De Eugelsche kanonniers tijdens het gevecht van Compiègrre.

vt:rachting voor den tegenstander. Officieren
wakker-deu bij de troepen den haat tegen cle
Franschen aan.
Zij bombardeerden Saint-Dié, den 2ôo en 2?"
Augustus, verbrandden een hondercltal huizerr
e.u nestelderr zich in de stacl.
Te Voivre namen ze cleir pastocrr gevangen,
oirtdat ze in zijn woning een stafkaart vonden.
lioldaten leidden hem mbe. Een oude vrouw
volgde klagerrd den geestelijke. Een bejaarde
nran smeekte ook, dat metr den pastoclt gecn
kwdad zou doen. Beiderr tnoesteu tharrs insgelijks rnee' De solrlaten brachten het tlrietal naar
een haag.
rr

l{et is nu tijd om te biclden r, zei cle pries-

ter.

Hii knielde neer, en de vrouw en cle mau
volgden zijrr voorbeeld.
De Duitschers laaddeu hun geweren.
I)e pastoclr zong het t< I.ilrera nos, Dptnine rr.
Schoten knalden. Alleen'de geestelijke rolde
rleer. Den man en de vroun had men slechts
schrik willen aaniagen ; zij mochten darr heengâan.

îe Rar:u-1'Etape bracht de postbode hel bericht, tlet de Beieren de heliing vrn Donon af
DË GROOTE OORLOG.

claalden en naar

zijn wagen geschoten

baddeu.

welclra hoorde men muziek. De vijand
*itJ" irièt-*"o rt blijde intrede ,i houden" Masr
d.e bervoners vlEchtten verschtikt in de kelders.
De soldaten volgden hen,-begeetig ûaar wijn;
ze dronken, slempten tln begonnen dan te plunderen en weerloozen te mishandelen '
Duitsche vrouu/en vergeàelden de plunderaars, kozen het beste uit en lieten den buit
naar het station'brengen, waar een trein gereed
stoncl, om het,geroofde weg te voefen.
En terwijl bervoners rouw bedrcvell over o{n'
gelrrachte familieleden, en de gloed ovqr de
olaats laaide, hielden. soldaten'en deerueu van
âver de grens zwelgpartijen, bnder Ïet getokkel
van piano's en 't gebrul van grdtnofonen'
Ilet vèe verbrandde in de stalleu

Ën

Eveneens Sainte-Barbe stond in lichte lacie
in het bosch gevlucht'

De bevolking was
.i

De D'uitschers zîin op 25 Augustus

tc

Sainte'Barbe gekomen l' r'ertelde Sidonie' een
oude vrouw, àan Maurice Barrès (1,). a Ik was
rnet r,'luchtelingen in onze keuken. Ik beu naar
rlen zolder geklommeu en heb al cle brandcnde

(1)

rr

Lg Lorraitre

dGvestée.

rr

N'

18.

irr-ulurl iiu,r.rulr. cl ôok *ie i;utr"rtt en rie kelk
rtonden iE vuur e$ vlaut. ik keerdc uarri dr:
keuken terug, n'aâr gii uu zir. Elk oogerrblik
klvamen c:r' Duitscirers binaen en zij sprakerr
op kwaden toon. 's Àvc;nds zei len oudc irrçr-'r.
iûer van 't dorp tot rnij :
r< Laten we vluchten. Ze komen al, urct derr
revolver onder ile kin. l

\\:ij zijn dan in

't- woucl gaan slapen"

Er

waoJi.

rûn overal soklaten. D,e slag hielcl maar uiet
Wij kwamen 's morgens vroeg terug, Een
groote Duitscher kwam op ons aÎ. Ik u'as knraad
omclat ze in mijn hed mest en erger nog gelegd
haddea. Ik zei: <t Ge ûloet ûemeu wat ge noodig hebt, Inaar g:een vuiligheid doen r"
Er rvaren wel 80,000 Duitschers, zei ruen, re
Raon, Baccarat, overcl. I)e grond was er ulec
bedekt.

I)e Franscben stonden voor en de Duitschers
achter ons, en de granaten kruisten clkaar in
de luclt.
'Sainte-Barbe was l-iet centrum van clcn strijd.
Ze hebben eerst wi.lir c'n dân lrrandewijn gedlonkeu. Ze aten de Liotcr ruet een lepel op.
Wij waren dagen zondcr eterr cn hadclen al
leen aardappelen. Ilaar rils rve clie gekookt had'
den, qamen de Duitschers ze nog lveg. I)e laat'
ste dagen hielden ze ons gevangen.
tu

Als er een burger op strâat komt,

rvor<lt

r, zeiclen ze.
Op 11 September vertrokken ze.
's Avonds zei ik opeens: .u Mon Dieu, daar

hij

doodgeschoteu

zijn onze soldaten ! r
Te Saint-Pierremort bleven sleehts tien in'
woners, zoo groot wâs el. de angst vo()r den

vijand. De geblevenen krcgen gedurende trvaalf
dageu geeu brood.

De terreur wogg. ôver Lotharirrgerr en ze nam

toe, uaalmate de Franschen weerstancl bodeu.
En hoe hardnekkig streden clezen niet, om d€
opdracht te vervullen: stancl houden tot elkerr
prus-

Van 23 Âugustus af, toen de Duiæchers hun
krachtige aanvallen hernamen, tot 12 September, worstelden de manuen vau generaal de Cas

telnau en generaal Dubail, tusschen de u Grand
Couronné )) var Nancy en de Vogezen, met
ware doodsverachting; ze hechtten zich aan bos

schen, hoogten, gehuchten, brugjes, hoeven,
huizen, aan een muur, een rots zelfs, punten,
die ze verloren, nameu, opnieuw verloren en
opnieuw namen.
Den 26o Augustus bestormden zij Champenoux en moesten terug. Den 27" en 28r rukten
ze weer op, weken opuieuw. Deu 1" September
bestookten ze den vijand voor de vierclc maal.
D'eze had versterkingen gehaal<l. Woedender
werd de strijd.
In den nacht van 4 op 5 September daaldeu
cle Duitschers van de heuvels der Seille (teu
Noorden van Nancy), trokken cleze riviei over
te Chambley, Moncel, Briu en Bioncourt' On"
der bescherming van het Bezange-woud heschen
zij Srof. geschut op Rosebois, Burthecourt, de
tuinen van Doncourt en Jeandelaincourt. En
honderden mdlen txaakten hun vuur op 't vet

:.lr' lrlltll

jq1

I'L;rrrrl ! /jtrioltttr; ,'. $Èr j\rl-kult

(

.'rr,rttigeviirg.

Ilouxières"aux'eirônes braudtle; Fleur-l"ourainc eveiteeûs ; r,laarna lJouzule, rvaarheen dc
inrvoners val Nancl' ,"len Znndag gingen warr,
r.lelcn. L;iitrc vergruiscie onder de granaten, hoeçen stortten in, bosschen werderr ourgev.'oeld.
.tmezuie leek eeu reusachtige toorts.
]Iâar ..'an ,\mance brulde Ce Frarischc artil
Ierie terug. Ze mnaide kolorrnen Duitschers neel
op de wegen van Brin. llazerulles en Mancel.
\Vat gaf het ! Itetz rïâs een onuiip-ritteliji{

depot, en nieuwe kompagnies moesten ovtr ker:lrenilc crr huilende get,'onelen, en over dooden,
,-le trrc.sser .qaau vullen.

Err ei.nclrlijk toch w.ist tlc vijanci zich rn het
'ieu Charnpenoux tc. nestelen. Daar eerst
kregerr de inanuen rust. Ze moesten wachten, tot
uieuwe troepen den rveg van deu dood hadden
afgeiegri, om eich bij hen te voegert.
IIet Drritsche geschut tlorrderde intusschen
r-or:rt. I)vn '1", 5! en.[i" September vielea twintig- tr,rt dertigduizcutl granaten op de hcogtc
vart Àmance.
l)en 8'- Septeuber zouden de Duitschers uit
hct rl'oitrl vari Charnl:enous oprukken, om Narrc-v tc nemerr, zoo hecft tlc keizer het geboden.
Eu Wilhelm II is bij hcn, ver genoeg naar achtci toch, oru buiterr het bereik van 't vijandelijk .qeschut te zijn. Hij is in rlerr nacht aangekomen met 10,1tr]L! rvitte rriters. Zelf is hij ook
in een witten rnautel gehuld, met een rood
kruis over den linkerschouder. Het is de dracht
.ler ridclers van de Teutoonsche Orde. 266 wil
ele oppelste krijgshecr zijrr intocht houden binncrt Nancl', cle hoofdstad van 't voormalig hertogdorn Lotharingen, wââr Karel de Stoute iu
zijrr trr.rtschc. planncrr rnislukte. En 10,00O ruitc.rs. irr nienrve uitrusting, op paârden met nieurve harnassen. moeten der hoognroedige daarbij
woucl

nmringen.

Ilc riag licht in 't

Oosten, een dag, wâarop

stroomen bloecls vergoten rroeteÛ worden, voor

dien keizcr. q'elke een positie uitkiest op

de

hoogte van Eply, '!'anlryaar hij cloor een scherpeu kijker het slagveld kan zien.
Een kndl donclert in clen vroegen morgen.
I{et kanon van Dorrcourt geeft het sein. De andere batterijen stemmen mee in dat vreeselijk
gehuil, die van Bezange en de Seille, var
Amance en Sainte-Geneviève. alsook die van dc
ilIoivrons.
Wcer branden kasteelen. gehuchten, huizen,
hoeven en boschjes.
De Duitschers treginnen hun offensief.
D,c nieuwe morgen brengt a1 dadelijk voor
yele jonge mannen den dood. Offers te1len niet.
Or,'er gewonden en dooden moet meu maar
heenrennen. De keizer rvil het. Nancy moet geflomen worden.
De vijancl wint Laitre, Fleur-F"ontaine, Velaine. Soldaten kruipen de helling van Amance

op. Nu worclt het kritiel<. nu moet de beslissing vallen.
Maar van Amance. uit de bosschen varl
F'aulx, Montenoy en La Grande-Rang' van
Saint-Paul cn Puirroy atttn'oordt dc Ii"rattscltc

-

?{È

uver het geweldige vau dieu strijd, rn Septem
ber 1914, en het lijden der burgerij.
Pont-à-Mousson

Iiaart der omstreken van Reims
artilierie, eu onder hanr Lreschermmg trekLelr
de mannen van generaal de Castelnau tçn te
genaanval uit"

De beide legers botsen op elkander. Meu
grijpt elkaar aan, pchiet, steekt, slaat, wqrstelt,
tot aau den doodssnik. Fleur-Fontaine, Le
Tremblois, La Bouzule, ta Fourasse worden betwist in rook, en vuur, en bloed, gaan tien,
twintig maal verloren, wordcn tien, twintig

maal hernomen. Op vele puuten is het zoo. Elke
voet gronds lvordt ,laar met bloed gedrenkt.

Zoo doeu de Duitschers een harduekkiger
aanval op Sainte-Geneviève, waar een iulvouer'
van Nancy, kommandant Roux cle Montlebert,
het bevel voert. De Franschen rrroeten eenigszins wijkerr, maar de vijand blijft toch ook op
eenige honderden meters aarzelend staan.
In het dorp zelf zijn slechts drie iuwouers

gebleven: abbé Thouvenin, een lamme oude
van zeventig jaar en een kind" De pastoor bemerkt het weifelen van derr vijancl, die vreesde,
dat er nog eeû geduchte nacht te Sainte-Geueviève is. De Fransch€[r vân hun zijde, vermoeden, dat cle tegenstander reeds in het dorp
dringt, eu staan 80O meter verder' te Bezaumont.

Abbé Thouvenin zendt nu het kind naar heri
toe, om ze ap de hoogte van den toestand te
stellen. En de landgenooten keeren terug. Nooit
hebben de Duitschers dit punt kunuen bezetten.

Het was het

315" regiment dat

hier de Duit-

schers terugdreef. Tweeduizend Duitschers lagen op het terrein.

Daar ook strekt zich het Bois-le-Prêtre uit'
en, aaÎr de rivier, Pont-à-Mousson.
Eens ontmoetten wij een Vlaamsche boeren'
dochter, Mance geheeten, die met haar ouders
tabij Pont-à'Mousson woonde, €Tl, rlâ allerlei
avonturen, over de gtens geraakte, waar zij ons
haar lotgevallen vertelde. En 't is goed ook een
stem te hooren uit het gewone volk, em stern

telt

14,000

intvoners

de

.fussipontains, zooais men ginder zegt -:, en
wordt door den Moezel in twee wilkea ver'
dreld : 1e quartier Saiqt-Martin, op deu rechter
oever, en les quartiers Sarnt-Laurent en Sarut
Jean, aan de linkerzrjde" De heuvel van &ious
Èor1, een geisoleerde kegel, als het ware, die
ten Westen de vallei van de lloezel en teu
Oosten die der Seille beheerscht, rvas ook eeu
zeer betlvirt punt.
]+'n nu volgt hetgeen llauce vertelde:
,, Men had bijua deri tijd uiet, eictr rekea
si:hap te geven van rvat oorlog eigeulijk beteekende, al waren er lieden geÉoeg, ciie van 't jaar
'7ù rvisten te vertcllen. Plots zat rnen te midden
r'an den krijg.
\Iance's hoerre strxd tusschen de twee vuren.
'fe Pont-à-lJous$on lagea de l'ranschen, çn uit
de riehting van iVletz rukteu de Pruiseu op.
ÙIauce was eenige jaren geleden met haal
uuders en eeu broeder uit West-Vlaanderen her
rvaarts gekomen, zooals vele Vlamingen de ver-

iaten hoeven vaû Frankrijk bctrokken. Vader
was gestorven, maar de weduwe en de kinderea worstelden moedig om er bovcn-op te ko=
men, en de zaken gingen goed vooruit, tot plots
die verschrikkelijke oorlog uitbrak.
liu eens \ilaren er Franschcn, dan Duitschers
op de hoeve. Hevige gevcchten rverden gcleverd, etr }Iance en haar huisgcnooten vluôhttcn
dan den kelder in, want de kogels boorden door
de muren, de deuren, de vsnsters, de kasseu.
Was de storm bedaard, dan kwam 't gezin
weer boven.
Zekeren avond stapte een Duitsch soldaat de
woning binuen. Afgemat viel hij op een stoel
neer. Bloed besmeurcle zijn uniform.
De Vlamingen verstonden wat de jonge man
zei. 't Was geen oorlog, maar eeu slachting.
Uren lang had hij gewonden vau tusschea de
dooden moeten halen. Eu er lageu nog vele soldaten op de bloederige vlakte te sterven. Maar
hij kon niet meer, hij was zelf krank' Doch hij
r:ertelde, dat c1e zone, waarin de hoeve stond, nu
Duii'sch was

; Pont-à-Mousson niet.
Nabij de hoeve stonden drie kasteelen.

De

hewoners waren gevlucht. De Duitschers haai-

,len vele meubelen uit de prachtige zalen eu
rtoerden ze weg. Ze lieten er slechts staan, wat
ze voor eigen gebruik noodig hadden, r,vant na'
tuurlijk \rraren er rnilitairen in elk slot geklvar'
tierd

Op de

boercterij kwamen

ze om

paarden

'

koeien, varkeris, hooi en stroo
À1s de weduwe clan jammerde over de ruine.
trokken de soldaten de schouders op en uitten

het zao wel bekend geu'orden - bekend

van

Maanderens kust tot aan den Elzas --- <r Krieg
ist Krieg ! u. De verontsehuldiging voor zooveel
onrccht en \ilreedheid.

Vele soldaten toonden nog minder gevoel.
r Hier, Mutter, haben Sie bons ! n riepen ze,
grijnzend tot elkander. En op de papiertjes las
men in 't Duitsch: aDit prard kan snel dravenl.

??6

rlr lrocve;

l..rcntletr

ulgtnrattr

r11 guli\l.etstu sul-

Iirr f)ont à-l,Iorrsson,
lrct zoo n'elhckende stacljc, lc,tli rrr opr--ens hecl
e-cht'irrlziunig lcr af . onlit'r'cilibaar als 't tlaar
clatcn stroonrden i'ooririj.

iag. olschoon Jlatrcc cr ai r1e stratcrr kende, als
rroii rk grootc hrrize'rr cn tlr-irlike u,inkeis.
I'ln clkt,rr rla.g vcrurccr-ilcr<1t het strijc.lgcn,el<1.
't \\'ltcl rrrocht tnt,u nict orrgekool<t drinkel;
c.r lrrgtn tt,r'cci liikcti rr rlcrr groncl. Altiitl
ttit'tttvt lrt'1'.'1.'',,' lllititr lr.'it tlic tr i't'rllet'critts
lrrut'lttr.n. I-loc lair.q z.ou 't nog- rlut'crt ?
( )1r ccrl,llt{}rgcn Nus lict rneisjr. in .tien irriD
;
zt'1rl rLlile r-,t.gr()(.n1clt. :t \\'as ka.lnt in <lerr t)rrr
tt'r'k. uls nl()(.stcu 1rt'irlc. lc.qci--. t't.rrs olr atlerrr
li,,ult.il.
,, I-Iirr.l

,

lilorrl< hct p1ots.

|crschr.ikt
I r',

jt
'r'l

z.ag

llance op. I)aar stotrd ecrr 1ra

Diritse lrt.r'r.

,, )Ice I rr gcborlcn r1c n'oestlrards.
I,ln zc vertel<1e'n. rlat. Jlaucc Schiitz.gc{angcrrt:
rvts (Schirtz : bescherruin.q).
I)c. I)uitsclrers u'ilclcn dus tle gebleven bevril

l<ing 2..9. tcgt'rr c1e cllentle rran clen oorlog l)e
scltcrttrcn. t|-rLrr zc Itrce te voeren.

l':

ttiasrrs:'lraiiicri Joffre ert lirench.

t Deze lioc: zullen we opsuruiien r;. t l)it varhr.rr
is vet r.
Zoo rverclen vele boeren Lretaalci. In \'laan
tleren is dat ook gebeurd.
Ja, 't rvas de schrikkelijke, angstige oorlugs'
tijrt. Als flarrce 's a\toncls cens buitc.n keek, zag
ze r:vcral rle vlaurmen oplaaien. I{oeven, huizen stonden allerrvege in brancl . ( )1r I)ont-r\
llortsson regende het bommen.
Vluchten? I'Iaar tvaârheen? Nl:ir zat. rrrr tr1s.
sclrcn rle twee vuren.
Ja, de Duitschers u'aren

in

clie zone nreester',

Iin cie bevolking u'achtte angsti.q op tle kornencle gebeurtenissen. Ze hoorcle zoolcel slttcht
nieuws.

Te Conflans en Jarnl' \\'erdeu lxtrgets gefusilleerd. rr .N{a.n hât geschôssen ! ;, lren'eer(ler} d(.
Dtritschers.

Nfance \:roeg zich af, \vrt \'oor \'ïeesr'
lijks er nog gebenren zou. Op ric hocve hacl
rneJl van de rt Prussiens

hacl.

)

nog gecn overlast gc-

f)e opeischingen telde men niet

mec.r.

Kon nren mâar nââT Pont-à-\'Ionsson r'luch.
ten. Maar de doorl loeide over den weg naat'
't stadje. lln cle bruggen over tie \Ioczel u,arcrr

; Pont.à-\{ousson u'crtl r'oorttlutencl beschoteu. Als bollen vuur ontpioften cle grâDaten boven rle ro,:rc1e rlakerr; tlikr,r:iils sloegen rie
rrlammer op.
Altijd n1aâr bruklen t1e kanonnen. Droog
veruield

i.rnalden rle genreren. Vooral irr 't Bois-le'Prêtrc
ging het ontzettencl toe. 't \Varcrt als helscl.re

uit 't $rottd opstegen.
soms staarde Mance naal die plek; ze kende
er lanen en dreven, lvaar n1l z-oovelett lagen te
geruchten, tlie menigmaal

Iin

kenlen err te sterveir, n'aar tic'grond

barstte'

ndell vqrz!\'('rlg. tle c;ude. kloeke borl
men âls twijgjes afknapten
\\'a1;ens en attto's net getvonden retlen lattgs

Mauce niltlc 't uan troecler en broec-ler gaan
vertellcrr; rra.rr rlàt ruocht rric:t. Die zouden \,\'el
t.lour crn airrlcrc patroeljc nleegenonlen wordell.
Of cen lanilie aldus gescheiclen rverd. och, zoo
natt'il kon tncn ltet in ooriogstijcl niet nenrcllI,)ri Jlancc' u'ercl nrccgeleirl, op haar klonrperr,

in irrttr grâu\v scirort t^n iroute iak, bl<lr;tshoofrls,
zoonls ze 's uroLgcns rrit lrtris getrerleu \\iâsi ot1

grocllte' tt- itlukken.

()ok anclcrr,' lren'orrcr-s lr()csten ctte solclaten vetg'czellelr. Ëtr toe,n al tlie ongelukkigcn 's avonds
te Rastarlt irr r1e kasc,matteu. op stroo 'werden gezct. waratn ze ùret honrlerclen, oudc' manucll,
Vrolrwen, kiilcleren, rlir' r'anhopig of gelaten Ïrun

l,rt lcrbt'idtlcrr.

Schiitzgefangene ! . f)at. woorrl leek zoo trtt.roi ;
cr lilonk als iets \'â11 \/rienclschap in.
I)cu volgenrlcrr dag itr clcn trein ; altijd marrr'
vcrilcr. :rf van Pont-à-1:[ousson. of Saint-Mihie]'
of -\.prc.rnont. of \r'er<lrrn, van 't oorlogstoolleel,

rvaar toch 't ci.gcu httis stotrtl, wâ41 fâlililiele(len
achtergeblcvcu of in een zrtrtlere richting opge-

i

aag<1 u'arerr

.

Iiintleren scltreitlern in clien trein otrr voedsel'
u.oritlcr clat moeclet zc anclers troosten l<on, rlan
rnet licvc \ïoordies. \'roun'en clroe.gen een wicht
oûdcr. 't hartc eu \/roegen zich angstig af, rvaat'
ze het ter u'ereld zrittrlen brerrgen. Grijsaarcls
lreniidtlerr attrlcrcu. clie \rreedzâan1 geston'en
\\'arcu r'ôôr tlezen ellendigen tijd' En velen
\rosldcn het, dat ze hun F'rarrkrijk triet rneer
weerzien eil er ook nooit rusten zoucicn. Gevan-

gengellonlell priesters sprakcrr $'oordett 9âu bernoediging, lnai{r z\\'egeu, als daar buiten het

r, rveerklonk'
jon.q.- vrou,l'en tlachtert ÉIân hl1fl ntan op het

,r Schrveinhr.rutl

Fransche

front. Grooter elr tt'reeclef ['erd

scheiclirrg bij elke t't'ntcling
iand irr. Wnarheen ?

dg1-

cle

l4rielen,Dtlitsch-

\Ien zag ttok gevirtrgcn Fransche solclaten'
Rurqers-en qolrlaten irr dier zelfderr lrein Al
1en Kriegsgefaflgencn ! \\'atronl begtondetr t:r

lfet
o,.rrkrgsu etteu ! ( )ch,
rltrizcndeir afgevraagrl I

rlan

ia, tlat

kastcel r'an C'liantilly

hebbcn zich

Sclriitzgcfangerell I Eerr urobi ',voortl. Maar
u'ie cr op gerekencl hacl, onclerr.oncl ciiepe teleur-

stelling. De ongelukkigen n'ercleir over vcr-scheiderrc lrarnpen verdeeld.
l\Ioeder-s cn l<iucleren. er waren zuigclingcn
lrii, allen n,aLcn vijanclcn van . dat rr <lappere,

r Duitschc leger.
Jlarlce ook, zij ktlanr in 't tror-rrlcnkamp r,arr
Ilolztuirrtlctr terecht, maar kon later vertrekken.
Ze 1larl in dat kamp het lij-<1en van vele lotgeruootcl.r .qczien, en o.ln.. het sterlbecl op stroo
bijgl'11"66nr1 \:an eerl arlellijke r]ame.uit haar ge\\,est; (lezc \:ro11\1' ool< las een rr Schiitzgefang()e(.I .ge()rè-aniseercle

.qcnc )) gcnrc'est.

Z<>ct ging het dus, itr clic Septernberdagen. aan
,lt. \foczcl toc.
De rcorsteling cluurcle zecr 1aug. Beide legrrs rveLr'lor afgcmat. Welli zou het eerst inzin1<<'i

'

r?

Gencraal de Castelrrarr , lrad .qeen reserven

lll('e1:.

r, I.i< zal het no.q tn,ee clagen volhouclen ri, zci
|1ij. rr 't Zijn tu;ee clagen voor Frankrijk. l
'l'usschen Candale cn rleu vij1,ç1 v4n Quslcignl- (tc'rr Noorden). tusscheu Sorneville err
I)cttoncourt (ten Oosten), verhinclerde hèt vreeseiijli vurtr van Anrance aan Duitsche vetstcïliirrgcn rlc Sei11e ovcr tc trekken"
't \I'as naar aânleiding cler oprichting 'r'an
c'cn fort tc Arnarrcc. ciat Rismarck. in 18?5. ovcr'
ccil (( câsr1s belli l s1)râk. \ran Amance zo11 't geschut l)uitsch grontlgebiecl bestriiken. n'Iaal dat
\ras ll{'t rrict zrl1ecn. .A,nrancc kon tnen <leu sleu'
tel rrau Nancl- lrocnlen. En al had clc Plnis hct
lroun-cn van het fort belet. toch u-as Atlance nrr
t1c barril<arle. \\.ellic de ,r Gratrtl Couronné r af-

slont.

De l),uitsche troci)en, bij het n,oncl r'arr Chanl)c11otlx. \\'aren âan zich zell ovcrgelaten. I{[r1
verliezen stegen bedenkeli jl<. I)e zoo .ge(lun(lc

gcleilercrr weken. lieten gcschut achtct- in het
slijk cler Amezulc, cn zij zochtc'n hun loslzluçht
in het herr meet hcschcrutend l-oucl.
llaar in een gen t-irlige ben'eging volgilc-n de
Franscheu hcrr. ,,,u irr t1e doukere schaduw valr
het zwaar geboonrte loeidc de rlood voort. Bloerl

lileurtlc 1'.1 lrir)S ; gcx'ottrlen lagen te

stet'r'cn

tusschcn lcrtrrl.)tc struikeu.
lloch i'crcicr' \\'ecli tlc vijarrd, tot hij tlert alicieren zoom vaû het boscl-r bereikte. Daar x'et-tl
rveer de \\'crg versperc.l, ck>or het afschuu'elijk
\rr111r van Arnance, dat zijn schoten verlengclc.
T'akkcn sloegen krakencl af, boomstatnmen sl)lctcn, stortten neer; lichamen werden uitecttgcmkt. le<lernaten \,veggeslingercl, hoofden \ier'
1-rlcttcr<I. En irr 't bloetlbacl worstelde men voort.
()i-11 \\":eg te konterr uit clit bosch van chailrpcnoux, dat een hclle rvas.
Eeu sne11e terttgtocht naâr de Seille was hct
c.incr,e

varr tlezeu gru$reliiken dag.

I)e beken

schenen met bloed gevuld,

itr

clc

\,ij\ier:r lagcn lijlien opecn gehooplt zoo ook o1r
solilmige plaatsen in c1e cleven- Gewonden ricl)en oln wâter e1r verzachting vân hlln pijrrcri
\:laurnrcntle hoeveu verlichtten clen avoncl. Als
afgenrat van al het gelvelc1, z1(7egen cle karrort-

r).n (clr \vijle.
En rlc keizer I \tr/at ging er in dat trotsch gcrrroed otn, toen c1e stoet varr witte ruiters 1)aâr

)Ictz tcrugkeercn

moest?

Nancy Èleef behouclen, en waar cle vijand tle
stacl niet iruremen kon, wil<le hij haar toch nog
lrereikeu nret zijn rvraak'.
Ëen afcleeling kreeg bevel, oncler de hocclc
çan dcn l'ilden onli'eersnacht en de duisternis,
ccn kauou tot Rernèrer.'ille te brengen en Naûcy
tc beschieten. fu den nacht van I op 1O September. r-ond lI uur, rtiel cle eerste €fanaât ill
rlc' stad. Ook de natuur wâs vol geweld; de donrlcr r-arumelde, de weerlicht flitste.
fn cle stad orrtstond gl'oote beroering. Ï[,ras citl
r-ijand cloorgebroken en 1ag Nancy reeds ondel'

r,treescle verloren tc
zi1n, uraar ze 1\:as gered.
Toch bleef de n'orsteling voortduren, \Ârant de
tçgenstander gal zijn pogingen niet op.
I)en 1Oo Septembet kreeg' generaal de Castelnarr nit de veste var.r Toul eenige versterking
Dbze trocpen liepcrr storm en werden zoo goeC
rils vcrrrietig<1.
Hc.t 149" regintent verving hen en narn ziin
steliirrgen in aan rle Seille.
I)e ii9" tlivisie, <le < stalen ll genaamd, en cle
Il" clivisie, c1e rr ijzeten r, <lie sâmen het twin'

zijn klaun'? De bevolking

tigste korps vormden, hadden den slag aan de
!{arne mogelijk gemaakt.
We zullen zieu, hoe ook op de gansehe linie
van Verclun naar Parijs het getij was gekeer<1
"n de vijaud weck.
Maar dat wisten de ctapBeren van de rt Grand
Couronné r niet; ze begonnen het te begrijpen,
toen ze hun tegenpartij nog meer zageû deinzefl, en dan rrernâmen ze het groote nieuws vau
den feit, waaraân ze zetri zoo meesterlijk had,
clen gewrocht.

Nog veel zal er geschreven worden over dien
strijd om Nancy. Dat verhaal alleen zou een
omvangrijk boekdeel vullen, al was de worsteiing slecirts een episode in eeu der tijdvakken
r,'an den langen oorlog.
ir FIoe verschrikkelijk ii. schreef Maurice Bar,
r'ès, r deze worsteling ook was, onder een doo<lelijke hitte, die pas den 9o September door
ûnï:eer en fegeu gebroken wercl, toch kenden
cle mannen nimmer ontmoediging. Twee kompagnies wachtten zonder vrees in het bosch van
Einville, eonder dat ze wisten, dat de onzen
eich teruggetrokken hadden" De koks waren
rrrât naar aehteren, in een ravijn, de vuren gaan
aansteken, om niet door de Duitschers gezien
te worden" Eensklaps bestormden dczen met
een ûvermacht hei woucl. Er moest vlug achter
uit getrokken worden. De dappere koks volgden cle ber,veging, maar heei voorzichtig bewaar
den ze het middagmaal der kameraden.
liooit hadden de troepen gebrek aan levensmidcleien. < Men bleef geea twee dagen zonder
verseh vleesch. lr
Men kende slechts één doei: het gegeven be-

vel opvolgen. De oversten leidden den aanval
met het geweer in de hand. In het bosch van
Crevic, juist op de hoogte 816, waar men voor
de 780 hriga.de eeû monument wi1 oprichten,
heeft n:en mij het plekje groncl getoond, waal
kolonetr Dubois den dood vond, toen hij het 16tr
regirnent bij den storrnloop aanvoerde. Ziin li
chaam wercl meegenomen op een roemvolle

brankard vân gefl/eren. en dan op bet paard var
^en jager gcbon<Ien
Soldaten en officietetr ";ielen zonder de miaste
klscht. G-eneraal Gérôme. die in den nacht zeer
druk heen en \veer locrpt, onderscheidt eens
klaps 'in het gra.s t-rçee brandende c.ogen. dir'
herir aarst:,.arden, 'i Is een ,:ngelukkige soldaat.
rrriens treide beenen a{gerukt zijn.
,r Geoetaal, ri'ih gij ruij de branlrar'Jiers stir
ren? r yra.agt de held eenvoudig.
Lrele lijken blcrren liggen. Van den 12" Oogsl
iot aan hun tertrgtocht (12 September) vuurden
,.je Duitschers zonrler genade oo elk, die na
derde orn dooJen te begraven. Men moest dit
tii:lens den nacht doen. Vetre gesneu=
'leiragrl
telrlr:i rvachtte,r uieken op hun teraardebestel

lin.g, tot ei"delijk groeper .eolclaten en bu,rgers
hun rle iratste eer krr'amen bewijzen.
Maa:r claar;oor- f!6y6n tal van grâven zontlet
ee11;ge aanrluidinc'. f,.a"tet k'"riamen de bevrijde
!gv'c1nn1c de g"oeven met blOemen yefsieren.
F,Ier'ig had de sfrij.i servoed aarr den rt Col de
la Ctripotte r. Bii rlrrizenden vielen de mannen
hier in het nroud R.egimenten. als het 17". heT

!'ra

149', het l5-2", werden er vernietigd.Van Thiou
ville tot Chipotte lagen 7000 strijders begraven.
\ran de slachting bij Chipotte wist cle pastoor
van ]{euil te spreken.
rt Den 25" Augustus, om I uur 's morgens,
kregen wij de eerste granaten )), vertelde bij
aan Barrès, die kort claarna rle streek bezocht.
t< Zij vieLen dan zeer dicht, tot 's avonds 5 uur,
err veroorzaakten hevige verliezen onder ouze
troepen.

Zeven gezinnen van het dorp hadden hurr
wofling tot ambulancie ingericht; men bracht
cr zoo spoedig mogelijk onze gewonden in. Om
ir uur geraakte de kerk in brand. Om half-zeven
waren onze mânnen naar Rambersvillers gewelien; [un verzet hielcl dus op, en duizendeu
Duitschers snelden het dorp binnen.
?e iieten mij in vrijheid, nadat ik op rnijn
eerewnor:d beloofd had, cle kalmte ouder mijn
lrarochianen te bewaren.
De r.lammeo omringden clen toren; ik haaide
rle brandpomp en trachtte den g1oeil met watel
te hegieterr, maar ik lvas schier alleeo. Ik moest
het rlarr opgevell en reclde de rror"rrr,verpeil uit de
sakristie en van het altaar. Ik slaagde er slechts
na vee:1 moeite in, te midcleu der vlammen, rffetr
kc cloor den tocht langs c1e verbrijzelde deuren
i:l ra.nlen aangewakkerci werden. Ik zocht de

gewonden. Onr 4 uur 's morgeus stortten de
kiokken m€t groot geelruiseh omlaag.
De 2t" Augustus was het een vreeselijke dag
De artillerie van beicle partijen sehoot tegen ei
kaar in. Den 27", zeer vroeg:, dolven eenige
mannen en ik een graf op't kerkhof, om er doo'
den in te leggen, toen een Duitsch offieier verscheen eû ons gelastte, gewonden te bezoeken
in een veld, ten Noorcl=Ocsten van Bacearat" Hij
x/ergezclde me en riep mij toe :
rr Kameraclen ! Hulp ! n
Uit voren en van achter struikeu verhieven
zich hoofden en alleriei smeekbeden roerdeû me
trrt in de zie1. Ik stond eensklaps voor de Duit"sche loopgrâven. V'rn,daar klonken kreten en
beleedigingen.
rr

Blindcloek trem ! Bind hem ! rr hemr<le

it

schreeurven,

l!{en hield û1e âaû en voerde me ûaar Baccarat, bij een generaal. vôrst Fran-s van Beieren.
Ik stelcle me als den Trastoor vail eefl vreed
zââ.m dorp voor, die Duitseh kende, en de aalir:oezenier wilde zijrr van al de pjewonden, zolrrlet ,-rnclerscheid.
De prins was hoffeliik cn hij .gaf me de toc''
'lating miir hezoelr aan het slagveld
voort tc
zetten.

Ik moest opnieurr rloor- ile Duitsehe linie's
gaan. maal ilu hinrlerde mij niemand meer; ik
zag dat dc loopgraven r:ol troepen tagen. ftr<
voûd onze gewonrlen terug en o,rk de l oertui'
.ren, die uit irct dorp senaclerd rtttal'en. \\,tij laad
4e't zso goed mogelijk tle arme ËârtelaârÊ ûp'
én ik zelf duwde een kmi.agen \'ôort. op weg
naa.r Menil I
Maar daar ginqen !ry€ voôrbii schildrvachtec.
,lie naar alle zijden loeren en kruipend weken
fizat voerden ze uit? Ik beg::eep het, toen we
te Menil onze eigen tnânn€u. Alpenisgers ç'tn

??çl

iret ô4" regrmeni, onbooetteu.
iijk vooruit.

Zii trokken

vroo-

,r l{alt, mijn kindererr I r zei ik. a Gij kent
hen niet ! Zij liggen bij duizenden in de loopgraven: eenige honderden meters van hier ! ri

Die woorden en mijn gebaren waren voldoen'
,le. Onze dappere vrienclen hadclen begrepen,
dat zij omsingeld zouden worden. Zij wendden
zich rechts af en waren gered. Drie weken latçr'
kwam hun kommandant mij de hand drrrkken,

cn vertelde me, dat mijrr gebaar c1e twee-derden
van zijn bataljon gered ha<l en <laarenboven de
:rrtillerie in kennis gestelcl had van goede inlichtingen.

Ja, maal ook aan de iutiere zijde was ik begrepen en verstaan geworden, en toen, ua een
geweldigen, driedaagschen strijd, Menil in de
Duitsche klauw viel, stormcle een Duitsche kolon, met een onder-luitenant. bij mij binnen.
Ze hadden bevel, mij voor den divisie-gene"

iaal, te Bâcearat, te brengen.
Ik kreeg tlen tijcl niet, om rue wat netjes

aân

te kleetlen. Waarom trouwens ook? De ziel was
zuiver, en dat [ras 't l'oç.rrnaamste. Toch Saf ik
rne niet zonder vef\r-eer over.

Toen men om het rlorp voeht. waren er dik
rvijls Duitsche majoors en nffieieren in mijn woning geweest, eu als ze zagellt hoe goe<1 ik hun

ger,vonden verzorgde, saûlen mct Frânsche, hadden ze m,ij geprezen en nret komplimenten ovet-

laden.

(('t [s sehoon, wat gr daar doet,r. zcideïr ze.
zijt dapper. bewonclerenswaardig; gij

( Gij

vrees[ den tiood uit't. "

Ik begeerde toen eerr dier oversten te spreken en vfoeg $/-aarom ik verontrust s.erd< Voor verraad onzer stellingen ! x werd mij
roegeschreeuwd.

Tk vertrok tusschen twee soldaten, bajorret op
geweet, en vergezeltl cloor mijn huishoudster.
\trIaarom moesten ze er die vrouw bij sleepen ?
lVij hadden negen kilometcr door clen avond
af te leggen, en waren afgemat door al die s1apelooze naehten, toen we gewonden verpleeg-

't

den.

îe

Baccarat moest ik rriet lang wachten. De
gerechtsoverste ontving me nog in den naeht en
liet me de aanklacht zien. Een mijner parochianen, die door het kanon heelegansch in de war
was en in mijn Bâstorie een wijkplaats had op'
gezocht, schreef aan de Duitschers, hetgeen hij

mij, na mijn terugkeer uit de loopgraven,

aan

onze geliefcle gewonden had hooren meecleelen.
FIij beschuldigde mij, c1e Alpenjagers ontmoet

.cn gewaârschuvd te hebben.
Ik beriep me op de getuigenis der officieren.
rlie me te Menil aan het werk hadden gezierr,

er1 wees r-"rp de krankzinnigheid van nriin aalrklager.
lrij werden gekonfronteercl. Hii had een hoo
gen hoed opgezet en, beschaanid rrrij tc zieu,

rnompelcle

hij

onsamenhangendc'f,'oordefl

.

Ge ziet wel, rlat hij gek is r, zei ik.
En toen de burger dan nr:g de Dnitrehers trcschuldigde, dat ze hern ecn billet ran duizenri
fuank ontstolen hadden, rleelde tle gereefttsover
ste geheel miin meening.
,,

Dat was voor mij een hulp da Voæzierfogheid. Ik mocht vertrekken. Maar daar ik ouschuldig 1vâs, vroeg ik, dat ze mij per auto zouden terugbrengen. Een der majocrs, die ten
rnijnen gunste hael getuigd, déed het, en onze
gewonden er1 parochianen waren zeer verwoaderd, toen ik bij het krieken van den dag weer
in hun mi<iden verscheen.
l)en volgenden dag, 28 Augustus, was ik zoo
Sclukkig de branden te kunnet blusschen, welkc nog altijcl ons dorp verwoestten. Meu had
een zwaar gewond Duitsch kapitein bij mij gebracht, dierr ik verzorgde. Zijn eigen dokters
kwamen hem verbinden, maâr gingen dan weer
heen, zoodat wij alleen bleven. 's Avonds onthaalde ik hern op uitmuntenden witten wijn.
Hij betoogde mii ziin levendige s)'mpathie eu
zei;
t Ik bernin u. [k zal altijd bij u blijven. n
a Wel, kapitein 1,, sprak ik, < zoo ik u dan
een dienst bewijs, wilt eij hetzelfcle jegens mij
cloen, niet waar? n
,, Ja, ja r, was het antwoord,
Ik opencle het venster en wees naar de trran
,iende huizen.

rr'Waarom dat vuur?,, vroeg ik. rr E[oe'kan
dat uw militaire aktie bevorderen ? D
Ik moest soldaten roepen, en de kapitein gaf
!:revelen de branden te blussçhen, Oôk .verkreeg
ik van hem, dat de gijzelaaré vrijgesteld wer,-1en, onder voortqaarde, dat ik borg voor hen
tileef. Nog drie maal hielden de Dtritschers me
aan, maar de kapitein wilde mij niet verliezen.
Ik bezocht elken dag de verschillende ambulancies, waar velen onzer eigen gern'onden la'
gen. 't trVas heerlijk priester te zijn, gedurende
deze negentien dagen en achttien nachten.
De Duitsehers vertrokken den 12" September
's Anderendaags begon ik het slagveld te bezoeken der

vijf

gemeenten : Menil-sur,:Bellevitte.

Sainte-Barbe, Nononcourt, Anglemont en Ba'
zien. Ik verzamelde de testamenten, de brieven,

lllessen, spaarboekjes, al de gedachtenissen die
voor farnilieieclen een troost kunnen zijn. Van

rtrat oogenbiik af ving ik aan de eenzeivigheid
'rier dooden vast te stellen en de namen der be.gravenen op te sehrijven. D
Ilc pastoor van Saint-Fierremont zei tot den

heer Barrès:

De haver en het graan zijrr op het rrelt{ gezijn vertrapt, de beetwortelen zijn rijp, maar men kan ze niet oogs"
ten, bij gebrek aan mânnen! en noÊî meer aall
paârden. De menschen durven nïet naar dc at:kers gaap, claar bij rle rninste aanraking alledei
rnurritie orrtploft. l
Te Gerbéviller rvarcu de zusters van Saint
eharles gebleven. Gerrèraal <1e Castelnau heeft
zc aân de dagordet van het leger vermeld.
tu

schoten, de aardappelen

u Gii hebt buitengewone dingen beleefcl n,
z.ei Maurice Barrès tot een van haar' Mr
Julie Bigaret, in 't klooster' Zusier Julie,
,< Buitenge'irtone dringen ! n ar:twoorddè zii
,, Ja, de groote fusillàde en het bcmbardernent;
tlat was op 25 Augustus, van 9 uur 's nlotgen$
tot -q uur 's avûnds" Tn den naeht van 23 oB 24
dngustus zond mer'! AJBeniagets. onr dien doqr-

-280=

(Icrteraal Joffrc verlaut lrct liasteel
van Charrtillr'.

tocht tc vtrdcrligen, eerr viiftigtal, cu zulkc
jonge krrcls, bi.ina kinclercn nogl.7" strctlcn cu

't

rcgcnclc kogcls cn .qranatcn.Dô maire zei hrru.:

,r.f,lijn kindererr, gij kunt hier niets cloen; zc:
zurr vccl tc talrijk. En gij zult het dorlt in gcr,aar brengen. tt Zij antn.oorclclen kalm : ,, Oe Ëeneraal hecft ons berrolen tttt 't laatste toc vol tc

hottden.

r,

.En zij hieldcn het uit tot 's avoncls. tocn <lc.
I)uitschc infanterie tot irr het centrurn vau hct
clorp doorclrong. Toeir gleden cle Alpenjagers

over cien gronrl weg en kropen over den kèrkhofmuur, zonder clat c1e vijancl hen zag. Dc
Duitschers naûleu clân wraak op de bevoiking.
Zij clrongen in de huizen en joegen er rle menschen uit cn sloegen hen. Ben officier kvi,arn
rrret een bencle solclaten ook hier. Hij .qing naar
boven, trii miin gelvonden. Dre kleinen lagen tc
lrcr,.en. En ili plaatste mij te uridden van hen en
zei: t Raak hen niet aan. het zijn gc-n'onclen rr.
FIij bcgaf zich dan naar ieder becl en rvierp dc
rlekens op den grond, oln naar de verbanden
te zien. Hi.i had een revolver cn een dolk in dc
Ir:rnrl. Ik ging voor hem of volgcle hem. Hoe
<lurfde ik hem zoo tarten ! Maar ik u:ist tocn
rrog niet. dat ze daar, in 't clorp. llezi.q n'arerr
\.rouvverl err kintleren te rloorlen en te martelerr.
, Den 25o Augustrrs hadclen \\rc 258 Pr-uisiscTrc
geu'onrlen. Niemand keek rraar hen om.
rr'W'aar z.ijn uw clokters? )) vroeg ;k.
a Zij hehben ons verlatcn. )

Wij

kondcn toch geen opcraties doen ? Ër
Prris bij, n'ien tu'ee vingers ios aan de
lranrl hingen. Ik sneed ze met de schaar af.
\,/ooral te Roselieres hebben c1e Duitschers veel
van ouze ii m/m-kanonnen geledeir. Er lagerr
luallnen zonder knoc.sels. z.onder \\,angen. zon
rler hcupcn.
De Drritschers ku'arnen rlrrs ileu 24' ^\uqustu:.
'i avonds, ie Gerbévillet. Den 28n Augustns.
ont 5 tur 's nanricldags keerclen cle Franschen

tcnrg. 'l'oerr lregon hier tie eigenliike oorlog, eeu
n,orsteling, dic zouclcr ophouden tot 13 Septcnrbcr', 's avonrls I uur', rluurcle..Altijd vechten
gcschut cn \,rioral mitraillcuz.cn
-, l die onzc
rurcrrschcn den kofficrnolen noernden.
Tiehier nog cen getuigenis r;an zuster Julie :
.rl)en 24" Ar.rgustus t9l4 hebben cle Duitschers
viifticn bnrgerS varr Clcrbéviller in groepen valr
ilijf gefrsilleercl. Dit gebeurde op cle plaats, rlic
,, ia Presle D \\'ordt genoerncl, één kilometer vân
(lelbér'iller gelegen, op den weg naar Lunér'ille.
'l'oen men cle toebereidselerr voor <le ter:echtstelling rnaakte. zat generaal Clauss, kontmandant
van het 60' Beierschc infantcrie-rcgiment, âau
ccn tafel, $'aai'op charnpagne stoncl, op onge\rcer
tlertig rncter- vat clc plaats <ler terechtstelling,
cn hij had bcvel gcgeven rnet cie exckutie tc
lrcginnen, c4.r 't oo.qcnlllik, clat hii zijn glas zou
ophcffen.

Dit bevcl u'crrl

uitg'er,oerc1.

''t fs ccn soldaai. die clcz.c lriiz.onclcrhctlclr
ttrecgcdeclri hccft aan f{- \icolas Rozier, rnurri

cipanl lirl \'an Gcrba.\;i1lcr', op 24 Augustns 191.1.
tlcrr <lag ze1f ';aarop ons ougelukkig lancl irr
vrtllr ci1 lrloecl-geurikliekl n'er<l. l
Zoo rtas c1c strijr'l om Nancl', zoo ook \\'zls llct

'lijrlcu van La f.orraine.
\'Iaar dc Franschen, claar, tegen c1e l)uilschc:
grcns aan. tratlden lneegewerkt aarr hct groot,
scri:iqh1;.g \\.a1)enfcit. rlen slag aau c.lô n{arrrc,
tlierr n'c nu .zu.llerl lrcschriirten.

\\ras cen

xxxxlx.
-- Achter de schermen. *
Generaal Jofire. - - Ile val van MaubeuÉe. --

Generaal French.
Een traktaat.

I,atcrr rvij llu ( \'cll ,,irzr' aart<lacht vcstigerr op
tle tu'ee opperbevelhebbers: French (r'an 't En-

*?81-

Ilrritsclrcr-s,

bij

rlcrr tcrugtocirt der. F'rarrschcu

gelsclr leger) en Joffrc (i an 't Flansc:h lcgcr).
French ! \\,.c krinrrerr lrtri-i nacler lcercn uit
ziil eigcn \\'c11i (i l!i14 ,,. ua1. ons trouu-ens rrog
colls cetl liort, duiclcliik ovrrzicLrt .qeven z.al \':rn
tlen ganschen teru.gtor:ht.
F'tench \\,as tot in ^'\pril .19.1,1 ovcrste t,:rn dclr
grootcn staf gcn'eest. Rc.ecis iar-cn hatl hij het
rlitlxekell \/an een algerneenerr Errropeeschen
oorlo.q als zeker beschoun'<l.

,r In cle uraarrcl Jrnri 191.1 r. r.eltelt lrii. ,r irad
ik c'en ryeek tc Paliis tlor,rrgc-bracht. L.r1 toclr ik
ltii rniin terugkccr tloor l)ovcr reecl . r'ertrarrr ik

vân miiu ouclen vrr'crrcl, Jirnnrl' \\rat-*orr (kol,,l1Ll
\\;atson, i,-ooluraiig kouurrancllrrt van het (i0"
I{ifles, aicle-clc-caru1) \'iil1 ilcu irirc.<live lal
Iig1'ptc) , clen rnoortl o1t aarts-ircrtog Frans-Fcrtlinancl cn zijrr vrotl\1'. I1< karr rriet zcggerr. dat
ik op tlit oogerrblik irct irclclcle I'isioen harl van
t1c }:luropcescirc uitbarsting. n-uzrn'an clit cL-arrra
ltet r-oorspel uroest zijn. nraar on<lanks ntj zelvcu, cl1 in rrerbaucl nret rnijn \rroegei'c ondervintlilrgcn. hacl ik toch ccn voolgevoel \'all o1r'

t-ust cn neerslachtighei<l.

Zekcran natuidclag, o1i hct c'itrdc r'àn luli.
een luuch uitgc-nootligd rloor vorst
I.iclruon'ski, gezant varr l)uitschlarrtl, c,n uit ecrr
kor't .gcs1rrek, dat i1< ua ricn nraaltij,l met ltern
irt rur hoek van hct salon ha<l. lirccg ik ccir
ccrstc <lcnkbeelcl r'arr clen stor..trr. rlie in aantocirt
uas. I)c gczant schcr:n oligelukliig en ontustig.
crr zcj ntc zeel operrhartig. <iat liii vrecsde Euro
1)n jn 1'u111 en rtlanr tc zien, cer \:\'e \reertieu (lagcrt r-crder \\'.rre11. I)rofetisch voorge\roel : Ziin
r.errassencle r-rprecirl.hcicl r:erklaart ticn zeclclijken moed, waarmedc hij latet ziirt bekenil tuc

l'crd jk op

rrrorandrrnr opstelrit
'Dinsclag

.

30 Juli u'c'rtl ili tloot' tlcn cltef latt
rlcn'keizerlijken iroofdstzrf ontboden. dic nrij of'
fir'jcus rne1r1rlc, t1at, ingcval eclr cxpcclitiekotps
lââr F'rankriilr gezouden zou worclerr, <lit onclcr

rrriin bevel ktlaut te staarr. ]lii hct verlaten vatt
zijr kabirict, trof ik in <1e gang verscheidetrc
clagblarlkorrcsponderrterr aan. ciie

ik

goed keuclc.

1k sprak een oogenblik met hen, en bemerktc,
dat cr in hurr geest groote trvijfel bestonc.l nolreus iret ljl1nt, of ous liind Frankrijk door de
\vapens helpcrr rtroest. Die trvijfel \4'et'd zeker
tloor vcleu getleelcl. l3urg'graaf La Panouse,
Fransch rnilitair attaciré tc l,onrlen, hatl mij gezegtl. dat rlezc tu:ijfel ziiu gezantschap onrust
irrl-ror:zernr'ie.

J)ersoonlijk u'as

ik

volstrekt zeker, c1at.

zorr-

Ling JI. Astluith. ccrstc itrinister. I,orcl Halrlanc. Sir Ë<lu'arcl Grel' cu M. \Vinstou Clntlchiil jrr lrct l<abiuet zotlcicu blijven. rldj .qetrottiv
zolrtlen ziin jn onze, vtjenclschappelijke clverecnkonrsten rnct dc Eutente-ruogendheclen. en ik
.qeloof zoo gelrrkkig gcwcest tc zijn, <laarvan clc
gezant overtuigd te hcbben, lra mijn lang ontlet'houcl met burggraaf I,a Panouse.
Op Woensdag 5 Augristtts rverrl een oorlogsraa<l gehouclen. Don'ningstreet, 10, oncler lrct
voorzitterschap \-aû clen ecrâten ministcr. Bijtra
ai tlc 1et1en van het kabinet \'\'â1'en tan\\'ezig :
Lord Roberts. I.or<1 Iiitcirener, Sir Charles Dtrug1as. n'i.i1cn Sir Jaincs Gtjcrrson, generaal (ntt
S:ir Hcrrrl.) \\iilson en ik. \\'aren er uitgenootligtl . Hct ontlerhotr<i liep voorai ot'er cle sâmel1stclling vau het' expctlitiekorps cn het koncentratiepunt iler Britsche troepenrnacht, rra haar
aankonrst iri Frarrkriik.
frr tlerr loop cler lvcek rvcrtl het zrlgcruecn

artier van het expeditiekorps in lret
Flôtel IIôtropole r, te Londen, gerzestigd.
l'rcnch u'as tle olrllerbc\/elhebber ; generaâl
Sir Arcliibaltl Murrnl-, staforretste; brigaclier'
gerrcraal II. H. Wilsorr, onclel-stafoverste.
l)e <latrrlr der inschelring \râ1r clen staf etr hct
algcr:ieen hoof<ikitartier u'et-r.l \'âstgestelil op
\rriirlag 14 Arrgrtstiis. r,
hrioftlkn
ri

lfl,:
Fnnch hrd rccdo lnng te vorËn

dG

Bûgelijk

heid van een oorlog en v{ln Britsche inmJnsi'ûs
bestudeerd en hij stoncl dus in ,t geheel ;iet
vreemd tegenover het nu uit te voerln pkn.
Hij verhaalt ook een gesprek, dat hij ii Oogst
1911 met den Duitschen kéizer had.

,, Toen Zijn Majesteit, in cle Lente vau dat
jaar, Engeland bezocht, om het.standbeeld van
koningin Victoria in te huldigen r, vertelt ge,
rreraal French, a verzocht hij mij zijn gast te
zijn bij de groote ruiterij-manæuveri, die den
volgenden Bomer in cle omgeving van Berlijn

zouden plaats hebben.

Nooit zal ik deze ervariug en den geweldigen
indruk van macht, door de Duitschè kavalèrie
op mij gemaakt, vergeten.
Tegen den derden dag der oefeningen kwam
de keizer, om 5 uur 's morgens, per trein aan,
en vond de troepen, op het plein opgesteld
tot zijn ontvangst. Nooit zag ik machtiger
ndlitair schouwspel. dan deze 15,00O ruiters,
rnet talrijke bereden artillerie, jagers en mitrailleurs, op dien schitterenden morgen.
Toen de keizer de schouwing geëindigd had,
liet hij mij roepen. Hij was zeer vroolijk. Zeer
hdfelijk vroeg hij mij, of men mij een gemakkelijke plaats en een gbed paard bezorgd hati.
[fij rrrrenschte, dat ik alles zou zien, wat gezier
kon worden, maar vroeg mrjn eerewoord er
rriets van te zullen vertellen, als ik Frankrijk
zou bezoeken.

Bij het ontbijt werd ik naast den keizer ge
rrlaatst en had ik een nieuw onderhoud met
herr. Hij wilcle mijn meening kennen over hetgeen ik in den morgen gezien had, en zei, dat
rle lluitsche ruiterij cle volmaakste der wereltl
qras. Maar hij voegde er bij:
rr Niet alleen de kavalerie, de infanterie, de
artillerie, alle 'wapens, alle diensten ziin van
gelijke tvaarde. De degen van Duitschland is
geuret; als gij tegen Duitschland strijdt, zult
gii c1e scherpte van het lemmer kennen. l
V66r mijn vertrek had de keizer de vriendelijkheid mij zijn prachtig omlijst portret aan te
bieden. Toen hij het me tooncle. zei hii op halfschertsenden toon:
,( Ziedaar, uw vreeselijke vijarrd ! Ziedaar, de
verstoorclet van den Europeeschen vrede ! rt
French hacl altijcl de overtuiging,

dat

I)uitschland België's onzijdisheid zou sehenden,
en niet ten halve, maar geheel, om de Bondge-

nooten in hun flank aan te vallen; doch hij
hooDte, dat de genomen schikkingen zouclen
toelaten <len eersten aanva! af te slaan en de
bedreiging van het l(anaal te weren,
Zooals wij reeds rveten, bestond het eerste
expetlitielegér uit het eerste korps (1" en 2" D.I',
d.i. divisie van alle q'apenen), oncler het bevel
van luitenant-generaal Sir Douglas Haig; het
ttryeede korps (3" en 5u D'. I.)' oncler het bevel
van luitenant-generaal Sir James Grierson, die
kort na ziin aankomst in Franlirijk overleerl en
rloor Sir Elorace Strith-Dbr-rien vervanger l1'err1'
ea rlan een kavalerie-divisie. oncler het bevel
vefr generàû-majoor E- H. H Altenby' Wii
mocten er flcg biirroelren : de 1ff infanterie'bri

,.

't begin af, en de 4" D. 1., die op
Augustus te Le Cateau aankwam.
French verliet Charing Cross op Vrijdag 14
Augustus, om 2 uur, per bijzonderen trein, en
scheepte te Dover op den kruiser < Sentinelle l
in. 't Was een sontære. regenachtige dag err
gade, van
2,5

wij

koud.

Dover had zijn vroolijk uitzicht al verloren
en geleek nu een grimmige vesting, die elk
oogenblik een aanrral kon verwachten.
De haven 1ag vol oorlogsvaartuigen en de toegangen wâren door mijnen gesloten. Hier reeds
zag generaal French de eerste uiterlijke teekenen der groote worsteling.
Even voor 1ô uur stak de kruiser in zee, en
om 17 u. 3O kwam hij te Boulogne aan! waar de
gouverneur en de officieele personage's der
Fransche haven den Britschen oppcr-bevelhebber zeer hartelijk begroetten.
French bezocht hier c1e rustkampen, en hij
getuigde: rr Toen ik zoo door de kampen en bivakken ging, kon ik niet nalaten aan tle dappere lieden te tlenken. rlie voor altiid aan Engeland vaarr,vel haclden gezegd r.
Om 19 u. 30 verliet hij Boulo.qne. Onr 21 uur
rvas hij te Amiens, 'çr'aal hij begroet werd door
generaal Robert, gouverneur, en zijn staf, den
préfet en de officieele persbnen.
\ran Amiens begaf French zich rien volgenclen morgen naar Parijs, rvaar hij om 12 u. 45,
in cle Noordstatie, den Engelschen gezant (Lorcl
Rertie) en den militairerr gouverneur aantrof.
Buiten juichte een overtalrijke menigte hem
.qeestdriftig toe.

fn den namiddag bezocht hij 1\[. Poincaré,
tlie in gezelschap was van ïI. \riviani, preisident
van den Raad, en M. Millerand, minister van
oorlog. De toestanrl rrercl in bijzorrderheden beschouwd, en het trof .qeneraal French' hoe optimistisch de President rvas.
rr fk ben overtuigd, <lat hii groote hoop ha<l
behouclen op een zegevierendefl vooruitgang der
Bondgenooten; hij sprak woolijk met mij over
de mogelijkheicl varr een nieulven veldslag, door

de llngelsehen, op hct outle slagveld van Watedoo geleverd )), schreef French naclerhand.
Op het ministerie van oorlog r/erden de besprekingen voortgezet.
's Avonds kon French waâruemen! welk een
erustige houding de Fransche hoofdstad had
âangenomen,

Op 16 Augustus, al vroeg, verliet de Engel'
in auto Parijs, en met den middag
kwam hij in het groot-hoofrlkwartier \ran generaal -Toffre aan, te \ritry-1e-Francois.
sche velrlheer

Juist had men het eetste oD de Duitschers verorrerdc vaandel gebracht. (l) ne kalme vastbe'
raclenheid van den Franschen opperstaf maaktt:

op generaal French een diepen intlruk. Beide
1nânûen. van rn'ier beleid zooveel afhing' hadden
1r1r ee1l lang onderhottcl orter ticn toestanrl cn <le

tc

nenren sehikkingen.

(l) Irr Frankrijk. want de lezer herinnert zich.
rlat rle Relgen bii Taril' een vnRndel hrrit mant
Êen.

.

!8:i

Vitry reed French aaar Reims, waar hij
- Van
den
nacht doorbracht. Den l7o Augustus be.
reikte hij Réthel, het hoofdkwartier îan het 5"
Fransche leger. I{ij ontmoette hier generaal
Lanrezac, die toen door Joffre zeer hoog-geschat
werd.

Zijn persoonlijkheid rr, schrijft French ech
n scheen mii,niet die van een eersten-rangaanvoerder. 't 'Was een groote man, met een
zware- stem, en zijn manieren troffeu mij nièt
door hun bijzondere hoffetijkheid. u
<r

ter,

. Over Vervins begaf French zich dan uaar zijn
eigen hoofdkwartier, te Le Cateau.
Het eerste nieuws, dat hij hier rternam, was
den plotselingen dood van zijn ouden vriend,
generaal *Sir James Grierson, kommandant van
het tweede legerkorps, die in den trein door een
beroerte getroffen wâs en bijna onmiddellijk

overleed.

tr Zijn dood r, getuigt French, rr Leeft me eer
groot ongeluk voor de leiding van den oorlog
toegeschenen. Zijn bevelhcbberschap werd overgenomen door Sir Horace Smith-Dorrien, ofschoon ik gevraagd had mij Sir Herbert plumer
te zenden, maar de kwestie der opvolging werd
nooit aan mijn oordeel onderworpen, dôch in
Londen bedisseld. Ik hielcl Sir Horace voor eel
soldaat, die diensten bewczen had en wiens
naam goed was; maar ik had Sir llerbert plumer €fevraagd, daar hij in mijn oog voor die
taak de aangewezen man \ilas. D
Dien Dinsdag, 18 Augustus, vereenigde generaal French voor de eerste maal de bevclhebbers der korpsen en hun staf, en besprak hij met
hen den toestancl en de plannen. Hij kreeg een
dringende uitnoociiging van den Belgischen Koning; deze in zijn hoofdkwartier, te l,euven, te
komen bezoeken, maar dit was hem wegens de
krijgsbedrijven niet mogelijk.
French vertelt, dat hij van 18 tot 22 Augus
tus een offensief overlvoog. Den 21" Augustus.
om 5 u. 30, ontving hij het bezoek van generaal
de Morionville, stafoverste van den Belgischen
Koning, die zich naar het hoofdkwartier van
generaal Joffre begaf. Hij deelde mee, clat Koning Albert besloten had, met ziju leger op
Antwerpen terug te trekken, van waar uit men
aanvallen zou cloen, in den flank der oprukkenrle Duitschers. Generaal }Iorionville ging daar-

over generaal Foch spreken en hoopte met ciezen
tot volkomen overeenstemming te komen.

fntusschen hadden de Britsche troepen hun
stellingen bij Bergen en Binche ingenomen. Al-

les was in orde, de troepen hadden eenige clagen

kunnen rusteni en de beste geest bezielde tle
uranschappen, die zich met den rriiand tt'ensch
ten te meten.
Op Vrijdag 21 Augustus gingr:n de oversten
met de beste verrvachtingen slapen.
" D'en 22" Augustus, om 5 urrr, ontwaakte ik
met dezelfde geestesgesteidheid. met de beste
hooo r, schrijft French. r l\{aar eenige uren later begon <tre teleurstetrling reeds. fk vertrok zeer
vroes in den prachtigeu zcrnermorgen. peï
auto, om generaal La,nserac in zi.il iroofdknar
trer. lrij Philippeville. te t'ezoeken
lùerlv'eliiks n'as ik hinnen rle zone i,arr hei

5" Ftansche leger, toen mijn rijtuig ern dh bæ.
ken opgehouden werd door kolonnen infaaterie
en artillerie, welke naar 't Zaidet trokken. Na
veie dergelijke hindernissen en den halven weg
afgelegd te hebben, ontmoette ik eensklaps ka"
pitein Spiers, vân het Ll,o huzaren, verbandingsofficier bij generaal Lanrezae,

Reeds eenigen tijd had ik de bijzondere atmosfeer opgemerkt, welke terugtrekkende. troepen
omhult. De goede geest der troepen is aangetast, men ziet dat aan het ontevreden err ongèrust gelaat der manschapp€n, ââD hun vermoeide en slordige houding, aan hun uitzicht van
slechten wil.'
Mijn optimistische droomen waren verdwenen,
en wat ik van Spiers vernam, was niet van
aard om ze mij terug te brengen. De garde en
het 7" legerkorps der Duitschers waren den vorigen avond naar de Samber, in den omtrek van

Franière opgerukt.
Kortomn French hoorde hier, wat we uitvoerig besèhreven hebben: het wijken der Fransche
troepen. Hij besloot dadelijk naar zijn groothoofdkwartier, te Iæ Cateau, terug te keeren"

En de latere berichten werden steeds

ongun-

stiger.

French vertelt dan, hoe zijn troepen van Bergen terug moesten. Wij kunnen uit zijn boek
daaromtrent niets nieuws meer leeren, tenzij
eenige eigenaardige bijzonderhedes van achter
de schermen.
Zoo geeft hij ons een kijkje op zijn staf. Deze
bevond zich den 24" Augustus op de kommando-

post te Bavai.
< De herinnering aan dezen namiddag zal diep
" in mijn geheugen geprent blijven >, schrijft de
Britsche opperbevelhebber. a Kort na het verlaten van Le Cateau werd ik door stroomen Belgische vluchtelingen van Bergen en omgeving
omringd. Zij bedekten het veld in alle richtingen, blokkeerden de wegen met rijtuigen en wa-

gens, waarin ze nog trachtten mee te voeren
wat ze konden.
Na veel oponthoud kwam ik tegen 14 u. 30 te
Bavai aan. Met moeite kon mijn auto zich een
weg banen cloor de menigte karren, paarden,
vluchtelingen, legertreinen; die elken vierkan"
ten meter dezer kleine stad innamen. Mijn komrnandopost was voorloopig op de marktplaats,
welker uitzicht alle beschrijving te boven gaat.
Er heerschte een oorverdoorrend gerucht en het

viel moeilijk zich bij dat alles een duidelijk
denkbeeld te maken varr den snellen loop der
steecls wisselencle gebeurtenissen.

In een kleine kamer, op de eerste verdieping
der mairie, trof ik mijn stafoverste, Murray.
aan, die hard aan 't werk was; hij had zijn gordel, tuniek en boord afgelegd. De hitte was stikkend. De kamer vias vol staf-officieren, die rapporten brachten of bevelen kwamen halen.
Velen van hen hadden gedurende 48 uren
geen oog geloken. Men zag ze op een bank uit
gestrekt liggen of in een hoek gezeteû, gedom
peld in den slaap, welke in derge.lijke gevallen
tle uïtgeputte hersens overvalt.
Zoo een der kamerkritikussen, die zc'o licht
vaartlig over het gemak det staf 'offieieren +tc
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Het schuikrorcl vzrn tien kroorrprins

lrii

Het

uitgebrancle Somnreilles (Ilarne)

.

ken. ver.gc.iekctr rrtct rlat hunuc-t- karlcraclen bij

rietr troelr, dit tooncei hacl kunnen zien, zov hij
rr,e1 eens tu'ee maal gekeken hebbcn, zrlvorens
een oordcel te rrellen err r,alsche denkbeelden te
Verspreidelr.

]Iurra-r.' verricirtte dien clag prachtig \trerk en
gaf iret schoonste \roorbeelcl. ))
. 't \\ias toen, dat generaal French het gevaar
itrz.ag, u-aarvan \ve gesprokcrr hebh^- - 1 dat
tlc viian<l hoopte hem tegen de rrcs
uge
tt'tlringcn.
\\rij rveten reeds. clat cle Britscne generaal
zich tlaartoc niet liet verlokken, rnaar hij bekerrt
zelf, tlat het niet .gcmakkciiii< was een beslissirrg tc llemen.
rr I)e r;estirrg tr-farrbcugc' ,r. schrijft hij, r lag
aclrtcr mij cn lieel dicht lii'. ze \ûas goed vcrsterkt en overr'loeclig bcr,oorraacl. Niemand, die
il nrijn gevzrl gervecs't is, kari de bekodng begr-iipen,, l'elke rran een vesting uitgaat voor een
1c'gcr, clat cen sclmilplaats tegen een overmachtigen vijancl zoekt. In dcn loop van ciien beslis-

nriddag \\;âs er in rni jn gemoecl een
strij<l. of ik ja. rlan neell aâ1r die bekoring zou
toegevcn; naar ik kon toch niet lang aarzelen,
u'ant tlcc voorllame orretutegingen beheerschten
se.nrlern

niiin

geest.

\iooreerst hacl ik het instinktief gcvoel. tlat
ik, tloor me in i\'Iaubetr.qe op te'sitliten. juist
tlatgcne cloen zou, \\'âartoe cle vijan<1 nrc traclrttc
tc dt-ingen.
.Ën tlan dacht ik aan het r,oorbceltl r'an Bazainc. te l\{etz, in. 1870.
Orn 15 uur gaf ik berrcl den terugtocirt eenige
rnijlerr voort te zetten, tot op c1e linic T,e CateauIiaruerijk.
I)en 25" Augustus u'errl hct hooft.lkil'ar ticr
naar Saint-Quentin verplaatst. )
I)c generaal spreekt clan van de gevechten bij
I,antlrecies en Le Cateau, hiervoreu beschrevcn.
I)en 26F Augustus ha<l hij tiaar een onderhoud
nret Joffre en Lanrezac.
Ër rvas eenige 'ntrijving tusscheir French en
clen bevelhebber van het 5" korps (Lanrezac).
,r fk beschreef c1e gebeurtenissen der beicle
r.orige rlagen l, ze.qt c1e eerstc. rr cn tlee<1 op-

Ville.rs-aur.\-cnts (JIrrrnc).

nrcrken irt u clke afzoncleling het Eritsclic legcr,
door c1e plotsclinge plaatsverantlering en tcrug'
tocht van het i" legelkorirs, \\,as geplaatst. Lanrezac scheen het geval volstrekt normaal te vinden en wilde cr niets anders in zien. rlan een
eenvouclig voorval, voortgekonten uit cle gewone
eischen van den oorlog. Hij gaf triet cle minste
verklarirrg en evenmin de minste reclen op, onr
ziin waarlijk onr:ern:achte bernregingen te verrechtvaardigen.
I)eze diskrissie scheen hem blijkbaâr onaallg'c-

naarn. rlant hir' bleef slechts kort en vertrok,
alvorens t'ij tot ee,n voldoende, overeenkomst
over cle te relnen ruaatregeletr $.',{ren geraakt.

Joffre blcef lang bii mij. Ik vcrmoedde, dat
geheel niet tevreclerl \r:as over de âktie
en tle houciing ran zijn onclergeschikte. Wii nanen claar geen bepaalcl bcslrrit. nrnar n'aren het
er o\rer eens, derr terugtocht zoo lang mogeliik
rroort te zetten, tot rvij cen gunstige positie zouden 'gevonden hebben. ,r'a,,r o,"- het offensicf

hij in 't

konclen ltetnemen. l
Ï)crr 28' Augustrrs l't,rcl lret gr-çrot hoofclku.artie"r naar Cor:npiègue or,er.gcbracht. Dien clag
krccg s.eileraal FÏcrrch ccn ()pga\rc Yan r1e reecls
gcleclen r,crliezel . I)rezen bcdroegen. in officiercn cn rrranschappeli. ecil totaal-vau 15,0O0 (<1oo
,len en gen'onden). Verdèr \riaren 80 kanouncu
eu velc mitrailleuzen, alçoo.k srrrder rnaterical,
irr cle hand lan clcn r'ijantl der,allcn.

French \rvas een

vont' ziiir solclaten.

bcvcl.heirber

. die har t

had

,, I)en 28" Angtstus Tiracht il< r-erscheidene
rrren cloor, orn de troepcn tc bezoeken. el1 ze,
zoo ruogelijk. tiidens c1e rrrarchen of bii de l<r>r-tc
lralten toe te sprelien..
Tk kou eenige nlanllen aan c'ien karrt r:an clerr
u:e.g \:eïzamelen; ik bctlairktc hen voot' 't prachtiq u-erk. âat ze seleverd haclclcn. rlmktr de
ciarrl<bant'heid uit r,'an clen Franschen opperber,elhebllc.r. eir \\'ees cr hen op. r,rrclk een grooten
<iienst ze aan cle zaak tler Ror.rdgenootcn hadden

bettezen . Tlt verzocLrt hirn,
hr:n katteLacletr te herhnlcn.

rniirr l'ootclen

aan

ïk harl noch derr tijd. noi:h <1c' gelegenhe.icl
t'agrenschottt'itrg te horrdcr-r. De viiar-rd zat ons
op de hieleu. en lvii h'r<1clen eeell tiicl te verlicz-ell; nlaar rliep trof hct rnij. tc ervatcn. hoe
rlczc roenrrijkc' Br:itschc solrlaten. na het vtee-

selijk bc'roep.

<1at

lncn

of

hrrn trocrl, op hun
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llet

llarne-kanaal te l)argny.

naar f)onrrnartin. \\Icer circing generaal Joffrc
l;r1r iril stiistanci r,an den terugtocht en ee11 gevcclrt tcr plaatsc. Zijn s,erzoek werd gestetud
door Prc.sitlent Poiircaré, I,ord Iiitchener en c1e

Cl-rois1--tru

llac : De vernic'lclc brug.

nritrskracht cn volharding gedaar:r harcl, naar rlczc
\,veinige rl'oorclen luisterden nret clen geest valr

helden en het vertrollwen van kiirderen. IJit bervccs Inij clc veritazend.e cn irrstirrktier,e synpathic, ciie altijel tusschen den llritsciren soldaât
cn zijn officier heeft bestaan. 7)<:z,e mannen haci
rien gezien, hoe rrieu zc lcidcie ; zij kencien dt
.,'eci giootere verhoudilrg rlc.r lerLiezen aan oÎficicrcu; zij gevoelclen, rlat zij r,eitrou\\,en h.aclden
in lietr, e1l ze waren gerced ze ot'eral tc volgen.
Bij cleze vertrr,rr.rt'elijkc gesprckkeu aarr r.len
raùt1 r'an clen lr-eg, hoorcic i1i nooit cen kiacht,
beurerkte ik nitnmer cen z\\'ecnr van liritiek. De

geest vau tucht

r.r,as

in

c1e ,,'erspreide groeperr

vr.ln velnroeide, uitgeputtc solciaterr even sterk
t:rstbaar, als bij cen schouwillg der I{orse
Llu*tcls irarade of r1e1 leestciag tran dcn l(orrilg.
Een ctlicle r,rzrag kecrdÉ stcecls terug: t WanrreeL maken we rechtsorukeer, om ze nog eens
:ratn tL. tarstcr) ?

))

llri.tscirc regeerirrg. Gener-lal Fr-cnch was overtuigd, tlat toegeviug tot gevolg zou hebbeo een
ort'!c,L:os rtluchten Van het leger
de Marrre
'aar
t ri tle bezciting van Parijs.
Frcnch rleigercle. I)aarom k',r,am l.orc1 Kitcheirer naar Parijs, err hij vroeg dringend eetl onclerhoutl met rlen opperbevelhebber. pn s'eer
liriigen u'e clit kijkje achter de schennen.
tr Ik betreurcie het zeu:, in zulk een kritiek
oogenblik rnijn groot hoofclksrartier te moeten
rrerlateu r, schrijft French. rr Er rvarên clien clag

(I
ict,tcmbcr) tn ec bclarrgri jlic l<rijgsbedrijvcn
aan clen gangJ en er \,vas niemancl om de bewegiirgcn te kontroleeren en te verbinden. Ben van
bcirlcir hacl zich gemakkeiijk tot een groot ge'
vecht kunnen ontrvikkelen.
IJe konferentie hacl toch een gen'ichtigen uit-

XI. l'Iillerand, minister \rar1 oorlog, en M.
\trvianj, president r.an den Raad, waren bij het
onrlerhout] aanl'r'ezig, en ik kon duiclelijk mijn
rneening uiteenzetten. M. Milleranci, voot wien
ik deu grootsterr eerbiecl koester, belastte er zich
ru6g, mijn rloliunrent aan generâal Joffre te zeils1ag.

clen.

D€n 29" Augustus kuam Juffre opnieuw naar

Met eenige aarzeling roer ik. de onaangename
incidenten ."'an cieze Parijsche korferentie aan.
Lord Kitcheller kl\ram daar in cle uniforrn van
rnaarschalk, en van af het begin cler bespreking
irarn hij cle manieren van opperbevelhebber aan,
cn cleelcie ziin voornemen mee, naar het front te
gaân e1l er cle troepen te inspekteeren.
Bij deze woorden kantte de Britsche gezânt
zich dailelijk ten sterkste tegcn <lit plan, en hij
stelde een telegram op. gericht aari het ministerie van buitenlandsche zaken, waarin hij duidelijk en rr:nder c1e minste dubbelzinnigheid zijn
meening uitdrukte en om instrukties vroeg. Ifij

trekken er nâar Iirrgeiantl weer te keeren. Gerreraal French rveigerrlc op zoo'n nanhopig
\roOrstel in te gaarr.
De }:asis l,ver(1 vân I.e Flâvre 1laar Le l\{ansS:iirri \*rrzaire err \Yanles verplâatst.
Den :i1' :\ugustus ging bet iroeidkri-ar tier'

\rroeg daarop nàar mijn meening, en ik verl<laarcle het met,den gezant geheel eens te zijn.
Na eenige oogenblikken diskussie, besloot cle
staatssekretaris aan zijn voornemen te verzaken,
en het te"legram aar"r Sir Erln-artl Grev werd niet

iroofclkr'r,arlier:, te Cornpiègne. I{ij
rvilclc eerr olfcnsief beginner, daar hct ltleek, dat
cle Iluitschers een grocr'uc troeperrruacht uit liet
Westcn nâar 't berireigrle Russisch frorrt haclderr
gcstuurd. Iirct.rclr wecs c.r op, clat zijn'troepen
tc afgemal \\rarclr, om zonder enkeie dagen rust
cen geu,elc'ligcn azrrrval tcr beginnen, en hij zelf
clc r,oorkeur zoLl gcve11 :râ1r een nog rrerder ter:rigtrc'kken, naar de Marne.
De toestand n'as hachelijk, en geperaal SmithDnrrien verhlaarde, dat er den Britten niets an<1crs overbleef, cian zicir op hun baSis terug te

hct llritsche

liet l,orcl Kitchener het telegram.lezen. Deze

veLzon tlen

.

itib
Lc het. algearieet gtrslrrek, rlal r'oigeie, $l:tueen
l"ord Kitehener ziei:. i.ip zekere prrntea van mijl
Llpvattingen te seheiden.
Hij trrâk Xilotseling het debat aT en verzocht
mij hem in een naburige &amer te volgra, vnor
eea bijzonder onderhoud
l{auwelijks waren we alleen, cf irij verweeL
rne levendig den door rnij aangenoxnen toon.
Uaarop zegde ik hern alles, wat er me op 'î hart

lag

Ik

herinnerde hem, dat het bevel over de Briiin Frankrijk mij door de regeering
van Zijn Majesteit toevertrouu,rd was; dat ik dus

sche troepen

slleen verantwoordelijk wâs voor alles wat er
kon gebeurenr en op Franschen bodem mijn gr:
zag tegenover het Britsche leger onaantastbaar
moest blijven, tot op den dag, rlat het bevel me
ontnomen zou worden door dezelfde macht, die
rnij de verantwoordelijkheid verleende.
Bovendien bracht ik Lord Kitchener onder.
't oog, dat zijn tegenwoordigheid in Frankrijk,
als soidaat, slechts mijn prestige tegenover de
Franschen en mijn eigen landgenooten kon verminderen.

Ik

herinnerde hem aan onze gemeenschappe-

iijke krijgsdiensten van dcrticn jaar geleden, en
zei hem, dat zijn raad en medewerking mij altijd
kostbaar zouden zijn en ik ze met vrcugde zou
aannemen, maar dat ik geen minste inmenging
in de uitoefening van mijn bevel en autoriteit
zou toelaten, zoolang cle regeering van Zijn Ma'
jesteit mij in mijn tegcnwoordige funkties meen'
de te moeten handhaven. Ik geloof, dat hij mijn
argumeuten begon te begrijpen, en ten slotte
kwamen wij tot vriendschappelijke overeenstemming" r
Lord Kitchener begreep zijn dwaling en verliet in den nacht Parijs.
Generaal French bracht zijn hoofdkwartier
naar Lagny, aan de l\Iarne, over.
Dau vertelt de Britsche generaal, hoe de Duit'
schers hun opmarsch wijzigden en Parijs lieten
liggen' om de Engelschen te verslaan.
Generaal Franchet d'Esperey had intusschen
generaal Lanrezac aan het hoofd van het vijfde
leger vervangen.
En nu was de dag genaderd, waarop het zoo
gewenschte offensief zou kunnen beginnen.
Laten we nu wat naders over den Franschen
opperbevelhebber, generaal Joffre, meedeelen.
Cesaire-Joscph-Jacques

Joffre' zoon van

een

kuiper,werd op 12 Januari 1852,te Rivesaltes (eeri
klein dorp in de Pyreneeën, nabij de Spaansche
grens), geboren" Zijn ouders hadden elf kinderen. Jo.ffls deed zijn eerste studiën in het kollege
van Perpignan"
Toen hij I7 jaar oud was, ging hij naar de
polytechnische school. Het volgend jaar brak de
oorlog van 1870 uit. Hij was toen onder'luitenant der genie en nam deel aan de verdediging
vân een fort bii Parijs' Op 24-iarigen ouderdom
was'hij kapitein; toen trad hij in 't huwelijk,
maar kort daarna verloor hij zijn vrouw'
Daarna begaf Joffre zich naar Indo-China' In
1888 keerde hij naar Frankrijk terug, was er
ûverste van eên spoorweg-regiment, dan leeraar
in de vestingbouwkunde, te Fontaineblâu, tot

Liij irr {E#2 naar "{trrke giug. .errr ,ig1r $p$ôrweg
.Kages-Bafoulabô aan te leggeni. In het zwart
lverelddeel r'oerde hi; ook 'n expeditiekorps aaa,
dat in hei L'innenland een rooversstam vercirij
r:en AOeSt.

l{adat hij in 189ô weer te Parijs geweest was,
irij nngnaals nâar de koloniën terug, om
cr de militaire frasis ie Diegs-Sualet te vestigen.
In l9tl1 zag men hem weer in 't moederland.
I'Iij I'verd tot brigade-geraeraal bevorderd, en in
190ô tot divisie-generaai. In 1911 benoemde
meir hern tot algeÀeen stafoverste van het leger.
Joifre haci dus wel een veeizijeiige nndervin'
iling.
'foch bieef hij dezelfde eenvoudige man" die
gâarde eenige verlofdagen thuis doorbracht, daar
het dialekt van zijn gewest sprak en met zijn
vacler eerr kaartje legde.
Zijn oude kameraden, eenvoudige dorpeling€r1, moesten hem trlijven tttoyeeren. Maar
men behoefde hem geen aanbevclingen te vragen. Ieder had zijn eigen loopbaan te maken,
zooals hij het ook had gedaan.
In 1905 was Joffre hertrourvd. Hij was zeer
aan 't huiselijk leven gehecht. 's Avonds hoorde
hij graag wat muziek of las hij Balzac, Dumas
zoon of Dickens, zijn lievelingschrijvers.
Hij sprak lveinig in zijn omgcving, en daarom noemde men hem < Joffrè, den Zwijger rBij het uitbreken van den oorlog werd hij aan
'l hoofd van het leger gesteld, een post, waârvoor hij de bekwaamheid en de vercischte hoe'
keerele

danigheden bezat.
Sober was zijn leven. Om 6 uur stond hij op;
+m 10 uur ging hij te bed, en cladelijk sliep hij

eenvoudig in zijn maaltijden" Een
hotelhoudster van een dorp bij Reims vernam
om e1f uur, dat Joffre met den noen in haar
restauratie zou komcn ontbijten. Al het personeel werd dadelijk aan het werk gesteld' Men
moest nu eens toonen, wat men kon. Andere
klanten konden wachten. En toen Joffre en zijn

in. Hij is

officieren in 't hotel kwameu, was een goed
maal gereed. De.bevelhebber en zijn officieren
bleven slechts enkele minuten. Haastig gingen
ze weer heen.
En de wanhopige bazin sloeg verbaasd de ar'
men in de hoogte en riep : a Hij heeft slechts
een omelette gegeten !

u

Ook at Joffre dikwijls een boterham aan deu
kant van den weg.
Zijn hoofdkwartier was zeer eenvoudig inge"
richt. EIij pildei geeu dekorum. Wij zullen hem
claar ontmoeten.

Zoo was dus eindelijk de dag aangebroken

waârop, na <le vele beproevingen, nieuwe hoop
aller harten vervullen zou, de dag van de eerste
zege.

V/ij hebben in den loop van ons verhaal Maubeuge achter den rug der Duitschers laten liggen. Deze trokken de veste voorbij en lieten belegeringstroepen achter.
Maubeuge wâs voor de Duitschers van groot
belang, daar het den voornamen spoorweg LuikNamen-Maubeuge-Saint-Quentin beheerschte en
ze deze lijn noodig hadden voor den aanvoer
van munitie, leveasmiddelen en troepen.

-

!l+.,

Ue stad lrad urry vcstirrgrvçrkeu uir rierr Lijd
vau Vaut,au, maar ivês later Helveirlig door n,i'
ts-eu Êieuwe l.eirteu versterkt geworden.
Maubeuge ligt aan de iiamber, teit 25,UUU inwoners en bezit een drukke metaalnijverheid
met hoogovens.
De veste stond onder het bevel var .ien gouverneur Foumier en werd verdedigd door 40,000man, met 400 kanonnen.Ze was vaa rijken voorraad voorzien"
We hebben gehoord, hoe het Brikche legavoor de keus stond, zich in ùIaubeuge op te

sluiten of verder terug te wijken, en generaal
French, ua overwegiug vaa den toestand, aau
de laatste beweging den voorkeur gaf" Ilij had
ivel juist geoorcteeld, waot ûa een zware beschieting viel Maubeuge, op I September.
Den 4o September meldde het officieel koru-

ruuniqué:

< À:[.aubeuge,

geweldig

beschoten,

biedt kracbtigen weerstaud ri.
Den 6" September heette het: t De beschietiug van lVlaubeuge lverd met groote hevigheid
doorgezet, en de plaats weerstaat nog, ondanks
de vernieling van drie forten r.
Den 7" September meldde men I (.ÙIaubeuge
blijft heidhaftig weerstand biedeu r, en in het
avondbericht van dien dag las met: (( De minis
ter van oorlog heeft aan deu gouverueur vau
Maubeuge het volgend telegram gestuurd r
tt In naam van de regeering der Republiek en

het geheele land, stuur ik aan cle heldhaftige
verdedigers van Maubeuge en aan de wakkere
bevolking dezer stad de uitdrukking mijner
diepe bewondering. lk weet, dat gij voor niets
zult terugdeinzen, om den wcerstand voort te
zetten,. tot het uur uwer verlossing, waarvan ik
hoop, dat het zeer nabij isVan een andere zijde heeft de opperbevelheb
bet deu gouverneur van Maubeuge, voor zijn
dappere verdediging, âari de dagorder van het
leger vermeld.

l

Dan zwijgt het officieei bericht over Maubeuge, tot 20 September, op welken datum het
meldt: <rWij bezitten nog geen enkele vertrouwbare inlichting over de overgave der niet veruielde forten van 1\faubeuge, maar de Duitsche

pers bevestigt de verovering ,dezer stad en meldt
zelfs, dat de gouverneur te Torgau zou geinter-

ueerd zijn. r

Te Charleroi eu ook in

Vlaanderen hoorde

men het zwaar geschut der Duitschcrs, of beter
gezegd, der Oostenrijkers, want houq'itsers dezer laatsten boden ook hier hulp. Te Charleroi
voerde men vele gewonclen aan, zoo Franschen
als Duitschers.
rr Wij kwamen te Merbes )), vertelt Albert Dulait in zijn werk r< Remember )), \ilaarin hij over
een tocht taar Maubeuge spreekt, dien hij met
Duitsche ârtsen moest meemaken, om gewonden
te halen. a Merbes wâs verlaten, de inwoners

haddeu de vlucht genomen. Nu en dan zagen
we door een half-geopende of ingebeukte deur
de sporen van plundering. Een ingestort dak,
hier en daar een afgebrand huis, schenen op een

beschieting te wijzen.. De woning van een mii)
ner vrienclen, <len notaris W.... was geheel gepiunclcr<l. Wij hoorden, bii 't verlaten van Mer-

--

1;es-le-Chàteau, urrg tluirleliike,r' het kaarsr eû
in de velden en weiderr, wâsrvatr de afsluitinger,
vernield vsareÉ, zag ik de wagens van een be

Iangrijk legerkorps. De in gtoepen

aaneenge

bonden paarden graasden vreedzaam en de nran

nen rookten stil rond kampvuren huu pijp" Nu

en dan roken we den verpestenden otank van
paardenkadavers; er walmde een bragdlucht van
vernielde huizen.
'TVij kwamen voor het station van Erqueliu
nes, langs een stijgenden berg, belijnd door ook
al weer geplunderde huizen'

Bij het verlaten van het station, lag voor de
douane eeu vreeselijk verminkt paardenkada'
ver.

Ik

sprak het woord; dat door de omstau
rr Hier is Frank

dighederr indrukwekken<l rvas:
rijk ! u

Daar het gcbultier der kauonlen z.eer hevig

was, moesterr rve dicht bij de Duitsche batte'
rijen zijn. We reden naar de rverkpiaatSen van
Marpent-extensions. Ik zag cle Duitsche vlag op
het Iort Boussoit wapperen; dit was vernield.
Rond het fort lagen granaat-trechters van ti
tot ? meter diepte en meer dan 10 meter mid-

dellijn. Zoo odx tusschen het verwarde prikkeldraad. Het fort zelf, met ziju ingestorte muren,
zijn doorboorcle kasematten, getuigde van hard-

nekkigen weerstand. De Franschen hadden den
koepel doen springen. En toen het verblijf in
het foit aiet meer uithoudbaar was, maakte de
bezetting 30O meter vcrder een schuilplaats,tryaar
ze batterijen plaatste, om de Duitsche stellingen
bij Merbes te beschieten. Daarna vernageldeu
ze de stukken en trokkeà zich gedeeltelijk bii
de overgave van Boussoit terug.
Ten Westen van Boussoit, te Elesmes, orderscheidde zich het 31u marine iufanterie-regiment

door een' heldhaftige verdediging. De dorperr
Boussoit en Requignies werden in brand gestoken. Dertien inlvoners ondergingen den martel'

dood.

Maar zoo sloegen de Duitschers ook hier een
in de vesting; weldra was het 1ot vau Mau-

bres

beuge beslist.
De Duitsche belegeringstroepen stonden oudet
generaal llans von Zwehl. Hij en zijn staf hadden den 7" Septenber een boerderij bij het ge-

hucht Vent-de-Bise tot hoofdkwartier gekozcn.
Het was 3- km. ten Oosten van het veroverde
fort Boussoit gelegen. Het was nabij deze boerderij, dat de Duitschers een vrouw fusilleerden'
onder beschuldiging, dat zij in haar kelder een
telefoontoestel had, verbonden met de vesting,

en waardoor zij aan de Franschen inlichtingen
gaf over den stand der Duitschers.
De lezer kent de waarde dier beschtrldigingen,
Een. geestelijke' te Moorslede, werd wat later
drie maanden gevangen gehouden, omdat men
in het oud-mannenhuis een tooverlantaarn vond,
ook al een bespiedingswerktuig !
Von Zwehl zat op 7 September in den boomg-aarcl der hoeve' Op tafels lagen kaarten. Het
geschut bulderde. Kort na twee uur kwam een
lrcde, gezonden door luitenant-generaal von Un'
ser, der 146 reserve-divisie, met het bericht' dat
dezc weldra zelf met een Fransch officier z,ou
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(letrrrrde l)rritschers \'()()t' rlr kt:r"k r':in ],ielrrrx
volgen. \\reldra verscheen tret tweetal; men hâd
rlen Franschman de oogen gebiinddoei<t.

Het was de stal-officier Grenier, gestuurcl
rloor den gouverneur van lfaubeuge, den heer
Fournier, ûret opdrâcht cen wapenstilstand van
24 uur te verzoekeu, ten einr_le de talrijke geval,
lenen te begraven elt oirer de orrergave rler vestr,
te onderhaudelen.
Von Zrvehl antwoordde, clat hij eerbied hatl
voor de <iappere verciediging. uraar onmogelijk
in zulk een langdurigerr rvapenstilstand toestemrrren kou.

,r lndien de gouverneur tot overgave bereid
was, zou men het immers veel spoediger over
tle voorr.vaarden eens zijn r, was het antlvûrrld

vrm deu l)'uitsciren Eyeneraal.
De afgevaardigde kon in r,iei uur teruR zijrr.

en als voofwaarde der overgave. eischte, genc
raal Ton Zrvehl <le uitlevering der garrsche be.
z,etting en van allen krijgsvoorf,âad. Hij weiger:,
tle verder de beschieting te stakeû.
,t lVij hebben geen tijd te verliezen )), wâs
ziin bescheiti.
Jle officier Grenier vcrtrol< \\'eer
De vuurmonden huilden voclrt; in cleu schoo"
nen herfstmid<iag zag men derr rook van een
hrantlend dorp. Nabij de hoeve lag een graft€rrp, waaronder 39 Dhritschers begraven wâren,
Autors voerden gewonden nâar België.
De vier uren verstreken. Nog wa-c de parle
rnentair niet teruggekeerd.
Von Zwehl vreesde reeds, dat <le kamp nog
voûrtgezet zou moeten worden. De zon ging outler en rle maan blonk aan den hel<leren sterren
hemel.

Eensklaps zag,men den Franschen officier.

Hij reikte generaal von Zwehl

een schrijven

rrân clen gouverneur Fournier over.

Maubeuge eou zicli overgeven. De Duitschers
hadden het protokool daartoe reeds opgemaakt.
Het werd den Franschen officier r-oorgelegd, en,

belicht door eenige

ir

wijnilesschen gostoken

kaarsen, ias irij dc i'erschillcnde artikele*..
llen krvarn overeen, clat de bezctting {+5,ûul
man) den volgenden nanriddag uit de veste trt
den zou, om zich naar eeu aange\4lezen statiou

It. begeven Nog denzelfden uacht mucst

z.r

,rntwapend worden en zouden rle Duitsclrers de

iorten bezetten.
\lclus geschiecldt
Den S" Iieptembcr. om 2 uur namiddag, bt
i'ond von Zwehl; zich met zijn staf aan de Portt.
rle llons. I:)rins l.'rederik-L.eopold van Pruiserr
ivas insgelijks aanwezig. Von Zwehl oûtviug
hier den heer F'ournier. gouverneur van Mari
beuge, nam zijn degen aan, doch gaî dezen tt"
rug, als erkenning der dappere verdediging.
Nrr bego! de clroevige uittocht tler bezetting.
Àan beidc zijrJen van den steenr,r'eg naar Jeu.
uioût stonden de Duitsche troepen en de Oos
tenrijksche beriierringsnranschappen 1'an't ge
schut.

Gedurende acht uren vioeide de stroorn del
gevangerren. Ër r,r,aren ongeveer honderd-twiltig Engelsche soldaten bij, die tij<lerrs der 1,..

rugtocht van hun leger den koers vedoten crr
zich dan naar Maubeuge bcgetten hadden.
_ I)e Duitschers iouwden hen uit, maar cle Britten hielden het hoofd recht, als dachten zij
', Onz.e tijd komt ook wel r.
Een droevig voorval lvas de aanblik cler gelvonden, die, steunend op den arm vârl eerr
makker, voortstrompelden of op \,vâgens of kar ren lagen. Op de wallen stonden vrouwen erl
meisjes, rnet trauen in rle oogen, de solrlaten nu
tc starerr.
Ëerst om 10 uul 's avon<is $ras tle stoet rrart
rriannen, paar<len, wagens, geschut ten ein<ie.
Den volgec.den middag was het nieuws van
.Vaubeuge's val te l3ergen bekend.
Ilb heer Hadelin Desguin, die toen als gijzeh",l"dhuis zat. vertelt het als volgt (l)
:
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(l) r, La vilie

des barbaras,

u

de Mons pendant l'occupation

