ten
\\/esten stonden voo'r een vreeselijk u débâcie >.

NIax van Baden liet weten, dat ondqrhande-
laars naar het Fransche leger vertrokken wa.ren.

tlit Berlijn meldde men officieel:
De Duitsche ko,mmissie voor den wapenstil-


