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lilansc-hc. soirlatcu i'cr1:rtcn clc fortctt \ral1 ]I:r11llctlgc cll \\'c1-lir'11 lootgencraal Hans vorr Zuchl hrrn wapclrs nctlet'.

()rrr lralf-clric ontstonrl oncicr onzc t:cltstcts

(r(fr) (rnge\\'oon get:ucht. .lien talrijhc groclr licle is, ortgd:vecr t\,\,eehon(lcr-cl in gctal, nas l'oot'
lit'l staclhuis gekotren. Die lietien rvirrett zeeL ire
rvegelijk cn ver(lrongen elkaar' crl neldrer uar-cn
ze Vall ilieurve spacien etl schttppett t ootzic'tt,
\.{relkc 111en zoo juist opgcêischt had. Uit de gc'
sptckken konclen lve opnraken, clat irct eett benr1c cloorlgravers was,

lr:rrl,

dic zich claat neetgestrekc'l

bij iret bericht, dat cie Dr.ritschcrs rrlânnel
bij I'Iaubeuge clc gcsnctlvclcieu tc

zochten, oru

aatrle te besteller.r. Men beloofcle hun. zes franl
lrer t1ag. En <iat schoon volkjc tlrong etr clnrvtlci
onl rnirar een dcr werktuigerl vast te lirijgeu

lvaârËecle dc kuilen geclolveu moesten wordetl
I:let schourvspel nas akçlig, u'ant clie ptooir,'o'
gels, rvelke aan onze vogteir \\-rieneldcu, schcrren te meenefl op een lceruris te zijln eu niets tc
lrcgrijpen van het ahelig werk, waarvoor ze eangcnomen \\'aren.
De meesten zetten zich op cle tiedeitr van tle
rurrziektent neer, dic toen nog niet rveggeuometr
rvas. I)e zwartc- kraaien wechtten op het seirr
van verttek; tocn dit gegevelr u'ercl, ruktetr zc.
tuet tle spaden over cle schorrciers, irr rijerr op,
gelijk solclaten <lie nâar een oefeuirrg gaan.

D'it makabet r,isioen r.eLclweetr aân tlelt 01I1'
rlraai r,an cle r-ue cle la Chaussée crt gitrg verio'

t)E GROOTE OORLOG.

t1c'

\,octr:n \ralr

ren irr cclr arrtlc'r iruttttult. (1:rt i't:t'rl; trit rlt' r't,Llr.
1<lonli.
( )1r rlit oogcrrlrlil< \'cl nlllt('ll \\ic (lL! \'cr'o\'('r'ing
Van f Irtttl rett gc. 7,<s, t \'('1'\'l( ).gc'n c('n \,( )( )r- r'(.il f)ll 7c
illrrsir's.

'le I3elgcn hatl trrcrr rlc

gcn gcSlrrrnrl

o1r

gt'ootste rrcrrlaclrt.itrrlcrr ri r'ctstantl rlczer lilirrrls. llt'rr

noeurtlc zc rxrnecniliuât', rtict:rllcen fkrr'rt tle
rl<cll, lriltitl- ook t.loot' lrt't
talrijk giLnrizoen cn rlc grorrtc ltocvcclheitl rtrtr'

stc'r1:c' vcrticdigingstve

nitic cn levcrrsurirldclen. ncllic liinlcn rit' rttu'
l'(.ll .,1)gustapclcl iag.

Orrr. 4, uur naurid<.lap; vcrscircncn o1r rle trl:rt'kt
troeperr, die :ratr het bcleg de'clgcn()lnc'lr hltlrleu.
't \\'as als cen bentlc duir,cls. tliir uit tlt' irelle
kr,r,atnen. Deze rtrânncn, tlic tloot slalrclooze
nachten cn buitengen'onc krachtinspartrting ver'
nroeicl t'aren, hunkerdcrr naar t-rtst, rvelhe --- u'ij
1121'1 ool< u'e'lvcrrlieutl
rlloeten het irekennell
- ltc,t plein, err tle' snlrvas. lJe zon blaakte over

claterr rvaren met z\\,eet cu stof beticki, tl<t<tt' <len

tt. /,ii r.e'
in tlt' lrriittett ge-

lattgr-'tr nrarsclt, dicn zc :tf.gt'lcg,l h:trl,le

gen z()o z\\'art, als hatlclclr zc
u c'rli t .

I)e' over\r'intllars zongelr

rr

1)ic \\t'tclrt allt
l, tttitar I'eler

Rltein ,r ell \ran rr (-)loria, \'ictot'ia
lic.len ziclr np cle ke'ieu treervallen
lturr rarrsel als oorkussetr.

el1

gebruiktell

N'
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zijrr

zr'1fs geer.r sclriltln'aclrten. IJc lrurgers lviirr
lr diklvijls liien. Ze zien el rterg tle liinli

ticlcrr

Plnn der vesling llautreuac.
I)aar klolk rr-ruz.iek. JIr.u li(lrps, ilrtir rt.rr rfli
cier bestuurd, speeide- eerst het ruititirrurl lictl.
't Is pijnlijk om het te zeggen, rraâr rrierr,,r-..:
gierige iuwoaers der stad groepeercleu zirh r,rnr
tie kioik en r'ormderr alzoa een audituriuur
voor'clen vijanei, die een grootc Iiranschc necler'

ltag

vierde.

De tent stond onder onze oogeil en we zagen
de kopereu instrumeuten in âe eoa blinken.
Voor ons gevieren, tlie hièr ons leven irorg
stelden voof de rust der stad, \\'as het een ontritsprekelijke ontroering" De traneu u'eldcn in
oaze oogen.
Vau op de straat keken de Duitsehers tôt ons
ep, met de beleedigende trots van een door mitrailieuzen erl gewereû omringclea overwinnaar,
bewust van zijn brutale macht' en valr cle on-

nracht eeuer o[twapende bevolking, welke on-

genadig aan een despotische, tergende cn uitdagencle bezettiug overgelevercl is.

Ons protest was instinktief ; gevieren hadden
we clezeifde insplratie; we lieten de 'gordijnerr
af, en weldra geleek d,e zaal, waar wij,.gevangenen' ôpgesloten waren, eer stcrlkamer.
's Avonds, tot laat in den nacht, viercle cle
vijand door drinkgelagen zijn zegepraal. l
Eeuigen tijd na de overgave, ontving ik uit
het toen bezette Maubeuge een brief van tlen
volgenclen inhoud:
< De eens zoo sterke Ilransche vesting Maubeuge is nu als een verlaten oord. I)e bevolking
is wel in de stad zelve, trottlerls een kleine
stad, die in de forten geperst lag en zich niet
ontwikkelen kon, maar in den omtrek, welke
rnïnen, welk een verwoesting ! En hoeveel grat'en allerwegen

!

De forten zijn vernield. Dat van Leveau heb
ben de Duitschers zelf laten springen, waarbij
16 soldaten en een officier gedood werden. fin
clie forten \varen zoo sterk..Ook hier bestond'
rvat u'eirrig bij niet-militairen bekend was, een
iuunclatie-stelsel. In €iewonen tijd lagen cle
grachten en tusschenruimten clroog, err waren
ze zells tot groentenvelclen ingericht, maar door
sluizen kon men er in u'einige uren het water
ciei Samber in laten loopen. Die inundatie heéft
l{aubeuge niet kunnen redden. De beschieting
mct r1e zware kanonncn, gedurencle 12 dagen,
was te irevig. Die forten liggen nu.r'erlaten' Er

.

ingericlttc loopgriivcn der ltranschen; 't zijrr
rriet de I)uitschers, t.'lie het eerst kunstige loopgrâ\'en rr"raakten. Itij l{rrulicuge lagen er jn bct.ofl met ot:htc kcitle,rkarrrer's er.r kelelerketrkens.
liij .ccn fr-rrl ligt r,r,n rl,cirle, waurirr de r-l,rr:r hcuu.
rrittr gcTËirakte gâten, grout als een huis, r.ou
talrijk zijl, c1r,rt Ilrcn r]âLr\vrlijks den voet up de:lr
grortrl r",r lusschËn zettern k-an. LJun tlerrkt tlç l-rr
vuliring aarr ilit, vreesrlijke dageu, tiien cle Dujtsclie'rs Lrl in Reinrs trarc'rr rrn irr hun rug alleer:
ttr,,g rlr: 1r.1 lresiook{e vt:str-. }farlbeuge hadden"
L):,nr lrrrinneri rricrr tlkarr 1t r,veenrclçdig vertreli
r1t't' gctatigent'r l)ii iriltl o1, I)insellg I Selrt{ilillxir 1)l.rilLs. Dcrr vor'igc.n rlag. 's avonrls r-rm viji
trtir'. lrriil rrir.u r.lc u,itte rlag inûrrtrrr hijsehen.
tcn tce'itt'rr \';tr ovcrgâl,*. 'l'oen zn'egc-rr de kl
1ri,)J)l1cn. rljc lxtnutten sprrrr,'clen olr t]t forterr, r-,lc
\'(iorstedlrn rrr r.ler starl zeh'e, z"oo. gewelclig, drit
lrt,t geiruldrr te Lleerâardsl:e-rgerr,'op 5t! kilourc
icl af;tartcl. .gehoriri-l rverd. lien batterij, ivelktr
iIlâilIlt:il tlc' i'lrrg tril't ]rit(lt.lt'rr gtzic"ll, s(:lrûul IrÛ.!
i'cnigr rr Li.itl ,lutrr'.
Dirrstlag 's morgens r,lcrden de gevengerrerr
r-ervoercl : cren aktief reginrerrt, zeer geclunil, eerr
regirnent ar:tillerir: en, r.rverigens, territorialen,
tneest allen gehuu/d en vadcr. Ook enkele Engelschcn, die door cle Duitschers uitgejour.r"tl
wercien. I)e liransche gevangenen werden vrienrielijk beirandqlcl, kregen eelfs tabak. En toeu
vele vroulven en treisjes bij dit zoo pijnlijk vertrek der eigen soldaten, ten aanschouwe der zcgevierende overheerschers, in tranen uitbarstten, trachtte merlige Dnitscher haar te troosten,

cloor cle verzÊkering : tr Ze zullen immers terug'
kc'efell )).
\,tele soltiaten llraren echtcr ontsnapt. Ze dran'
gen in dc rvoningen, narrren burgerkleederen,
r,luchtten cn clienen weer hrrn land. Belgen rvarell er hier, zooals rrlen lr'eet, niet. Meu heeft te
llaubeuge slechts êén Belgisch militair gezieu,
een lansier, die bij de beschieting der Luiksche
forten, elken dag in een :ruto cen bericht bren-

gcn kwam en stee<ls een ovatie ontving.
fn clc stad Maubeuge zijn, benevens menige
partikuliere woning, vooral in cle rue ele France,
ook openbare geborlwen vernield, als cle groote
kazerne, het kollege qil het .arsenaal, lvaarop
onr I 1/2 u111- 's avotrrls', tle eerste lrcm op Maubeuge; doel trol. Bij hct bombardement liet de
burgemeester uitbellen en aarplakken, dat de
burgers rle statl tuoesten" outruimen. De haastige
uittocht geschiedcle ûaar l{auhnont en l{argnies.

IIaar grooter cian in de stad. is de schade in
de voorsteden Ëlesmes, Boussois en Requignics.
1'e Boussois werd veel tnoedrvillig brand ge"
sticht. Een straat vertoont 't zelfcle triestige
schouwspel als de zwaarst-geteistercle straat van
Deudermontle. Hier werden ook 13 burgers ge-

fusilleerd, onder betichtiirg a geschossen r te
hebben. Ook te Elesmes staken cle Duitschers
't vuut in sommige woningen. lwee vrouwen
geraakten hier nog met moeite uit den keldpr
van haar brandend huis.
En overal graven ! Ëen groot kerkhof

ligt

<rp

;
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't slagveld van . Vieuxreng. Veie afzontleriijke
graven in de dorpeu, vooral in de rue Elesmes.
'Iai van onbekende dopdel . 'Opschriften als
* Ici reposent un Angiais et un Français l. (Hier
nrsten een Engelschman en eea Franschmag.)
(J1 het kerkhof van .lVIatrbeuge hebben de Duitschers een afzonderiijken hoek getooid met krui.
sen: en ook zerken. Hier 1ag een vorst van Saksen, overleden in 't hospitaal ,', faubourg de
lfons r; na de inneming der stad hebben de
I)uitscirers den cioocle ontgrdven en r.ervoerd.
Vele gervonden,'die latel van.'t
front kwa-Nog
nten, bezweken in cle gastliuizen.
liggen'er
te }{aubeuge een ?0-ta1 gewonden, uit den tijd
vaû 't beleg. In Septeryber waren er vele ge,,wetsten in verschillende hospitalen der stad en
voorsteden. Na hun herstel lverden z,e t:iaat
Duitschland gestuurd, behalvê sommigen, die
voor den krijgsdienst in 't geheel niet.meer geschikt rvaren en te l{aubeuge mochten blijven.
-\{en heeft thans de F ransche geu'onden uit de
verschillende hospiialerr in éérr-van de stad sa'
:

mengebracht, een 70'ta1, zooals rve zeidên.

Maubeuge

is uu ook eeu plaats, waar sol-

daten Van 't front komen rusten en men gewondeu brengt.

De Kommandantur is op de mairie. De Duitschels vonden hier, bij de overgave, eeu grooten vooriaad levensmiddelen. Daarorn werd er

niet nagelateû, druk.te rekwireeren.
Veel materiaal en machinerieën werden uit
l"ielangrijke fabrieken weggevoerd. De ontvan.
ger werd gevangeu genolnen met trree nillioerr
frank, Veel buit, ook van burgers, werd weggevoerd, dus niet alleen kanonnen, rnaar insgelijks... piauo's en meubelen !
In proklàmaties belooft de Komrnandantur
premies voor rt ontdekken van,kanonnen, mitrailleuzen, wapens, en... spionnen. I{elaas, er
zijn ook hier verraders. En zoo vonden de Duitscters nog twee ?5 m/mlkanonnen, die al drie
maanden, sedert 7 September, in een onbeheerCe automobiel-garage verborgen waren.

De proklamaties zijn

in 't

Duitsch en

in 't

Fransch opgesteld.
Buiten de stad 'is de taptoe voor burgers op
7 uur (Fransche tijd, waarbij de bewoners het
kofpig houden), en in de stad op I uur.

De militairen mogen langer wandelen in de
door gas verlichte straten. De officieren hebben
hun vereenigingslokaal, in de rr Bourse )), op de
Grand'Placer vro€g€r het restaurant der Fran-

{}eneraai von Zwehl, de vercveraâr valr
IWaubeuge.

huis. Daar werd hij op ziju krankbed door een
obus doodgeslagen. En nu vieren de Duitschers
feest in zijn kerk.
Louwoil zelf heeft veel geleden. Trouweus in
den ganschen vestinggordel is dç schade treel
gtoot. n
Op 't oogenblik, dat wij den oorlog beschrij ven, fi1eer dan vijf jaar na den val van }ilaubeuge, heeft er in Frankrijk een officieel onder'
zoek naar de overgave dezer vesting plaats;: en
't schijnt,,dat het nog heel wat tijd eischen za.i.
Kee{en wij nu naar de Marne terug.
Alleen melden -we nog eerst, dat Engeiand,
Frankrijk en Rusland den 6' Septemtrer eerr
verdrag hadden gesloten (te Londen), om geelr
afzonderlijken vrede te sluiten. Dit was onderteekend door Sir Eelward Grey, ,rninister van
buitenlandsche zaken in Engeland; Paul Cailbon, Fransch gezant te Londen, en g"raaf de
Benkendorff, Russisch gez,ant te tonden.

L"

sche officieren.

DE STRIJD AAN ÛE À,IARNË,

De kommandantgrea van Avesnés en Bavai
zijn streng eu zuinig met de paspoorten. Ilet

station van Valenciennes wordt door een hoog
schutsel aâr het oog der nieuwsgierigen onttrokken, .en treinen rijden er alleen voor de militairetl.

Een triestig leven. Ja, overal om 9 uur bin.
! Alleen de Duitschers vieren nu en dan
feest. Een hunner zonderlinge feestzalen is wel
de kerk van læuvroil (bij Maubeuge). Ilierin
wordt geen dienst meer gedaan. De pastoor is
dood. De trouwe herder werd tijdens het bombardement, toen hii een dienst verrichtte, door
een obus gewond. Men ryervoerde hern nasf
nen

Het begin van den slag.

' .tlet getij zou ru keeren, De Franschen en
Britten waren, ver genoeg teruggetrokken.
Generaal Gdlliéni waakte over Parijs. Hij had
allerlei inlichtïngen verzameld eir had den 4o
September driemaal een telefonisch onderhoud
met generaal Joffre' die 's avonds aan de legeroversten de volgmde dienstorder stuurde :
r

1"

Wij ïnoeten voordeel trekken uit den ge'
tmtand van het 1o Duibche legen oS

waagden
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Itigung r,'an het fott lloussr>is, tc llanlrcugc

er allc krachtinspanning der vcrbonclene legets
rran ,ie niterste hnkcrzi.lctc op te koncentrceïcn.
Ilen 5'' Scptember zulletr alle schikkirrgen .gctroffcn rvortlen, om dcn (i" Sclltetnlrer tc'n :Ian-

te gaan.
Voor <1en avortd t,an dcn 'i" Scptembc'r lrehoorcrr <ie volgencle nraatregcl'en gcnontcn te
r,'al

2n

z"ijn:

a) r\i cle beschiktrarc trocpclr van het (i" legcr'
tcn N.-O. vatr l\Icarrx, gcrcctl om tlc Orrrcrl
orier te trckkcn, tusschcn Lizy-stlt-Ourcq clr
lla-v'en-llulticn, ir.r algcntecne richting \'all
Châtcarr-Thierrl''.. De lrcschil<bat-c clementen vatt

het 1" kavaleric'korps, clic in tlc nabijheid zijn.
zttllcn voor. c.lezc opelatic' ou<lcr tlc ltevelcn vatt
gcrtt-'ru;rl -\latrnortr-r' n'r)t'ticr gclilaatst.

b) Hct lingelsche lcger, op het front

Chan-

gis-Corrlommiers, opgcstel<l .naar 't Oosten, geree<l ottt in algemecrrc richling rran Montmirail
aarr tc vallen.
c) Het -1' lcger, zictr licirtclijk op zijn littlicr-flanli aerneenshiitencl, zal hct algemeen lrorrt
Corrrtaçon-Esterna,r--Se2-anrtc

innernen.

.qerectl

otu in ccn fichting Zuid-Noor<l âzrn te va1lcn,
tcrnrijl het 2" korps kavalerie cle verbincling tnsschen hct Iingelsche leger cu het 5' F'ranschc
Itgcr lcrzel<crt.
cl) IIet Ç)" leger (Foch, tusschen het 5" c'n "1"
leger) zal de rechterflank rran het 5" leger clei<ken, rloor de Zuiclciijke nitgangen van c.lc mocrasscn \/an Saint-Gonrl tc bezetten en ecn dccl
i.an ziirl trocpen op de r'lzilitc tcn Noorden \'1111
Sczntrtrc tc' hrcnge rr.

:i'' Hct offensicf

za7 do<tr t.lczc rterschillentlc
in tlcu rnor.qcn. tvortlctt

legcrs op (i Sclttembcr',

gen0nlen.

))

J. JOFFrrli.

Het ,1" I)uitsche reservckorps telcle l().0{ }()
lnirn cn stoncl in slagorrle van Saint-soupplets'
aan de hcuvelrij ten \.-O. r'an ,\lcaux. cn ha<l
zijn vooriritgeschor,cl batterijen op de hoogtcn
van }lonthlron c'ir Pcnchard. I)e hulptroepen bevriu.clcn Tich tc Puisicux, llarcilly, Barcy etr
Cltanlbrl'. Reservetroelleri vert.efden langs de
Thét,ruanne en âçhter het bosclr van Varr,eddes.

Zii

$'arcn in Vociirrg tnct het gros \'â11 het leger
\'.ri-l gcncraal von Klrich, cloor cletachedrenten
t()t :ra11 Cri.c.r' I ers;,rcicl. Dc znarc artillerie rvas
o1rgc-stel<l tc- '1'racl', op heurrel 30T cn bij de
Irorvr' lJr.arrial. tcrr \. r'urr Varrctltlcs.

\-an

c.lcu Fratrschcn nroet'cn

nu cic J5" eu J6l

op llorrtgé cn plcssis-atr-llois
nrarchceren; rerclrts rulit cle -\Iarokkaansche brigaclc op Charny' ,liu) cn latcr c4t St-Srtuplrlcts.
rcservc-clilisies

. .\lonth3,'or-r

cn Pencharrl.

Iu dc i.l'

c],ivisic

zijn irilna alle maunen uit

rlczc streck afkorrrstig. \relcn trekken cloor. irurr
gciroortcrlorp, <lc nccsten cloor hun clepartcment

toch. -\nilcr:en hooren te Parijs thuis en \\.etcn,
tlat z,e hun haar<l clus vercleciigen.
Een kolonnc rran het 2îti" règinrcnt (J;" di\risie, korps vzul gerlcraal c1e l amase) tr:ekt zclnder
!!f j,1 r'oorbi j Ilorrssy-lc-Neuf en lloussy-le\/ieux. Te Thicux r-ordcn c1c troepen .in oogenschourl genonlclr tloor gcneraal cle l,amase en
zijtr siaf. I)c officiererr nroe<ligen hurr rnannen
aiIlt.
,, \-olge:n

u'ij het bataljon van hct 276" regiurcut. \\'aartoc luitenant Charles pcguy., rlc clicirter lan_,, ppis flurs r, lrchoort )), zL'gt cic parijsche afgo,aarcligrle Hcnri Galli, in zijn boek ;
,i L:i Guerrc ir Paris )). (\ De marsch \\iordt vootatgczet in branricutlc hitte tot Nantouillet. I{d
lrataljon neemt een kortc rust, tcrn.ijl tcgenover
nrij. oir cen stcen, zooais n'ij allen, Char:les pc-

gril- zit, n'it van 't stof, r'o1 zleet. Zijn baarcl
vert','arcl, cic oo.qctr fonkelend acirtcr zijn lorgrrct. ,\Ict vreug<ictrirrrgn in 't oog, lecst hij een
bricl i.an huis, den vorigen avoncl ontvangen.
rr Ilcbt ge goc(l nierru's, luitenant? l
ri Ja, mijn oucle, rlank rr; clat doet goed,
sitrcls tr-e cr zoo lerug rrarr rrerstoken bleven. l
't is al rnidclag
Iicn uui: latcrlrte
- struiken bezet,- bijkornen
âân een paarljc. nrct
<1e.hoeve
<1c 1a Tracc. tcgcrrovcr het rlorpje Villerolr, waar
lret batalion liantonneeren moct. Naun'elijks is
hait echoden, of r,lak \.oor ons springen granâten uitccn, tlic ccn oogenblik ver\\'urring in
onze fângclr hrengcn. f)c vertassing over deze
vreeselijkc en onvern,achte . karronna<le wâs
groot, en eenige nlanûen cn paarden ï\'erdeu ge-
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Het groote Oostenrijksche kanon
non rlat de forten beschoot.
tioorl of geu-oncl ; n1aâr t1e 1:atterjj r,an 7;l ru,,'ttt
tlrrtl r1a,lt'lijl< irr rr cll<ing.
De I)nitschc artillerie, van clc iroogte te llorr
thyorr, zenrlt viagen granaten. IJe koluutanclatrt
rlcr Franschc batterii valt een der eersten.
llij \r-iileroy clus ontbianilt, teger:r den midclag,
het r;uur van clen grooten slag, die r,ijf dagen
rluurcle, rle slag aan

c1e

tr'Iarne.

lle nlarokkaansche brigade bcreikt rlan zott-

tlcr rnoeitc Charny. Hct 282" reginrcnt (55" rlivisic) r:rikt, onrler het bevel van kolorrel Courtin,
lrit Iverny op.
Ile 55" clivisie (2i6",.23I", 204", 282", 289" en
2.100 regiment) hou<1t stil achtcr Ples-cis-i'Bvê(ille, Iverny err \/i11eroy. Dc ar:tillerie neemt
srrel stellingen in tusschen \/i1lei:oy en h'er-tt,u*.
l)c r,ijancl houcit zich nog rrerborgen. Ecn cerstc
ontruocting heeft plaats te Plessis-l'Ëvêqtle. tus
schen Fr:rnsche clra.qotrdets rterkenners en ecn
rlc

tuchcrrrcut rLhlanen.

Het 276" regiment ciringt voorttit. ovct de

r'1a1ite ,,ran

Villerclr etr tlen .\\'eg \ran

Peucirat',1

tt:r:rt Iverny.
O1r cie hoogtc .utorclen \r,'e op ccn regelr \rr1rr
kogels onthaald. Wij springcn in cli hovel
,

lastig is. Nog cen sprolig, ct1
r,r.c schuilen achter clen berm van eerl rveg, bla'
zcncl en hiigenrl. Wij schieten van 500 rnetct
afstanrl op de Duitschers, clie zich vetscltanst
lrelrbcn aclrter cle bootnen cu struiken, lnngs tlc
Sorciètebcek. en in hun groen-grijze nniforrtr
lrijrra onlienbaar z.ijn. Ntr en clan toch zierr n-ii
lrrrrr kompagnies de hoogte beklirnmen. Zii trcl<'
ken zich terug naar Neufnrontiers err Chattcorr-aar- cle marsch

rrin.

< Zii rviiken I ri klinkt hct bii ons.
Ile jonge en helclerc stenr rr:rrr ltritcti:rrr1 lle'

gtt1. bslrssll v11ur; r'lc officiei staat acltlct' otrs

lcurreircl op eel1 lanclboun'rr-Lachinc, c1âpper, rlr()e
,iir'. ourlcr clcn stoltr'loetl r-an fluitcntlc, hrrilcriele ko.qe:ls. llc sektics gaan rttet sprotlgelr ver,ler. GraLraten barsten te ntidclc-'r ilier treielrert

uiteeu ; sonls beweegt er zich niets meer en alle
luânnen liggeu roerloos achter lict gras. Men
vrazrgt sorns; cif al1en cloocl zijn.
Dc Duitsclrc nritrailleuz.crr mauicrr orr,.lcr cle
rrnttrr eli.ilis lrcsclrtrttt' Irot pcrr vrr rr lrr.t -2?0" regirrrcnt; clc vlaktc u'orclt met r-looderr c11 gcw(|lr<1cr.r ireclekt. I)eze laatsten zoeken eerr scltuilplaats in c1e grachten larrgs clen weg clt achter
schclven. Kapitcin Huguin en luiteuairt Coutier, rran de 20e liorupagnic, vallerr necr, ric eerste' cloocl

er de andere gervond.

Aarr hct hor:fd cler 19u kompagnic lciclerr kapiteirr Guérin en hiitenants ile 1a Coruillièr'c cn
i'cgrry' krachtig dè troepen.
11 kr:r.ripend orrer den groncl gaan

wij terr aarr-

r-al. Dc bloeclige oogst begidt, eu de cloocl laait
onr ons. Twcehonclcrcl rncter zijn afgelegr-l;
trra:rt ô1r 't oogenblik nog vercler te gaarr, zo;tr"
clcr stenn achter. olrs c1r elk slechts van 15() palrorren vootzicu, zondcr rnogeliilihcicl er ilietrrlc

tc

ontvangen, zou cen <hvaasheicl, een alge-

lncene slachting beteekencn. Wii -zonderr rnet
gecrr tien nian or.'crbliiverr. Kapitein Grrérirr eu
luitenant dc la Cornillière zijn gec1oocl.
rr l.egt 11 nccr I u roept lttiterrarrt Pegu-v. rr F)rr
r rttlr !

rr

llaar zelf blijft irij

rechlstaau, tlerr kijker-

rlc hand, olrs gc\veervuur hc'ltlhaftig
irr

,

L zc 1rcl

lirr rr,ij

lirrrit, tot

il

hestrttr:n11

.

sc'lrii:terr als lrzettdett, z.rv:rt t vatt lte{
het gelr,eer irr rlc vingers brandt. BiL

klinkt g-clirijt, gel'cutel. [Toeveletr
z;jn er al iloorl? nferr telt rrir:t tlteet'. I.uitenanl
lcgr-ty staat nog aliiiri r,.elrt, ,lt1(lalrks r!ts Eae
rocJ): (( T,eg u neer I r. I)e trrccstcrr r,'an ons heb.
bcn lmrr ranscl verrlorcrr, htttr zoo kostbare be'
oo.gc:rrl-rtriii

sr:l r r-rt

tirrg.

I)c sterrr r,:ru tlcrr luitcrtarrt bt-tt1t nr.ig steeds:
,, St.hit,t ! Scfiii:t ! l
$orrluigcn beklngen zich.
,i \\!ii hcbLieil gcclr ransrl , lttitcirant, u ij . zrtl"
,,,il .:r ;i1leil ilitll 1It{)ctetl ! ))

*
rt

Dat is

nietsJ

294

l roept Peguy, rr Ik heb er

de Franschen, wier artillerie trouwens de D,uit-

ook geen meer ! Zie maar ! Schiet door ! u
Ën hij tart het geschut, ais riep hij den dood

sche batterijen van Monthyon tot zwijgen gebracht heeft. I)ie van Penchard vuren n-og.
Ook het 231" en 246u regiment blijven voor
de Sorcière-beek staan.
De 5ô" divisie en het 65" bataljon jagers bezetten Monthyon en de bosschen bij Saint-Soupplets.

op, die hij in zijn vetzerL huldigde.
Op 't zelfde oogenblik treft een kogel dezen
hçld in 't hoofd" Hij is gevallen zgnder e+n
kteet 'te slaken, met 't vizioen der eindzege.
. De kapitein, die nauwelijks van een in Marokko opgedane wonde genezen is, en nog maar
met moeite marcheert, is nog aitijd overeind.
Een kogel velt hern neer, hij is doodelijk getroffen. fuitenant de Cornillon, adjudant Legrarrd worden te midden van hun soldaten insgelijks geraakt.
't Is de daar gevallen tseguy, die dichtte:
ir

Nog Noordeiijker rukt'het T" korps (generaal
Nauthier) voorbij Dam.martin op.
Als einclelijk de nacht over het bloeclig s1ag"
velci daalt, blijft de strijd onbeslist. Sommige
kompagnies "hebben geen officieren meer. Zàkere detachementen loopen doelloos. rond en
worden te Nantouillet geordend.
Maar ook de Duitschers nemen verdere stel
lingen in en ontruimen Neufmontiers. Penchard
is slechts zwak bezet.
Ook te Barcy en Marcilly verdwijnen de Duit
schers, na een dag van brandstichting en plunclering, en ûemen 's avonds clen weg naâr

l{eureux ceux, qui sopt morts dans une juste

Couchés dessus

le

.

fguerre,

so1 à 1a face de D'ieu.

l

En rontlom hem stapelen zich de dooden en
gewonden op, terwijl c1e overlevenclen blijven
schieten, maâr er niet. in slagen cle beek te

Varreddes.

De brankardiers halen de gewonden. De Franschen worden meestal naar Charny gevoerd,
waar aaî. den ingang van 't dorp, op het clak
eener- hoéve, de Roode Kruis-vlag waait.
Beicle legers zijn oververrnoeid"
Het 4q Duitsche reservekorps, door dezen aau
va1 vêrrast, gevoelt zich geîsoleerd.
Generaal Mâunoury heeft zijn hoofdkwartier
op het kasteel van Claye en neemt maâtregelen
om den volgenclen morgen zijn troepen verder
te doen oprukken. De 45u dirzisie,. die van A1giers (generaal Drude), welke in reserve geweest is, zal aan den aanval deelnemen. Eer
deel ervan moet in de richting van Charn5r han-

ovcrschrijden.

Het 2760 regiment verloor een deel van zijn
cffektief v66r zijn mitrailleuzen in aktie konclen komen. Die-van clen vijand
'onze bleven echter
niet rusten en moordclen in
rijen.
Het 246" en 289" regimeflt \vâren binnèn lver-

gny gedrongen. De ]\'{arokkanen rvonnen terrein bij l$eufmontiers. Deze brigade vormde de
uitersie rechterflank der Fransche.linies, gesfeunr'l cloor <lrie betteriien artillerie. Door
]Iessv en Charnl' rukten cleze troppcn op tot
aan cJcn \lreg \ian \/i11e.ro-'i' naar de Route natio' nale van Ciaye; zij hielden ha1t. Officieren en
soldaten eten een stuk brood en nemen onder
' een hevig vuur htln stellingen in. De beide ko'loniale
regimenten dringen naar Neufmontiers
op\. Het bataljon van komrnanclant C1émènt
trekt door het dorp cn ontplooit zich naar het
Z.-O.; het bataljon Pelegrin breiclt zich naar
het W*esten uit, 61's1' den weg naal fverny.
Tiapitein Richard d'Ivry rukt rnet het 5o bataljon tabors ûm c1e Duitsche linie en klimt naar
het bosch rtan Pencharcl.
De Ijuitschers u,ijken; maar oncler bescherming van hun aitillerie eû machinege$reren-verûrenigvulcligen zij tcgcn rrijf rrut 's avonds hun
t

egenaanrratrlen

tIelen.

Trouwens, op 5 September was

Beidc clorpen .worden aan tle vetwoesting prijs

gegeven. De graanhoopÈn dcr laatste oogsten
vlammen als fakkels. llc stlirteu zijn geharrikadeerrl; eenige huizerr en hoeven ziin versterkt,
in 't vooruitzicht r;an een nieuw offensief der
Jlarokkanên.

Bij Villeroy heeft lret 9?6' regiment al zijn

lratronen rrerschoten en u,ijkt nu" gevolgcl rloor
r1e Duitsche infantevie. Het <1orp Tilijft toch aan

't

slechts een

vooftereidillg geweest; den 6o September imrners zal over de gansche Marne.linie de slag
ontbranden. Van 't versterkt karnp van Parijs,
tert Verdun; over Provins, Esternal', Sezannq.
\iitry-1e-François, nroet het reuzenleger ten
stornr nptrekken.

Generairl Joffre richt tot zijn troepen clc zoo
beroemd gebleven dagorder :
tt Op het oogenblik, dat de veldslag begint"
waârvan het heil van het lanri afhangt, ueiet ili

er allen âan heriûneren, dat rle tijrl van achterom zien voorbij iS. Aile pogiilgen moeten tot
cloel hebben clen vijantl aan te vallen en terug

.

De meeSte Fransclic officieren ziiu gerlood of
z\vaâr gew'ond. Ûnzc troepen treliken ziclr ter-ug. Kapitein Richard is gcdoorl, luitenant I,aurent gervond, evenals luitenant Sigollet.
Om zes uur stormt de vijand Neufiaontiers
lrinnen. Meer naar 't Zuiden heeft een bataljon
van het 4' D'uitsche reservehorps Chauconin bezet er verscheidene hoeven in brand gestoken.

.-

,

te ïrerpen. Eeir troep, die niet meer kan opruk
ken, moet, koste rvat het wil, standhourlen o1-r
het veroverde terrein en ziclr cerder op haâr
plaats laten ciooden clali terug te trekken. fn r{e
huidige omstancligheden i<an geerl zn'akhcitl
rvorclen geclulcl.

l

Het offensief van het 6" leger (generaal l{atrnoirry) begou dcn ô" Septernber trr.'eer zccr
r'1'ocR.

De (i1" dir,isic (,g,'eneraal l)esprt:z) cn een korps

ruiterlj utarcheercn naar Nanteuil; het i" kcllts
naar Betz ; tle 55" rn 56u reserl'e-clivisies naar
\lonth3ron,. Chambrl' eil Saint-Soupplets; r{e
llarokkanen cn t1e 45n clivisie naar Pencharel.
De D'uitsche linie strekt zich hier: van ten N.
varr l{eaus tot Betz uit. \ron K1iick heeft Cou-
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ger ter hulp te.snellen.
De Franschen halen voordeel uit hun voor
sprong op het 2e korps. De Marokkaner nemen
Penchard met de bajonet, waat ze de kerk en
de mairie vo1 Duitsche gewonden vinden.
De 55" en 56e divisie bereiken Saint-Soupplets
en Monthyon. De.Duitschers hadden kisten met
grânaten in een vijver bij den ingang van Monthyon geworpen. 't Was amunitie van drie batterijen van 77 m/m, welke van achter.de hoeve
o L'Hôpital l de eerste schoten 'van den slag
aan de Marne losten. Generaal de Lamase vestigde te Monthyon zijn hoofdkwartier. In de
r, Villa Autorqne D, van den heer Charles Benoist, afgevaaÈdigde van Parijs en liil der Akademie, hadden de Duitschers een ambulancie
ingericht; In den hof lagen al verscheidene hunner officieren begraven. De villa was geplunderd, en de daders hadden, zeker als trofee, den
tlegen van den heer Benoist meegenomen.
Om 9 uur verschijnt de hoofdkolon van het
2u Duitsche korps, dai hulp moest bieden, bij
Puisieux, May-en-Multien en Etavigny. Sommige regimenten hebben 'n nachtelijken marsch
van meer dan 40 kilorûeter afgelegd. D'e weerstand wordt heviger. Het 2?6" regiment neemt
Pringy. FIet 246 regiment, meegesleept door kolonel Chaulet, rukt met sprongen, onder hevig
mitrailleuzevuur, naar de hoogten van Barcy
vooruit. Luitenant Mulleret, de vaandrig, valt,
maar luitenant Dusmesnil, afgevaardigde van
Fontaineblau, vervangt hem en bezielt de soldaten. ïlet regiment wordt in het front en de
flank bestookt en verliest 632 man; de kolonel
is gewond.
Te Chambry is een der brandpunten van den
strijd. De plaats wordt genomen en hernomen,
gaat voortdurend van hand tot hand, maar blijft
's avonds nog aan den vijand.
Zoo gaat het ook bij Marcilly, aan den molen
van Etrepillyr wââr kolonel Gny, van het 204'
regiment, door een kogel in het hoofd gedood
wordt. Kommandant Olivier, van het 204", kapitein Narassé, luitenanten Grosjean, Doumer en
I-achaume strijden, met het geweer in de hand,
te miclden van mannen, die tc't verschillende re'
gimenten behooren.
Lultenant-kolonel Ancelle, stafoverste der
groep reserve-divisies, vraâgt aan kommândant
Olivier:

\tr/elke mânnen zijn clat? l
Afgedwaalclen van alle regimenten. en die
niet willen vluchten ! l
n Kunt gij ze naar voren leiden? l
tr

<r

,r

Kolonel,'

't zal moeiliik zijn, wij

kennen

hen niet, firaar we zullen het beproeven ! l
< Doe het ; ik- zal u door een batterij laten
steunen ! Tracht cle hoogte te bereiken; schiet
in de richting van 'Etrepilly, schiêt naar de
maan, maar geef een helseh vuur af, om den

vijand in den waan te laten, dat het, plateau
no* altijd sterk bezet is ! r
Kost wat kost, moet men de Duitschers ophouden' tot de versehe troepen van de 45" diviFie aangekomen ziin.

En dank aan de dapperbeid van die !ûNoaêEr
aanelt de . vijand. De Frerscheu houdelr de
viakte tot 's avonds.
Het 7" korps maakte Noordwaarts sneller vorderingen. Generaal Vauthier volvoert daar ziin
last, het 4" D'uitsche korps ' naar 't Oosten te
werpen. Dit moet Etavigny opgeven.
'De &3" divisie is in strijd met het 20 Duitsche
korps en heeft veel te doorstaan. De toestand
wordt ernstig zelfs. Kolouel Nivelle, die aan het
hoofd der batterijen van dit korps staat, ziet
het gevaar, laat vijf batterijen aanspannen en
brengt ze in de séhemering voor den vijand.

Het schijrrt kfankzinnigenwerk, De

stukkea

overschrijden de linie, zijn ongedekt. Zoo iets
heeft men nooit gezien. Dat is de omgekeerde
wereld.

Maar hoor, ze openen een hevig vuur. IIet
voetvolk vat nieuwen moed en snelt de artil"
lerie ter hulp. De Duitschers wordetr op de
vlucht gejaagd.
D'e 14" divisie, die van Belfort (generaal de
Villaret), heeft om negèn uur Ognès en Silly"
le-I.ong bereikt.
Te Monthyon heeft men de talrijke gevanger'er verzameld. Zij brengen gewonden ndar de
hoeven-ambulancies en begraven dooden, onder
toezicht van gendarmen.
Als de avond valt is het 6" leger meester van
het slagveld, maar nog is de dag niet beslissend. Het 4u vijandelijk korps heeft zich sterk
verschanst en krijgt. versterkingen.
Generaal French bereikte, op den avond van
den 6o September, de linie Couçalay, la Roussaye, Bailly-Romainvilliers.
Te Meaux waagden zich, dien 6o September,
nog Duitsche patroeljen. Om tien uur 's morgens ontmoette een twintigtal mannen, door cen
luitenant aangevoerd kanunnik' Duperche,
die zich naar de kerk begaf. De officier stel.le
den geestetijke eenige vragen en schold tlez,r':r
uit, toen hij slechts een ontwijkend ant',r',loril
kreeg. De luitenant ging,dan de voetbrug ritu
Marne over en begaf zich naar het sta:lhr:s,
maar zijn soldaten volgden hem niet. Hij urrd
door Fransche jagers, die op verkenning wareu,
gevangen genomen. Eenige Marokkanen 'ita'<cn
daarna in een bootje de rivier over, om de
vijandelijke patroelje aan te tasten, cloch .!eze
maakte zich uit c.e voeten.
De bisschop van Meaux en eenige burqeç,
die in de stad gcbleven waren, zagen welclra
Fransche gewonden aankomen, rnaar konden
geen geneeskundige hnlp bieclen. Er waren
geen tlokters en verbandmiddelen ontbraken.
Abbé Engelman reed dan per fiets naar Pa:
rijs, om daar te verzoeken, hierin dadelift te
voorzien.

Dien 6' September hadden ook de -legers van
generaal Franchet d'Esrrerey en generaal Foeh
hartlnekkig gestre<1en. De eerste verovercle ver'
scheiclene belangrijke stellineen .en natlerde Esternay, terwijl Foch zijn lijn bii de moerassen
van Saint-Gond tegen alle aanvallen behoedde,
Meer Oostelijker hield generaal Langle de
Cary bet gros der troepen van den bertog va8
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te sleepcn- Roncl hem liggerr
,t oog"rrblik, dat deze kocne offici"r -een
mcc

-

rlooclen en gervonclen. Op

fourier beveelt cle versterJ<ingcu tot
slroccl aan te mancn, r,alt hii, rioor
een i<ogcl in 't hoofcl getr-offeu,
ncer. ,rl,Icn voert het ii jk op ecn
paartl hcen. lleu bcgraaft clen hel<l
iu c_cn tlicl:en granaattrechter, o1r
hct kcrkhof van Barcr-.
De avoncl valt, nlaar rlc nraarr bc.

liclrt 't

Dc

grurvzaant ve1d.

Duitschers zittcrr

1otl1tgraven,

Graven te NIaurupt, aau

c1c

f,Iarne.

in berhvatr.g. r'an Vitrl'-1c-Fr-irrrç,,is
tot Revigny.
Het derclc leger varr gcleraul Sarrail harcl tle'

Wurtemberg

Duitsche linkerflank mocten lrcstoken, maar tlt'
overmachtige troepcn van clcll liroonprins belctten hct alle vorcleringen.
I)en 7" Selrtembcr- hccft gcrrcraal )launotrrl'
nog ureer rle zrrytrrcr artillcric vân clen rrijancl tc
weerstaan. Het rriercle korps voert gclr,elclige te-

geuaanvallen uit ; het rrcgcrrde korps noet ooli
steun korucn vellccnen.'
1'och gpan cle Frauschen'vooruit. I)e 16" clivisie neenrt Marcill1., en nu voor goecl. De 55" (livisie n'orstclt orn cle eerstc huizerr van llarc]' crr
lijdt zrvare verliczen, cloor geweer-, nritraillcrrzc'

en kanonv[ur. De striid rlrrurt hier tot in dcn
nacht'
Chanrbrf iigt ontlcr z\\'uilr' \'rltlr-; u'otringctt
storten in.
a Drinken ! u roeperr cle geu,onclen.
Ecnige moedige butgcrs, clic in het <lotp geblevc^n zija, gaan roncl nret entlllers lt'ater.
Ë,en Zouaaf laat zich bij I'Icvr. Dcclerc vcrbinden. Ëen vinger van zijtt linkcrhand is ckrt'r'
een kogel afgerukt. Naurvclijks is het velbantl
gelegd, of cle kerel trekt terttg naar den strijcl.
Audere ger,vonclen komen aan. Een solclaat
vau l,{aubeuge en een groote Algetiaarr steunetr
elkaar. Zij vertellen. 'c1at hun liapitcin en luitcnant zoo juist gcdoocl ziju. Luitcnant Durfoururantelle, cloor een kogel iu clen buik getroffcn'
rvo{dt cloor zijn orclor.rnans binuengcleid. I,uitenant Dener, dooclelijk getroffen. sterft hier.
En zoo qaat het clen ganscheu <la.q rtoort. hiél'
en in zruclere arnbulancics, zooals o1t tle hoertc
van Ledt'tc, lvaar, in het huis, t.lc stallen en <1e
schuur, 16O gewonclen liggcn. (1)
Ook cle kerk is rnet ktetrucncle rtranrren gcvuld.
Bij Chaanbry werclel1 54?'l Franschen .qecloo<1
en begravcn. Mer-r haalcle er 36 lijken tarr I)uitschers l'cg.
Bijzonder onclerscheiclrle zich ook het bataljon van komnrandaut lJrbal. t1ie, ruet een \\-allclelstok in de hand en een tliitr in clen tnotrt.l'

(lJ F. T,chert:

rr

Charulrn'

l,

bij

in

hurr

Etrepill,r,-.

. I{oloitcl Dubuja<lorrx, r,arr lrct 2.
Zottaven, heeft bevel gelircgcu dcu
aarnval rloor te zetter. Hij stclt zich
aan 't hoofcl van het or.crscllclt rrzur
lrct bataljon lJrbal en ccn cleel van het 1-1" Lratal-

jorr, nrct lrctgecn lrii n,rg van zijn 2'' Zovtavcn
liau vcrzunrclcn cri r.an tirailleurs .,url hct 8,5{)"
t-cgi

urcrrt.

r. ze!{t hij. ,r ciczen ayorrrt nqg zal
rr. gintls. u,ijrr latet.r uitcleelen I ,r
llij bcveelt rien hoonrblazcr .I'irorrras. rler li,'
konrpagnie, <le klarocn ïe laten sclrallcr.r., cu <lau
.,
ili

,, Zot1aycn

leitlt hij

c'ren aanval.

I3ij den in.qan.q van Etrcpill!' r'
z<to lezelr
\\'c van een striiclcr. in rr l)cuxièmc -anniversairc
<le la I'ictoirc cle ia l.larne )).
{( hoorcn n.e in
<r

't

F'r:nrsch roepcl-r

-

:

Halt l Wie daar ? ,,
rr Frankriik I Zonzrvcu I ,,

,,

rutrrt-koloncl.

611111.6o.,i1

clc lrritc-

f\''ij ook zijn Zottaven ! l klinkt iret terug.
)laar rvij hoorcn het fluitje van 't DuitscÈc

,.

lrevcl cn Duitsche orders. Een uritraillenze bestrijkt clen tvcg. I)e Zouaven wel-pen zich links
cn rcclrts in c1e grachten. De koloncl drrrkt clcn
rcvolver in rlc vuist en rocpt:
rr \rs61ari1, nrct rlc bajonet ! rr
Hii stelt zich aiur 't hoofcl en, door allerr gcvolgcl. stormt hij clit dorp birrnen; rvij achtcrlolgen dc Dnitschcrs. tlic voor ons vlirchten.
Dc Duitschcrs haclrlcn c.lc ccrste huizen verlatcn, oul zich l;ij het kcrkhof te verschanscu.
I)aar begint ecn gcn.cltliq gcvecitt. I{apitcin lrcron u,oLdt aan clcn voct gen,oncl. Ll'c lrritcnatrtkoloucl l;riigt een kogclrvonde in clen ârln.
Zcluzrvcr-r snellen toe. ont hem te onclerstenuen;
zij helpen hem tegcn
rrrunr neerzettcn. maar
hi

j

z.egt

""ri

:

rr Rukt verdcr en bcntoeit u niet rnet nrij I
I)an vin<it hij dc l<racht om \\'eel: op.tc staalt
rr

cl) rocpt
rr \r-ooruit. Zouavcn !
De l),uitschers stckcn ecu schtiur rnet hooi in
lrrand. De r'lamrne-n verliclrten cle Franschen,
rurazrr laten clen viiancl in 't cluister.
Luiteuant-koloncl l)ubujadoux'worclt opnieuu
gcrvoncl. ditnraal in rlc t'echterclij; <1an. voor c1e
rlcrcle ruaal, in tle linkcrdij. In cle nabijheid bieclt
ccu stroomijt eeu schuilpiaats aan gen'ontlen. Dc
:

rr

hoornblazer Thorlas lrrcngt er zijri'ovcrste ooli,

vcrbinrlt en

bcclc'l<t

itcni iltrarua.uret stroo, tot
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Iien hockje van hct

slagve1t1.

I)c officier schijnt
hevig tc lijclen cn vcrlicst vce.l blocd.
Ilij 't aanbrckcn van clcn dag lcc'ft hii uog. I-)r,
I)rritschcrs bcmcrken tlat n'ij sleclrts in gcrirrr
aantal zijrr cn trachtcn orrs tc ornsingelcn. I)r'
l<crlonel bcrreclt zijr. Z<tuareri 't clorp te ontnrinlcn cn hem achter tc latctr.
Dc i'ijilucl blijft tlus rnccstcr lan Etrclrilll-.
uraar in clie tu'ce clagerr is ziin lirrl<cr-flarrk tien
l<ilonrcter achtemit .gctrolikctr.
I,uitcnarrt-koloncl Dubuiirrlorr-r sticrf. turrecvolgc zijncr bekonren \\'onclelr.
I)e iagers \ran hct zesclc lcgcr- hadtlcn rlc rlivisics van het korps van gcncraal I,am:rsc kraclrtig .qesteuncl. \l-errroerl \\:as cr gcr.ochtcn, t.rur <lc
hoevcir van Chanrpfleurl' cn Poligrl' (bii Iitre
lrcsclttrttirrg' tegerr tlc korrr'lc.

rri1ly).

Chanrlrficur-1' \\'as cL.n rlicr otrrle , ournrunrdc,
grootc l.'ransche iroevcn. u-c11ic toen gcl'ichtigc
stcllingcu v,iârc1L. f)c Duitschcrs haclclcn cr zicli
gcncstclcl. Na clrie lrarclnckkigc aanvallerr. kontlcn de Franschcn <lcn rti jancl \rerjagcn. uranr
tu'cc dagen laug lcrclcn zii er van uit Etrcpillr'.
\"inc1- cn Trocl- zoo hevig <1oor cler.r çiiarrtl a,.l;onrbaidecrcl. <1at rrcrclcr <;ltmhkctr allccn 1rr

kon gcschiedcn.
Ook Poligny verdedigdt:u dc Duitschcrs lrret
<lcr .grciotstc hartinekkighcid en. alVorens het tr,
lerlatcn, stakcn ze cle hoevc in brancl.
I)c 1-t" clivisie (gcncraal \rillaret) maaktc n'ccr
bclarrgriike vorcleliugen. Dc lrataljons lranrcn.
tttct clc bajonct, hocveu. hnizcn. pijnl>ossclrcn.
zr'r,ate rrerliezcn

t::rr,ijucn. .qchuclrten ; zij r,crovcrclcn cle hoogtc.rr
tetr \\'cstcrr van Etavign\'. luct Vincl'. Puisierrx.
.\cr'-en-fhtltien. tsôrrillancl'.

I)c hoerrc Nogeon \\'zrs cell r'lcr voornaarnste ccn trtutts t'an tlen slag. Dr. Frarrschen nanren harr'.
na ecn gevecht ian ruan tegcrt rn:rn. cn dc Duitsclters rroerclen claarltr nicrrigc-n te.gcrraanr,a.l uit
etr licten hun geschut op c1c gcborrn'cn spcl(,n.
\ian hier uit nanr nren Ac1- err l-ertl gctracht
\/incl' te bcreikcn. I)r: tocht <laarhccn. ovcr cen
onbcschc4nrclc i'laklc. tlic onclcr hevig vuur la.g.
rras buiten.qe\\'oou nro()r(ldatli.q.'. Dc strijt.l u'crtl
in ticn traclrt voortgezet. In ccrr . ba jonct-aiinr,ul
stak c1e solclaat Guillentartl tlcr.r stanclaatdrh-:rscr'
lrn ltct i)60 llaagLlerrbrrrgschc. rt'girnent frrsilic'rs

.\r'ras: Hc-t slu<llruis ua het 2' boltbardeutcnt.

hij irct vaanclel, clat mct hct ijzcrcrr
kruis r,an 18ît, gc<lekoreercl u'as.
I,atcr ontving Orrillcruarcl rlc ruiiitairc rrrctlalic irit rlt hrrrrlcn valr gcll(.'rral tlaliiéni.
De jon.qc ireltl bcefde bii die plechtigheicl van
nccr: en nam

,,litrt)cri1rg.
,, Iiout rr. zei dc.qcticriial, rr omhels lllc utl cll
<ieuk. tlat ili ecn iicf nrcisjc bcn. ,r
Irr cen iranrer van 't kastcei Brég1' r'on<l nrcu
r1c achtcr.qelatcn r,1a.q r:an het 72" 'l'htiringerrcginrcnl.
llenigeen liet hier hct jongc, schoonc lcvcn.
.\c1-'s kcrkirof n'as tc klcin voor ai dc clooclcu.
Na ccn \\,ocdcll(l gevecht in cle straten, irr iret
liasteclpark crr dc boschjcs, op cle herrvcls, u'ier1it;r ric Franschen tlcn vijarrd uit Ac1', rlaar (lc
ilooqtcn lan Etavigll,r'. llaar in een vrccscliikcn
1r'.qr'nâanlal sloegen rlc l)uitschers hun tcgeu.-

r4r \crgcorr teru.q. Zoo ging ook rlit
tot hand.
\\'cer einrli.qdc <lc tlag in 't voordeel dcr Fran-

starr<icrs

r'lor1r cenigc rnzrlcrr van irand

sr'ltcit.

Overal zijrr anrbnlencies ingericht.ùIen brengt
ot;k gervonclerl nâar lllcaux. Geheel veilig is dez.c
starl ttr;g niet.

Onr ll rlrlr 's nrur,gcns hcbbcn dc Drritschc
lrattcriicu. staarrrle aan clcrr rcchteroever tlct
llarnc. clL, r'oorgcborchtcn r,an Saint-Nicolas cn
Saint-F'aron beschotcn; rnet,,trrsschcnpoozeu
tluurt t1e beschictirtg vriort tot in den nacht.
lloccli.qc burgcrs lrrcrrgcn gcliu-etstc soldatcn
't hospitaal crr het lileirr Seminaric Saintc-

luaar

\l:rric.
FJct rrier-rlc l)tritschc kor'1.rs tr:ok tlus o1r de
()rrrcq terug. nlaâr gcneraal r'<rn K1ùck bracht
rip tlit bedreigrlc punt. u.a:tr hij orlsingeitl kon
rvorrlerr. stceds llleerdcr hu1p.
Dcn l{" Seltteurber stonrlc:n cr a1 1.2 <lir,isics
tcgtrl .qclrcraal llaunonrr''s zcstlc lege-r.
Onr spoeclig r-crstcrl<irrg tc kuuncn zcn(lc'n. rclin'irccrclq' gerrerarrl Callii'ni vt'lc auto's te Pa-
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Aen de Marne.

rijs en liet ze samenbrengen te Tremblay-lezen $evran-Livry, vân waar ze nâar

Gonesse

Dammartin en Plessis-Bellevilie reden, om er
een brigade'der 7'divisie van het 40 korps op te
nemen en ûaer Nanteuil-le-Haudouin te voeren.

De heer Iæfaus, afgevaardigde van f[e-et-Vilaine, die als officier aan deze expeditie deelnam, vertelt:
rt Honderd-zestig auto's wâren in reserve in
verschillende garage's, met hun voerders. Wij
begaven ons op weg en rekwireerden oncler weg
alle chauffeurs, welke wij ontmoetten"
rr'Waarheen neemt ge æij mee? r vroegen ze.
,r Misschien op 5O kilometer van hier lrr
n Maar ik heb bijna geen essence ! l
,t 't fs voor 't heil van 't land,.l
u O, dan marcheer ik I l
Ên zii volgden ons, zonder tegenspraak.
Buiten Parijs ontmoetten we de dragondersbrigade van generaal Mittry.
Deze officier \ilas tevreden naar den stpijd te
kunnen gaan. Zijn rr poilus )) zagen er kranig
uit.
Jagers-wielrijders en eenige regimenten artilierie vofuden deze brigade.
Wij hielden stil in een dorp, waar den volgenden morgen nog andere auto's âankwamen,
zooveel zelfs, dat er in 't geheel 1000 waren.
Wij begrepen, dat wij niet ver meèr van het
front waren, wâût niet alleen hoorden wij het
gebulder der kanonned, maar bij wijlen het ontploffen van granaten.
De chauffeurs \Maren bewonderenswaardig in
hun koelbloedigheid. Zij vroegen zelfs niet om
spijs of drank, en toch waren wij den vorigen
avond, om 11 uur, vertrokken" Het werd middag eù de maag vroeg gebiedend om versterking. Onze generaal kwam ons persoonlijk te'
vensoriddelen, banden en olie brengen.
Den 7'September, 's avonds, kregen wij bevel
naar zekere punten te rijden, waar de troepen
zich bevonden, tilie wij pet auto'naar Nanteuil
moesten voeren.

D

Een andere brigade r'ân de 7" tlivisie, die te
Neuilly-Plaisance gekampeerd was. vertrok per
trein"

De artillerie reed den ganschen nacht over de
slechte binnenwegen en dan over de staatsbaan.

lfren en uren r, schreef Paul Lintier (1),
wij tlenzelfden donkeren weg (ParijsNanteuil-le-Ilaudouin). Altijd maar rijden. De
rr

11

volgden

artilleurs zien tle honderden auto's met gedoof<le lichten. Men herkent bij het rijzend rnaanIicht eenigszins de petten l'an âlitovoertlers, en
(1)

rt
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in de rijtuigen

ontwaart men de gebogen hoofden van slapende soldaten.
< Gewondenl lr vraagt er een.
< Neen, 't is de 7" divisie. Wij komen van
Parijs en gaan naar 't front. l
Men vervoerde 5000 man met de auto's, en
50OO man volgden per spoor.
Den 8" September, nog eer het dag werd, be
gon de strijd weer, ten W. van Betz, te Etavi"

gny, Vincy, Etrepilly, Chambry.
Te Barcy zijn meer dan 300 gewonden door
den moedigen maire in een schuur ondergebracht. X{en heeft een Roode Kruis-vlag ge.
maakt van een laken. Een granaat valt op deze

haastig ingerichte ambul.ancie en doodt 23 soldaten.

Te Marcilly storten vijf huizen en tien schuren in; de grond ligt vol dooden en gewonden.
Generaal de Lamase rijdt, onder een kogelregen, over het slagveld.
(( Rond de Nogeon-hoeve en bij Fosse-Martin
woedt de strijd allerhevigst. Er wordt geweldig
gechargeerd. De bodem ligt op sommige plaat-

sen vol doodeu, waarop de branden vonken
strooien, en wier gelaat, in den gloed der rosse
vlammen, soms nog schijnen te grijnzen. r (1)
En zoo is ook de toestand rond de hoeven vau
Poligny en Champfleury, op de vlakte van Arcy,

bij Etrepilly
Zal men er in slagen den terugtocht van

i'on Klùck's eerste leger af te snijden, hetgeen
hier het hoofddoei is?
Generaal Maunoury heeft. er nog weinig hoop
op en wil liever de rrerkregeu posities verster'
ken, om een nieuw offensief tegen Parijs'te ver
hinderen. Veel hing ook af van den strijd op
het verder gedeelte der linie tot Verdun.
Groote vastberadeaheid beheerschte het gan"
sche zesde leger.

ïlenri Galli vertelt er eenige staaltjes van in
zijn reeds hiervoren aangehaald boek. IIij deed
een tocht naar 't front.
tu Roncl Villeroy liggen, op grâs en stroo, buiten de zon, gewonden. Een officier bezet met
een detachement het kerkplein; hij bewaakt het
konvooi van een Algerijnsch regiment, en, daar
hij mij persoonlijk kent, vraagt hij naar nieuws
en bladen. Soldaten omringen ons. Zii zijn fier
over het reeds verrichte werk, maar ook bescheiden, zooals het mannen van tucht en plieht
past. Zij dragen nog de traditioneele uniform
cler Zouaven van Sebastopol en Palestro. Welke
prachtige troepen vormen, daar,. naast hen, de

(I) tt Les ehamps tle liataille ,le I'Epopée
door Tules

M.azé.

*ÊstÏurko's en Marokkanen. Velen hebben de bloemen bewaard, hun bij den doortocht van Parijs
geschonken.

Allen, of bijna allen, overhandigen ons briefkaarten, vier, vijf woorden aan moederr vrouw
of verliefde: rr Alles gaat goed. Kussen. l

De ruwe aangezichten drukken een oogenbli\
diepe ontroering uit, want de gedachten gaan
naar de verwanten, maar het regiment is het
ander gezin.

Vriendschap verbindt officieren en soldâter.

Er zijn in de rijen

geleerclen, intellektueelen,
maar allen zijn kameraden.
it Het regiment is, vooral te velde, een school
van broederschap D, zegt ons een advokaat (adjudant), die zijn arm in een verband draagt,.
maar weigert naar de ambulancie te gaan.
Op minder dan honderd meter van het dorp
groeten wij de eerste dooden. IIelaas, ze zijn
talrijk ! De groepen brankardiers halen gewonderr op" Lichter gekwetsten gaan, steunend op
hun geweer, naar achteren.
rt Alles gaat goed. ! >
Zoo klinkt het ordewoorcl van cleze bewonderenswaardige troepen.

Tegen een muur, op stroo, ligt een jonge NIarokkaan; een hulp-dokter verbindt hem. Ben
oncler-officier vertelt ons zijn avontuur:

< fn den morgen w-erd Hadjcl Ahmed bel Kanem naar de ambulancie gebracht, door een ba
jonetsteek in het been getroffen. Daar verneemt

hij, dat zijn vader gedood is. Zonder iets te
zeggen! ontsnapt -hij aan de bewakers, neemt
een geweer, vult zijn zakken met patfonen en
gaat in de richting van het geweervuur. ïIij verdoolt met twee kameraden en komt te midder:
van een Duitsche patroelje terecht. Dezen doen
tèeken, dat cle Marokkanen zich moeten overgeven.

Hatljd Ahmed schiet er twee neer, doodt twee
anderen met de bajonet, en, waflneer de verschrikte patroelje de vlucht neernt, clan bemerkt
hij pas dat hij aan den scfiouder gewond is.
Nu ligt hij claar weer ongeduldig en wil mor
gen in den strtjd terugkeeren.
Vele gewonde Marokkanen weigeren in de
amtrulaneie te blijven; men kan hen niet bewe'
gen eenige dagen rust te nemen. ll

De 0" September was de meest kritieke dag

in den langen slag, ten N.-O. van Parijs. Nog
zag men geen sporen van een bepaalclen terug-

tocht der Duitsehers, die immer versterking
kregen.
Ilet 6" Ftansche leger had te kampen met vier

ruiterij. Nog
strijd nlet onvermindercle hei'igheirl

korpsen en verscheidene dirtisies
n'oedt{e de

tn nisselden r;oortdurend cie kansen af.
Het viercle Duitsche aktieve korps rukte r"it
Antilly en Betz op; de linkerr'leugel der Fran'
schen heeft het zwaar te verduren en moet
wijken. naar Sill]'-1e-Long. De vijand neemt het
bosch van l\{ontrolles en \iil1ers-Saint-Genest.

Ëen brigade landwehr bezct l{anteuil-1e-HauCouin en werpt cle f divisie tertrg. De Duit
schers steken clen nre.g van lïntrteuil naar Bouil

lancv over- Een hunner kolonnen waagt zich op
der rrntionalen \îeg r"an Pariis. en 'n anr{erê ko-

lon op dien van Nanteuil naar Silly-ie-I,CIng.
Het 31?" regiment staat voor het dorp, maar

heeft reeds een 100-ta1 dooden en gewonden.
Kolonel Faret heeft het bevel geûomeû vân
de 13" brigade, in plaats vân geûeraal I"ancette,
die gewond is, en verdedigt Silly. Een bataljon
van het 102" regiment verleent hu1p. Men moet
tot elken prijs het offensief der Duitschers en
hun vordering op den weg naar Parijs stuiten.
Om 3 uur in den namiddag valt de divisie
aan. Ile aktie begint met hevig geweervuur er1
de artillerie roert zich geducht.
De stukket zijn huilende monsters, drakeu
clie met vollen muil hun vuur spuwen naar de
zon, die in een prachtigelr zomerhemel ondergaat. De hulzen stapelen zich op en rooken.
Daar, verder, ziet men malrnen heensnellen, loopen, in brokken uiteenvallen.
Van de hoogten, die Nanteuil beheerschen er
vanwââr men onze stukken zou kunnen tellen,
u'orclt niet geantwoorcl. Lang duurde de slach-

ting voort. .IIa, zii zullen niet naar
saan.

Pariis

(1)

De 3u en ,1I kompagnie van het 89 bataijon
(102' regiment), kruipen onder een kogelregen
over de helling van den Parijsche4 weg. De mifrailleuzen tikken met het geweervuur nree. De
beide kompagnies, door hun officieren meegesleept, rukken met sprongen verder en komen
tot op 200 meter van de Duitschers. Kapitein
\rallin is doodelijk gewond. De 1" en ? kompagnie steunen den' aanval. Sergeant Elermant
brengt. onder het hevig vuur, tlen kapitein
heen.

Nieuwe Duitsche troepen stroomen uit Nan'
teuil naar Silly. De 3" kompagnie stormt op hen
los; de vijand vordert niet. De strijd duurt tot
in den avond. De Franschen blijven op het terrein. maar gevoelen hun minderheid zoo sterk.
dat zij elk oogenblik 't bevel tot den terugtocht
vcrwachten.

Elun stelling ligt irnmers onder het vuur en
I)e mannen warerr eell
gemakkelijke prooi voor c1e ruiterij.
In het hoofdkwartier neemt men nieuwe maat'
regelen, om het vijandelijk offensief te stuiten.
De 62e divisie (generaal Ganneval) moet als reserve naar Dammartin; andere troepen kriigen
order. bii het rar,"jn van Marée post te vatten.
ï)och de Duitschers schijnen ook verrnoeid ;
hun aanval is in kracht vermintlerd.
Generaal \rauthier zenclt verkenners naar dr
lonpgraven van Puisieux ; 'clezen blijken ledis.
Moet men noq aanvallen? Men staat verrast.
Generaal Maunoury kan van zijn vermoei<le
divisies geen nieun'e krachtinspanning eischen
rriif rlagen striiden ze .ree<ls. zonder rustpoos.
ITij oordeelt voorzichtigheirlshalve niets te 'wra'
gen en zich op <1e linie te houclen. n'elke zieh
ruitstrekt var -{i11y'-1e-Guillaume langs Chefrevil1e en Puisieux tot F.irepiliy
Weldra kdigt hii r{ ,,plossing van het raarl
l<an omsingeld worden.

;

sel.

Tn den nacht meldt generaal Joffte. dat het

5" leger en dat

fll

,r

var
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-3ÔO't bevel stond r,an generaal Pétain, clie later op
pcrbevelhebber n.ercl. Den 6" Sclitenrber naru de
clivisie het gehucht, rlrâar kon uiet vercler cloorrL-ingen, al hacl hct lu" korps )Iorrtccarrx bezet.
,llaar clen volgenclen <1ag moesten <le Duitschcrs.
naar: cle Grancl-X'lorin r,r'ijken. In clit ge\\'est otlderscheiclde gencraal llangin zich rrret ziju 5" tlii'isic. bij Courgivaux. Harclrreklii.q grepen beiclc
lrartijcn clkaar aan, op het kerkhof en cie hocr,c
llcl-Àir. L)p clcze begraalplaats ziet nren ntt vclc
gravcn vern officicren en nrullschapl(j11 r,an hct
:i!)". 74", en 12f,)" regiurent.

Het -1" Fransche korps vocht bii Iictourncloup. I)c l)astoor r''an Estcrr-i:rv ln()est, op 6 ctr 7
Scptcrirbcr:, als giizclaar tleu strijrl lriiu'onen.
Ierler tr:ral. tllrt dr.Franschen aan\:iclcn, hctg-celr ol) (i Septcrnber ticn rnaal .qcltcurtle, niocst
tic geestclijlic :urn 't hooltl tlcr I.)uitsclie kolon
tuaLchcercn.Ool< toen cle r.iizrncl tcr-ugtrok, mocst

I

Dc Hoofclkcrk v:Ln f,Icaux.

tlat cle Engelsche nracht cle ]Iarne bcrcikt harl. Het 1" cn
2" korps van .qcneraal Freirch hadclen bii Nogcnt-l'Artaucl rlcn ovcrtocht .qefor cccrcl, tcru ii l
het 3" korps I,a Fer:té-sous-Jouafrc bczcttc ctr
's avoncls den stroonr oversclrrccc'l. In ttvee cla.
gcn \1ras het IJrritsche leger in 't centrurn ,10 kiz\\'a1-rn slag tocgcbracht heblren, cn

lomcter achtenrit getr okkcn. Rcchts ccrst o1'rgehouclen cn clan bij Sc.zanne tciuggcu-orpcrr,
lveek het nu al strijclcncl naar Villers-Cotterets,

Ouichy-1c-Châtearr, Fèrc-crr-Tarclenois. \'ille-cr.rTarrlenois.

Alsiian trlccli hct generaal llalrrroury, clat hct
laatste offcnsief aair de Ourcrl, dc vcrmeentlc
aanval op Parijs, geeir ancler rloel hacl gehad,
<.lar.r dien terugtocht r:ler -rrreer Oostcliike trocircn
te dekken.
En cle slag ljij de Onrcq. clic tlcn vori.qcn
avoncl nog.z.oo <'tnz.eker scheeu, .lr1cek ah-as een
zegepr:aa1.

Tharrs zou de achtcrvol.qing bc.gin-

ncn.

flaar latcn rvii ecrst ccnrigc lri jzonclcrhedcn
over cle .qcvccirtcn op het anclcr (lcc'l ,lcr: litric
rucerlêe1en.

\\/ii helrbcrr rccrls gerncltl. ltoc dc Drritschcrs
in velc c'lorpcn optraclcn, nraar cr zich rrict

rlaar

lang kor-rdcn hou<lc-n. Orreral rvcrr'l hcr.ig gestrcc-len.

Zoo ook tu-cschen Coulornuticrs cn Provins.
1lontccaux, <lat c-r:rr gcrvicirtig stratcgisch ltunt
u'as. iraclden dc D'uitschcrs zeel- r'ctsterkt, maat
n'crcl. op 6 Sclrtemlret, cloor het iti" Frauschc
kor'ps na cen hcr-ig ger-eclrt gcnolt1c1l.
\I'at rrcrdcr lroorl r-lc rtiiarrrl ccn ivanhopigt'tt
\\'cerstâncl, bij l,cs Chataignicrs. tcgen c1e (1" tlivisie \ran het :1" Fransche korps' rlat toen onclcr

tlt' rvccrlooze lt,:rr rrt g i'crgczellctr r.rr nertl Irij
op gelijire rvijzc bcharrcleld, tot men hcm, cinciclijk, l0 kilonrctcr :rchtcr ziin dorp in vrijheitl
lict.
Niet nrirrrlcr- har<lnekkig n':rs tlc u'orstelilrg iu
de stratcrr varr Châti1lon. cel1 voonritgeschovcn
stelling cler vcriletligingsu'c,rken r.an Estenra]'
teitelijk.
Dc graven op het l<crkhof gctni.qerr ltog vâl1
rlcn moerl vzrrr hct ti4" inlanteric-regiment rlcr
eerste divisic. Op cen punt vond nren cle lijken
r an 1.1 officicrcn cn r,icr'onclcr-officicrcn.
\,7e1e rlannen I'an het 7ii" r'cginrerit rustelr irr
cclr genleenscliappclijk graf, tc Estcrnal-.
\-ele bczoekcrs gaan ntt ooli naal hct .slagvclti
vatr Charlevillc, rvaar het 10" Fransche korps,
o.m. in hct n,oucl varr Gault, cetr h:rrrlcn kanrlt
tt'

Voel-Cil ltlrtlrlcn.

llen ziet cr een graf in

een zan<1put, \\,aar lB0

officieren en nl:l1rnelr liggeir, iricr gesneuvclcl.
Slechts na clric clagen van hcrnieurvcle po.qingen. kon c1c 2()e 4jylsie.l<erk
cr r1c Duitschers r,ar.r
<lc heliirigen jagen. De
van I,a \ri1leneur.c
storttc orrclcr 't bombarclement in. Het lras in
rlit c.lorp. dat dc 5n cn 9" Fr-anschc lcgcrs -elliaarontrnoettcn. Dbn 0" ginq' het verschei<lene nralcn r.an hand in hancl. Den B" Sclrternbcr warc]ll
cle l)'uitschers cr meester ; 's anclcrcnclaags, u'eer
rlc Fr4nsclren, tot 's miclclags. cn cinclelijk blecf
hct bij het r.allen van tlcn alt-,ntl r,oor goed in
11c iranclcrr otrzer Bontlgenootcn, rlic veel last
haclclen van cen hour.r,itscr-batterii, te LeThoult,
orrer c1e JIorin, <1ie iret l0" korps laugen tijcl bc
'lcttr: uit
Charlcrriilc op te rukken.
Abbé l,apiaigc, pastoor rran \ri1leneuvc. ontrlcktc van liit ccrr <'l:rkçenstcr, nrct ccn lerre.liiil<cr. rle plaats u-aar rle 'irattcrij stoncl. err . gaf
dan cle noocligc aann-ijziingcn aan tlen komnrarclant van ric Frar-rsche battcrij, u'ellie claar:n:r clc
viianclclijlrc battcrij spocc'lig tot zrvijgen bracht.
pie komrtiarndant zelf stoncl op lrct irlatform van
cen

z(

er' lror,qc $ atcrporirl '.

Ook in c1c nalrijhcicl van Sczarrttc n-oeddc tlc
slac gervelclig.
Gener:ral lTtuttbcrt. <lie rlc )larotkaarrsche rli
visie aanvocrdc, r.estigtlc rlen 7" Scptembcr z-iil
hoofrlkl'artier in het ourl kastecl ,, Les Puc.l
les r, tc l3t'oyes. I)e Drritsehcrs z.âtcn tc- llr,nrlc-

.-

tl01

-

rrr,rrl. .l,es Irucelles beircersci:rtc cle
gr'()olc viakte varr <le Àttbe, eu van
jricr. riit bestuulclc de veldoverstc
,lc tcge'naanvallen, welk€, na 'dlie
,lagcn strijcl, detr vijalcl uit ÀIou(lcnl{-iltl \\,re[pcn. Dc scirilderacirttgc lrc.'o.gtc t"arr Allcuiant rvzLs hct
l\\ rsll)rlnt tusschcu gcneraal -b oclr
(r.lcr' 1. r'arrschen) en gcncraals von
iJiito',r' clr von .FIausen (der Duitscl rcrs).

. \'an op clic hcilingerr

konclerr de

I)rritsclicrs rrlet hun zware artilleric clc Flalsche legcrs vernictigcn
crr z.outlcrr zij in staat gcr.rt'c:t zijrl
gcnelaal c1')rspcrcy \\,.estclijk cu
gcncraal dc Larrglc de Cary L)os-

Graveh aan de Marne.

tclijk in

den rug aarr te valleu. De
garrscire siag cler ùIarne stoncl hier

op het spei.
L).ecn woncler dus, dat de vijand allès zor"t
\\ragen onr cie hoogten te ne1ncû, eu de Franschcn alles in hct werk ste1del1 oni ze te behourlcrr. IIen haci gcneraal -F'och, daar aan de uitgallgen cler rnoerassen van Saint-Gond, clus rvel
ten gcu'ichtigc taak toevertroun'd.
\\iat een u'orsteling bij Broussy-1e-Granc1, te:
gen de nlarokkauen; bij tsannes, tegen de 17'
en 52" dirtisies. 't Was bij deze iaatste plaats,
tlat rnen.nadien vclc brieven eu telegr--amnlen
Voncl, met iret aclres van priils Eitel, zoon van
\\-ilirclm iI.
De Fransciren tuarcheerden dikr,vijls tot aan
hct nidclen in het water der moerassen, om daar,
achtcr riet vcrborgen, het rnoorddadig vuur,
rloor deû r'ijand op de \\tegen gcricht, te ontko'
men.

'le Congy,Charnpaubert en Baye was de strijci
gervelclig. Het kastecl van Baye vertoonde rog
al cle sporen van inbraak en plundering,. en tocll
hacl<ien hier voorname personen gelogeerd. Op
cerr cleur zag t:neû de woorden t< I. K. Hoheit

r

staan; hct schijnt dat die

schoonzoon van den keizer
tog van Brunsr.vijk.

u

Hoheit

r

de

is gcrvcest, de her-

\Vaar de }Iorin de moerassen verlaât, bij rte
'lrrug van Saint-Prix, r,ielen vcle manschappen
vln. beide partijen.
Vier clagen larrg haclclen hier. zooll'ei a1s in
irct rvoud van Botrait en dât der (lrancles-Garerincs, aanvallen en tegenaanvallen 1rlaats. In het
hcestergervas grepen Franschcn en I)'uitschers
clkaar aarr.

De Duitschers, verbittcrcl over ciien

tegenstancl, maakten zich weer aan gruwelen schul-

clig. )Ien voncl erde overblijfsels van Algerijnscire scherpschutters, wier hersens met ge\ileerholven uit iret h,oofcl geslagen waren. Lichamen
lagen verder in een cirkel rond de asch van een
vuur, clat al de hoofden had verbrand !
Den 9" Septernber moest de vijand hier over

rlc Morin wijken.

Den 10" September lvaren'cle Franschen

tcr van het terrein. De vele graven bij

nrees-

Soizy
herinneren nog levendig aan dcn kamp op dat

puut.

De Poiriet-hoegten

r.r,erclen cvencclls

larrg

be

tlvist. Hier onderscheiddeu zich de Marokkaal'
sche clirrisie cn de 'brigacle van Blondlat.
Wereiclbekencl is c1e rrroor<kiaclige worsteling
r t'ur hct kasteci van floudcmcuL.
I)en 6" Septetrrber rvas de eigenares, ruevrorl\r
Jacob, met een harer zonén, uog op het slot.
I)en 7" September bombardeerden de Duitscher.s
dit uiet groot geschut, clat ten Noorden vau dc
rlloerassell opgesteld stond. De pastoor van Reuves kwanr ruct de bern'oners in den kelder schuilen, die onrustbarend begon af te brokkelen.
ùIaar hoe te vluchten? De auto was veraield en
het eenige paard in den stal gedood. Toch moest

tuen heen, en dus te voet, in den nacht, dcn
\,veg naar. Broyes op: D'e hcer Jacob leed zeer
val1 een hartkwaal; gelukkig werd hij ondery
weg door een auto opgenomen, maar eenige dagen later stierf hij, ten gevolge der opgetituc
vcrruoeienis en ontroering.
Generaal llumbert koos deu î" September hct
kasteel, dat een uitstekende waarnemingspost
wâs, tot hoofdkwartier. Van op den toren volgde hij nret zijn kijker het verloop van den slag.
I)och, tocn het vuur te hevig werd, ging hij
naar de kerk, wellie echter dan als doelwit van

't geschut gekozen scheen, zoodal de veldoverste
maar weer naar het slot tentgkeerde. Gedurende
dit heen- eû lvcergaan dooclde een granaat verschcidene luiters uit zijn gevolg. Toen opnieun'
het kasteel bestookt rvercl, begaf generaal Humbert zich naar (( Les Pucelles n, zooals lve leeds
gerrreld ircbberr.

Den 9" September veroverden. de Duitschers

het siot van Mondenrent, waarrond vele dooden
en ger,vonden lagen. De vijand maakie schietgaten in de muren en plaatste machinegeweren op
de torens en in de vensters.
Het Fransche Î?u infanterie-regiment moest
een tegeqaanval doen. Kolonel Lestoquoi stelcle
een bataljon aan elke zijde van den Broyes-weg,
in de bosschen, die tot nabij het slot voerden..De
Zr:uaven en lVlarokkanen moesten van uit het
woud een gelijktijdigen aanval langs den hoofd-

ingang doen. Van uit Broyes kregen de siukken
der Marokkaansche en 42" divisie bevel te vuren.
De aanval begon om 2 u. 30, na den middag
tr'Iajoor <le Beaufort's batal jon zou heginnen.

*3u)Oerntl en i.rutklt nru

in

,-letr uacl:t

aarr ''1. gesr:hr"rtsvntrr-, rlat cle Fran.

bij tlaglicirt van Poirier err
Àlieruarrt op lrcm zouden gct'icht hebberr. llij lierf vee.l urunitic:

scircn
vau-

Cll bilgag(- itclricr'.

Dr.'

\Iarnt. tc llt,rus.

llet rvtrcn llretagueis,

tlic.eerst tlc abscrlutic vatt
hun pricster, evencens soiclart, olltvirlgenr \vânt
zij rvisten, t.lat velen lrutrner tert doode t.rokkerr.
tlet bataljon vcrliet het boscir. \'ln uit het kas
teel barstte een hevig vttur l<rs, ttlairr ltet bilt:rl
jorr blet-'f uict irarzcleu. Iren Iirartsclt 'i;--r tt.t, -ttt
hlr-l r,'cn irrcs irt elen ltiuLrr geslagctr' Ilajoor tlt,
lleaufort leidtic c'r zijtr trtatrnen lteeir ; ecn kogel
trcrf hetti in.'t voorhoof<I. IJe andere officieren
en tle rnannen rendell toch ver<ler, <jrougcn in
de opeuiug, ruaar werden gevat in hbt alier
ruoorddadigste

vuur van rnachinc'gerveren,

clie

het bataljon bijna vernietigden.
Nog liielden de overlevenden het vol, maar

tie z.cge bleef uit, claar deze aileen in
aauval behaald kon worden' En, helaas, de massa lag daar, badend in bloed, kreunenc! en ker
'rneud, of dood reeds,
een massa-

De Zouaven, aan de andere zijde,

toonden

even grooten tuoed, doch leden insgeiijks zware
r-erlieien; aldtrs mislukte het plan. De rveinig
gespaârden kregen bevel terug te keeren.

De Franschen versterkten hun geschut en namen het kasteel onder een geweldig vutlr. Alle
deeleu werden ruet projektielen bestrooicl, daken
stortten in, muren vielen om' en de Duitschers
nroesten de positie verlaten.
Toen de Franschen tegen den avond een nieuwen aanval deden, ondervonden ze geen tegenstaud meer. (1)
Op het kerkhof, bij de kleine kerk van NIondement, ziet men de graven der officieren, waaronder dat van majoor c1e Beaufort.
De Dlritschers Schoten in de gevechten om de
hoogten van Poirier zoo overvloeclig, dat er van
hen vijf granaten vielen, tegen één van de Franschen. De schoolmeester van een uabijgelegen
dorp dezer streek hoorde een Duitsch officier, bij
het gebrul der 150 m/m-'kanonnen, steeds geestdriftig er tevens als bezeten uitroepen:

. r< O, Duitschland ! u
Maar we zageû' hoe na aanvankelijk sukses,
de vijand uit Mondement en omgeving moest
terugtrekken.

Hij trok over den dijk

van Saint'

(1) De derde verjaardag van den slag aan de
Marne werd, op 6 September 19L7, op het kasteel van Mondement gevierd. Dan zag men tusschen tle ruinen : M. Poincaré, verscheiclene mirristers, Joffre, Foch en Pétain.

-l)e Franscheu l onrlefl r,elc ge"
llonclen. rrrarlr' t.rrk ongektr.etstcrr,
dic ecirtr.r z(:r()\'ccl bier of charn1,,a
gtre hi.r1111t,rr geclrr.'rrl;cri. (jirt zi'; gci
hr'el Lr:.ritc.rr n,estclt rvirrcn eu lan.qs
ilc u'cgerr hlui lot.s r.ritsliepcn
()er6s1;1,11 Iioclr's ulj'trcLlcl kll1l
ltclt \ve alrlus struen\'âtten ; \'on
Kliick zrrg, tlrrr lrij lcrull rrroust. L.u
daarcloor i'or1 lliilou"s leger isolee
rt-lr;/.ou. ljit. Liatste lnocst. lrct lte-t lrger valr
von Ililttst:tt, lioch's lrocl)L'rt vr.t'rric'tigcn t.rr tlc,ur
Itc1. liransr:hc cc'iltt-tuil Irllkt.u. li,rr.h's l(,gur weï(l
iicrligszirls tcrrigg{i(lti\\'rl ; r'on I Iauscu bestouktc
ilc irnkcrllank vrrir 13cticraal dr-: i,angle cle Car,"
i1r (lrclgLle ciczerr vlln gcllrraitl l'eich tc sclteiden" i)c lrertr,,g varr \\iurtcrriberg vicl gerreraal tic
I,airgle rlc Llary's reclrterzijcle aan, terwijl dr:
krr"rc.ruprins zich o;r gruer:ial,:-arrail's -linkertrc;e
pen. \\rerp.
I)eu $" Septeurber uarucn cle Duitschers trIon,
deurent. Haddeu cle D\ritschers vau hieruit naar
Àileruant en Broyes kuuuen oprukken, clan zou.

den zc generaal F'och

iu

derr rug aaugevall.en

hebbeu.

\-ij

zageir, Ïroe generaal Humbert de Duittrit r\Ionclement wierp. Maar in de Àubevlakte had geueraal Irocb het zeer moeilijk. Orrr
het g'evaar te' bezwereu, had cle aanvoerderslechts Grosetti's divisie tot zijn beschikkiug,
uraar cleze u.as al zeer geciund eu juist voor eell
welr.erclieude' rust naar de aôhterhoede gezonclen. Gcneraal F'och riep haar terug en stuurcle
ze :naar 't meest bedreigde punt, tusscileu I.inschers

thcs cu Pleurs.
Doch claartoc lvas 'n lauge marscir noodig en
boventrrenscirelijke krachtsinspanniug wèrd van
de uitgeputte manûelt geëischt.'t 'Waren
voor

Foch uren van vreeselijke spanning. Eiudeiijk,
orn 4 uur in den namiddag, verscheen Grosetti;
rie toestanci veranderde snel. l)e kerels wierpeu
zich rnet een schier onbegrijpelijk élaa op
de Duitschers en dreven ze achter llont-Chalmont, en dan uog verder.
De generaals Franchet d'Esperey, de Laugle
de Cary en Sarrail (bij Verdun) steuaden al deze
krijgsbedrijven, door de legers v66r hen fel te
bestoken.

Deu 10I Septernber moest generaal von Klûck
terugtrekken, en in die beweging sleepte hij Seneraal von Bùlow mee.
Generaal Franchet cl'Bsperey trok de Marne

over; generaal Foch vervolgde generaal

von

Hausen.

We zagen de troepen van dezen laatste de

moerassen van Saint-Gond verlaten, om aan een
ramp te oûtsnappen.
" Den 11" September moest ook de hertog van
Wurtemberg wijken, en toen werd de terugtocht
algemeen.

*s$i]*
S,rekileeleri zou illen ktntnen rrttlieu trtet dt:
lrrschrijt'ing vau al ,.1e episotleri dcr geneirJigt:
krijgstrednlr,c'u aarr de i\Iirrne"
Zou Liarlticn u,c ciaar cien strijtl Lrij l,'r":re Charn'
Lleraise, clat up B Septerriber in hancleu der Ouit'
schers vir:l. Dezc: n'istcrt \'llu ovc'rlnu(.:tl nirl wa1
1e duen I dc gat'de '.resctve vierrle rle vc:r'ureetirlc
crvÈrw'iûning. ilij irct. sturiiruis stour.i cr^rir piatr,r,
\1oâr{rI} rnerr t.liinsri,ijsjes speelile !oor rie sol

r,laten, die zielt urçt tie geroofde kleecleretr uiL
,;eu nilburigen rvinlcel getuc'iel (?J lratljen. ;\.an

rvijn x-as geerr gel;rek; dc straat lag vril ledige
fle.sseiien. l\Iaar elcn 9" Septcûlller moçste,n cle
Tcrcstvii:rclers plots weg, en den ltil Septembçl
\\'trrl I.'ùrL. lret hrrotdkrvartier I'an'generairl liereir.

ilsar

cle gravelr van het platetrtr van Rççhelic

ctr ourgeving getuigeri ï-rog vitn tlen zlvarcrn strijci

lrier geleverel. (1J
Iien van ele tnecsl. spaurienrJc gcl-rourteuisserr
hier, rvas ele verdedigirrg varr lrct vlraudel varr
lret ;12'regiment. 'ftveehsnelerel mal van het tj6.
err lJ2" regiment stsuden met dezen standaarrl in
lrel llossh vau Vaure. A1 de offieiereu lrâren gedood tll verrnist err sleehts enkele adjutlanterr
err sergeauteu sehoten nog over.
Zij iieten het bevel over aârl cien sergeaut
rrLlajoor Gtrerre, van het {jtiu r:egirrreut, een ver-stauelig eu energiek uran. IJe kerels skitcn aich
cian aaueeno in een earré, en weercleû zich tegen
aile aauvallen. Maar de D'uitschers brachteu een
stuk bij. Guerre vcrdeelcle zijn groepje in kleine
treiepjes cu met de bajoBet rvilden dezen zich een
weg banen. Guerre viel ondcr de kogels van een

nrachinegeweer. D'eltig rnan bereikten nog het
eigen leger. De solclaten Malvau en Bourgoit
brachten het vaandel nrec. Ze verdoolden itr de

Duitsche linies, rnaar koudeu ontkomen, door

de aanrvijzing van een geivo4d Duitsch officier,,
clien ze verbonden hadden.
I*enharvée, een bruggenhoofd aan de Somme,
was het tooueel van eveneeûs bekend gebleveu
feiten. De Fransciren haclden het op 0 en 7 September bezet. Trvee kompagnies van het ?25"
regiment hielden clen vijand cloor geschut en
bajonet-charge op behoorlijken afstand, maar
rnoesten den 8" September voor de al te geweldige overmacht wijken. Saksers er garde-soldaten schreden oveï de rivier. A1 de officierer en
orrder-officiercn dezer tlvée Fransche' kompagrries lagen <1oocl of getvoncl" A1leeu kapitein de
Saint-Borr. lvas nog overgebleven, maar stortte
neer, toèn irij 't bevel tot derr terugtocht gaf.
tr I'et niet op mij ! rr riep hij nog de soldaten
toe, die heur .'vildeu meenemen. uLaat u toch
niet <looden, om mij te reddeu ! r
Den

10P

September keerd.en de Franschen naâr

Lenharrée tervg.

Zij

grepen de Duitschers aan,

op straat, in tuinen, in huizen. Bloed kleurde
t1e tivieri de oevers en de steenen van den weg.
<t Overal lagen clooden r, verklaarde eeû getuige. rr Op vele plaatsen lagen de Duitschers
op stapels, in t1e straten, iu de kelders, in de
kerk, op het kerkhof. l'Ien liep er op zontler het
(1) Hier hcldacht men den derden veriaârdag
van den Marne-slag.

ie ri'eten. Aclitcr
t*1clc

eern haag

ik !2 lijkeri;

vari lierr rneter lengte

een ravijn,

cell rrasrr lijkenhuis. IJe

irr een rots,

was

.fit'auschr:u vonden in
een st,'hnur 45tl ,Iluitsche cn .lliû eigen gervou-

rlclr.

,,

Iin

zor: giug het ooli nng Oostelijker langs
'1, liuii"' toc.
ïarr ilen 7" teit cleu 11" Septt--tuber stroomderl
ir., C)irâlons zor,rveel gc:$'r:nden hinuerr, dat het
niilitsir gasthuis, het llôtci.Dieu, lret statlhuis,
cle kazernc., het koliege en tal van bijzonderc
liuizen vol lagen.
I)en lln Septenrber verlietcn c1e Sakser-s irr
grorlte haast elçz"c starl, en rlctr l2" Septemher
sareu tlc. Ilrauschen er tertlg.
\,'an hiç'r tot Vitry-le F'rarrçois streed dus het
l" tsranschc leger, Wat al Likredige nauen o<llc
irr rlit gewest I
Snmpuis, rvaar: dezr:lilc granâat geuersal liârl,irde trr Lt,lonc[ llamnn tioor]de, clc bevellret.'
irt:rs \'i1r.l tn-cc Lrrigaderr tler 2ll" divisie. t)ok hun
;licles-<le-carnp kn'ilruerr rloor dut rnoorrldadig
r.rrojektiel oru 't lcverr
Wc hcbbeu hiçrvoren r,lc niarteliugen vau ab
bé Oudin, pastoûr valr Sbmpuis, vertelcl. I{et
?1'l'ransche korps natrr den 10' September het
<lorp terug. Ile soldateu bevrijdden clen ?0-jari
gen Jacquemiu, <iie door cen Duitsch officier aan
zijn becl gebonelen en drie dagen zonder voed-

sel gelaten was geworclen. I)e grijsaard iurd hevigen dorst geleden, ( maar D, verklaarde zijn
schoondochter, a ieder maal' dat hij om water:

durfde vragên, werd hij geslagen ).
Een granaat had het huis getroffen err den
beul gedood. Het lijk lag nog in de n,oning. De
oude man stierf een pàar dagen later, tenger.'olge
r.'an de gelerlen mishandelingen.

Generaal Dgpuis werd.bij cle Certine-hoevc
gedood. Hier ook rverd rnoord.dadig gcstreden.
De Duitschers wreckten clen tlappcren u cerstzrrtrl
der Franschen op weerlooze gervonden. Acbt
soldaten van het 8ff regiment 'nverclen dood gevonden, de handeu gebonden op clen rug, het

iichaam doorboorcl vau kogels etr cioorstoken
bajonet.
' rnetTedcHuiroir
vernieltlen

brand, cle kerk

uit

t1e Duitschers, cloor

cle 12'' eéun' en cle ruine tler

abdij.

Ook \"itry-1e-François ontving talrijke gewon'
rlen. Tot den 10" Septcurber lvoedde dc slag in
deze oùrgeving, en de projektielen van beide

partijen kruisten elkaar huilend.or,er de stad,

n'aar varl <]e 8500 inrvoners er slechts een 50&tal
gebleven v!as. De hospitalen, de kerk, de scholen, de spaarbank. lagen vo1 gekwetsten; den
derden dag u'aren er 2500, r,vâaronder 200 Fransche soldatetr.

Den 10! September verlieten cle Duitschers
stacl

c1e

.

En rlan ùfaurupt, Mussey, taimont, Villersatrx-Vcnts, waar generaal Roques, van de 1ff
clivisie, doodelijk werd gewond, Brabant-1e-Roi,
Revigny, Sommeilles, Rembeicourt,Vaux-Marie
tot bii Verdun, al plaatsen waar de vele graven
nog getuigen van den hevigen strijd aan cie
)Iarne.
ITet leger van generaal Sarrail steunde op cle

_

3()4

_
\\,'c uroctc'n acirtcrLrit. ï,lit al
ttlijrr litrr..Jrterr Ir':rcirt ili tlc ur.tlc Le
ileu'arcrr, <1c par,icl< tc ovefhcer-

schcn. Iii loo1r lret uitgcstrcktc ar-nrcn, steeils ruuur hcrhalcnrl
< I"oopt niet ! \,-olg't niij ! l
Ik zie, iroc ccn nan rlocrr ccn litr
:

gcl acirtcl irr 't hooftl rvortlt ge.
trolicn, jriist als tlc on.qclnklii.qc
ovcr cen iizctch-aat1 rvii l<lirrrrrrt.rr.
Ilij vzrlt er'o1r, Lrlijft liggcrr, irr

licn

hoof<lk'"vartier achtcr ccu strooniijt

te'

r;cste Vcrcluri, en ltoc iret claar giug, lezen rve
,rtrclcr rnecr in het rverli vati ll:rtlricc Genc
voix.(l), rvaaruit n'ii ccnigc biiz.ondcrhc<lctt aati
lralcrr.

t Voorll'narts ! ri zoo vcrtelt hij in zijn hooftlslttk < D'e ciagen der -N{arne rr. tt I)e ottbelveeglijkhcicl zotl ons meer dooclen kosten, tlan clc
verlvoecle aanval.De nranllen vallerr talrijk' plots
opgeirouden in volicn ren, de cenen tegen den
groncl gervorpen in al huri ger'vicht' zoncler één
woord te uiten; cle ancleren, de hanclen steunend
iran cle getrollen ple\: ZIi zeggen :. tt l)aar hebi
gc 't l r of u Ik ben ef ! ri Soms eeri crrlicl r'voold,
lir.aclrtig en Fransch.
J3ijna alien, ook zij, wier wonde licht is' ver'
lrleel<en en veianderell \ran gelarrtsuitclrukking'
Ilet schijut rne, clat slcchts ééu geclacilte nteer
in hen leeft : < Ër van door g.aau, s11 vlgg, €11
gelijk waarheerl, zoo c1e kogels maar rriet meer

fluiten r.
Àllen ook gelijken kleine kinileren, 'kincleren
rlic uren zou willen troosten, in slaap <loen en
beschermen. Ik heb $'e1 1ust, om naaL hen,
ginds, aan dc- overzijcle, te rocllclt : r< I{aak ze
niet aan I Gij irebt er iret recht uiet toc ! l{et zijn
geen soldaten nreer, 'zii zv17en u gec1l ku':Latl
rrreer doeu !

l

Iirr ik spreek tot lrt'rt. die voolbij liotnen
rr Kom aan, oude, r.noecl ! Op dertig meter van
rr, kijk, claar achter die kieine hoogte, is er
geen gevaar nrcer. Ja, uw voet doet u pijn cn
zrvelt op, ik i,veet het. l\Iaar rnen zal u dadelijk
verzorgen. Wees niet bang. rt
Eindelijk zie ik de Duitschers, o sleclits me1
nroeite I Zij verbergen zich achter schooven, die
ze voor zich uit durn'en, 1l1aar nu weet ik rvaar
ze zijn, en de kogels, die men rondom mij af
vrlurt, zullen hun doel vinden.
Gehuil, nog gehuil, clat is het bombardetnent'
<r Oh ! r Tien mannen hebben. clat samen uitgeroepen. Een rnarmiet ontploft juist in de sektie van Saint-I\{aixentais. En een man krijgt de
granaat in 't volle van ziin lichaam. Ziin kepi
is weggevlogen, een stuk jas ook, eu eeu ârm'
Op den grond ligt een vormelooze massa, rvit en
roàd, een biina naakt lichaam' uiteengerukt'
:

(1) ,'Seus Vertlun

-

aott'octohre
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',

tri,ccc;n gcbrokcn, tlc t'octctr r.rfr 11e11
gronrl, hct lroofcl etr clc alrrrc:r ulrrr
clc tLntlcrc zijclc nccrlriLrrgcnrl.
Dc grarrateu volgcn <tus. I)c ltttr
llarcil1l
tien liogels spiijtcn hooftlen, tloor
borcn irocten. ^\Ieir loopt irr 't gc
lveld, clerr rrtoli. cn l;crucriit van tijtl
tot tiiri als cloor ccrr opcning hct dor1i, en cle ri
vici- otttlct' t1c lrootucn, Iirt nog allijrl r.olgcrr ons
lri j ironricrclcn rlc gralatcu.
iii lictinlcl nrc, clat ik r,'o<-irbij cen rnijrrct:rclgc,iilllrii stal.rtr' ; t\\ cc nr:rrrircn rlr<-regcn ircil.i
oir lrrtu gc\vercn. IIii toorrtle nrc ziju gcsclretrr-rl
herld, gchccl bebloecl, cn zijn i:,ijdc, tlie tLrirl
cclr lirluaat opcngerukt rvas ; clc ribbcrr trcr
sr:heucrr
tloor iret lillcntl vlecscir.
'À1,s
nc clc bcclt bereilien, sncllcn clc nr:.urrrt,ri
tta:rr tlcrr ,relcr cn beginncn ze gttTz.ig tc tlrirr
li,..r. slokkenri als houcletr.

\\-ij houclcn stil bii l{erubcrcorrrt.
I)an strek ik rrrc op clcrr blooten gronri rriL,
roepencl den siaap. Ijir intusscirtu ho,rr i1i o1i'rlc
\\'cgci1 het gerij rier u-agens, \iol gc\v()ndcrr, t'ir

tlaar', irr' Sommaisnc, tle clo{ic sturttun \rau gcrvecrkolvcu o1-r rlcrucrr en, liet gchuil cler 'l'cut oncu, dic lrlunrlercn.
Den volgendcn ciag bcschiet cic zrvare Dnit'
sche artillerie Renrbercourt. Om vijf uur vat rlc
l<cr1i vutu. lloe rtrecr c1e av'oncl r.alt, iroc rosscr'
r'ic g-loccl zich vcrhcft. 's Nachts is clc kerk ccrr
gc-',,,ekligc branrlstapel. In het hart varr rlen lrlrri:elrr,len torerr bemerkt nren c1e zuarte, z\vijgelrtle kiokken.
Later is het detacheurcnt achtcl ccn haag opgesteld. Links ligt Rembcrcourt, rcchts st:urt hct
klein station van Vaux-llarie.
Het is zeer \\iarm, een hitte, clic de zellrl\\,cll
aancloet en ongezonrl is. Iien lvarlne rvind brcngt
nu en clan eeir {lauwen stanli, cloorclringenrl toclr

cn on\rerclragelijk. Wij acleuren eigenlijk in eerr
lijkenhuis. Er liggen overal rond ons doodcn.
Beu ligt bij een granaattrechter. Het irooftl is
van den romp_ gescheiden, en uit een vreeselijke
rvonde, in den buik, zijn cle ingelvanclen op delr
gronrl gegleden. Ze zijn zwart. Naast hem clrtrlit
een sergeant nog den kolf van ziju gelveer in
de 1r.anden, t-rlaar c1e loop err de qekaniek nroc"
ten ver rveggeblazen zijn. De man ligt met ttit-

gestrekte beenen ; een r:oet .is verplettercl.
Ën nog zooveel anderen. I{aar r,r'ij nroetctt ze
bekijken en clie ivalgelijke lucht inaclenlen tot'

's

at,oods.

avoncls rook ik, rooi< ik maâr, o1l1
clien vreeselijken reuk te verdrijrien, derr rettk
der arme ciooden, verlorell in het veld, achterBe]aten cloor hun makkêrs, die zel{s den tiid

En tot 's

