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rlcr stt'atcrr van \retiltttt, gctrof fen rloor grâllatcl or lrcsclrcrtttrl rlorlr zalt(lzalil<cll
(The SpheLc).

T'iapitcirrcn un lrrrt;rli,rrrsc:'irci's lci<icn l.ij ()l),
r op ziin llarsclrpost, lre t ccrr st.oii in rlc: lxtrrrl
of ecrntoucligcr no.q, op lrrru sabcl leurrcrrd,
Nog hoogcl o1r <lerr strrrtr:gisclicn 1\'cg I'iur
Souvillc nâar Ilelrtrpt, rlir: ous rloor <1e bossclrctt
rraar dc kazerl:c Clrcvcrt lcirlt, liortrt ccrr rur<lcrc
kolotirre Z()uxvcrl aatt, tlic zicir or,cr Flc'ttr,r' ctt
I)o,traumont rraaL I,orrvc'urorrt lreqccft. I)it' aaalr
trr.rg r'1u.qgcr cn ik r.lc'rr1< narr <lc u,iirlc sclrrctlcrr rlt:t'
.15" r'livisie, clic op 2 Sclrtcniircr 1(.)14 itt rtlle'tt
slrocrl cloor Parijs 1rolt.
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1<ectlltttlt vrlrl tlctr oot.log, z.trllc'rr rlc Algc,-

riinsclrc troepcn op lrct slagvcltl kotttctt,wattneci
cr slctirts lrlaats ttre'er is t'txlr hcldcn.
\n t1c Zottar,ett zijtt hct tiraillerrt.s, wier- ialrge
r iicrr uit r'leti rlttistei'ett ttrt< itt cl.rrloettlen, ltlots
(i(){)l' olrzc'irntrtartts'u'clliclrt.
i)1' qâu{J clczer tttltttttcll is zoo sclltt<tll, z,tro
rtt::ttu, cn 7.(r(, zcLct' lttrt: z-'rt'ic't, tltrt il< als eert
rrlclrtrncrt-ic rlc gcrilrclrte zott trillctt l:lntne'ti, tlltt

zii lrinrrcrr 111'p1'rl{ tlt'ic'tttctt ,,P ltlt'll lrq:rrrt ilt
irarrrlirrg zllllclr stllârl,

clc

1)r'ze rlappele ket'cls,wit'rtt itc't rlczctr avotl,l ttt-tg

Ili; (iltO0'l'ti O0RL.0f;,

Ilitz
aan niets ontbreekt en die in voile kracht heentrekken, beschut door hun warûle mantels err
scnapenvellefl, groo'te class,en,. zullen straks vreeselijk lijden moeten tarten, liggend in de
sneeuw bij een ko,ude van tien graclen, zo'nder
iroop op eteu of drinkel, verscheiclene dagen
lang, blootgesteld aan deu. verschrikkelijkel
stortr,loe<l van staalt clie oo'it op een slagveltl
ncerslocg.

En liciramen zullerr verpletterci, opengc

iu een orkaan vair aarde etr
anrleren zullen doorschoten worclerr, gewo,ncl, niet tot clen o'rrmiddellijkel clood, maar tot
t-lc nrterste smarten in de bijtencle vors,t ell wesci-reutcl ronclvliegen

r-oci1i,

gens c1e oruuogclijkheid rraar tie acirteriroecie
teru.q te gâan o.f er heengevoercl te u'orclcrr en
ilaar zorgen te ontvangen.
En tg,ch snellen ze naar tlie hel, zoo spo.eclig
:rls het hun mogelijk is, Zouavar en tirailleurs.
Ii< l<om in de do'nkere kazerne Chevert. 'Irrsschen cle gebouwen, op de binnen plaatsen, nergens nog een auto. Ik zal hiet blijven om itr cleri
nacnt hulp te bieden.
Het vriest sterker en sterker, maar hei u'aail.
rriet meer en ik hoop, dat de koucie cirageiijker
zal zijn. Toch hangar ijskegeitjes in clen knevel
at zijn de voeten a1s beworen. Wij stampvoeterr
op den harden grond en dan gaat het beter.
iVlaar de gewo'nden ko'rnen niet. Binnen in het
lang gebouw, die tot aurbulance dient, verlicht
een armzalige lantaarn de gang.
De gewo,nden blijven uit. Overwerk van dokters en verplegers? Zomder twijfel; toch valt.
het mij moeilijk te geloove.n, dat het niet mogelijk zou zijn met wat ene'rgie en methode de
zaken bete,r in orde te krijgen.
Il'rie kwartieir... een uur. Dan celr gerollk. I-Ict
zijn de Panhards; sektie 111 ; veertiende divisie.
Zij komen van de4 Oostenlijken sekto,r, geheel
beladen. I)e bestuirrders vertelleî geen bemoedigend nieuws.
Ik bernerk so,ldaten, mitrailleurs. Wat doen
zc hier?
Nlisschien vercterking.
Een so'ldaat gaat voorbij.

Welk regimelt? rr
Het zestigste r, arrttrvoordt de man kalm.
rr Van Besançon ? l
tt Ja. l
Oordeelend naar zi.1n bedaarciheid, rneel ik,
dat hij gereed is om naar cle linie te trekkcl,
rr

<

hij keert er varr terug.
Wij komen van Samogueux en Charnpneuvi1le. Bijna al de stukken vân de kompagnic
zijn verloren of verbrijzeld. En 't is gebeurcl
zonder,dat we stelling hebben kunnen nemen.
Ifet regiment was geheel alleen, in een slechterr
nraar
rr

hoek. I)e obussen vieierr van alle zijden in massa
op de kompagnies. I{et lvas ais een paniek clarr.
Maar <lie v/erd gauw he,rsteld.
De Nlo{fen konden er geen voorcle,el uit trek-

keu. En toen ze opmkten, verloren ze veel
volk.Ouze kolonel wcrd ge(.lood. En wij moesten
wei lvijkeu, toeî we geen stukken meer iradden.

rr

Die mededeeling is ourustwekkencl en werpt
een droevig licht op clen toestancl. Als de stort-

vloed cler granatcn van clien aarcl is, c.lat cle beste
regimenten ]rct .niet ktrnnerr bouden, $'at moet
cr dau gebeureu?
Zallen we iu enke'le dagerr a1 o,nze keurtroepen
zien vcrs,meiten en hun overblijfsels machteloos
terugkee,ren

?

Iloeten we eell herhaling beleven van rle
overweldigentle uitslagen tier aanvallen t ii lu

l{ackensen l tegen Russen en Serviërs?
D'e D'uitschers rlemen het initiatief der grootc
aanvallen in 1916. Hebben ze een meesterstuii
bewerkt en zullel ze ons een onherstelbare wonc1e to'ebrengen, den gena<1eslag, welke clen oorlog
rroocllottig zal docn eirrtiigeu?

'I'en Oosten van het tlosch }Io,ulairrville en
'Iavannes en ten
'\oorclcn uver de bossclten vair
Sonville', ten Wcsten op Vacherattville cn clerr
,..ùr-o!\rcl-, o,\'etal, blijvcn de witte en roode
llikkeringen echter rlcrr nacht verlichten.
Ijn nu re'chts, clan links, <loet een outpkrlfiug
tclkens den bodem davcren en verontrust zrj cicn
geest. 't Is het bornbardcment van Verdun, ciat
voortduurt. De 380-ers verpletteren stelselnratig
tic

stacl.

voeren eindelijk gewondeu wcg. liel
harde reis ! 'We moeten cloor Verdtln, en oncler
een bombarde,rnent gelijk er nu een aan cien gang
is, iienen wij langs de mirtst bestookte lvegen
te rijden, om niet met onze patiënten in de ander wereld terecht te kornen.
De Faubqurg-Pavé over.te steken en over de
Galavaudebrug, het station van Verdun zien te
bereiken, is de eenvoudigste koers. ùIaar met
deze beschieting zijn we wel verplicht een andere te zoekEn. Elke drie of vier minuten komt
cen 380-er in de stacl terccht en juist op de
groote wegen en aan de straatho,eken.
Het konsigne is Verclun te niijden e1l o1r te

Wij

trekkeu, zooveel zulks mogelijk is. Maar 't is
een konsigne', zoo maar blindelings gegeven,
zonder nadere aanduicling, door oversten, die
nog c1e streek niet kennen, en aan mannen, die
er al niet beter thuis zijn. Op go'ed geluk af
volgell wij een strategischen weg op de helling
van Belrupt, om deu weg van Saint-IIihiel naar
Verclun te be,reiken. Doch die is nauwelijks te
berijden, vol met gaten, als hij daar ligt. Onmo.e-clijk de schoklçen te ve'rmijden, clie ons zelf
van oîze zitplaats telkens o,mhoog heffEn.
Wat een ellende, de kreten der gewonden, dan
te hooren. Ën een huilt als een kincl en slaat met
rle rruist op den wand vair den wagen.

Dan is er daar een met een wonde aan den
sclredel. H:ij zal gek worden, zoo hij tenminste
rriet sterft.
Nlaar we kunnen er niets aan doen. We dierren vlug te Bale,vcourt a rr te komen, en dan

terug te kee'rEn, om zooveel mogelijk gewonden
op dâ ûnkeroever der }Iaas te brengen. Dat is

onze plicht

!

EinaeUjt naderen we de onzichtbare stad. Bn
ik begrijp beter, u'aarom cl.e Duitschers haar
mc.. Ëii no"ht darr o'ver dag beschieten ; ze willc'n cle groote konvoo'ien cler bevoôrrading treffen en t-.kun".t ook op c1e ontzenttwing cloor die
schoten vcrwekt op filânflen, die niet weterl
waar ttit cle rlnisterDis het gevaar dreigt.
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Kaart van Verclun en omgeving.

En er heerscht een tumult ro,nd Verdun I
Weldra zijn we tusschen twee of drie rijen wagens ingesloten, welke z.onc1er cenigen samEnharg elkaar kruisen. Zo'ek daar maar u'w weg
Iiincleiijk kunnen lve ons vrij urorstelell.
Burgers, die het bombarclerncît ontvluchtell,
!

gaan ons voorbij. Een amre vrou\,v, zonder

eenige bagage, sleurt kleine kintleren mee, wier

kalme, onschuldige blikken u pijn dosn te middEn van al deze ontketende verschrikking.
Een burgersfamilie trekt heerr, de man, cle
vrouw,'Waar
de clo,chter, in 't zwart gekleecl, als in
gaan ze heen in <len nacht, over de
rouw.
bevroren sneeuw, cioor dorpen, welke reeds overr;ol troepen zijn, naar stations, waar c1e treinen
rriet meer vertrekken?
Welclra zijn we weer in den chaos vafl wagells
et autos en mo€ten we parlementeeren, roepen
en ook schelclwoorclerr aanhooren.
fjinclelijk dognren clrie autos cler sektie 111
Ïoor ons op,

Zij worden bestuurcl doot rnannen, clie deii
sehtor goed kernen en moeten.als wij, naar
ISaleycourt.

We volgen hen, maar ze zijn veel lichter en
we kunnen ze met moeite bijhouden. We verliezen alle begrip van richting en volgeû maar
in 't wilcle ïveg. We latEn ons iu een fant-astische
wereld meesleuren.

De

slaperighei<1,

de ontploffingen van mar-

rnieten, het gedreun der wagens, de kreten der
geworden, de ploleelinge lichtschijnsels op de
sneeuw €o zek€{ vooral de koude, welke maar

rriet mindert, dat a].les verzwakt mijn geest, zoo-

tlat ik niet cle o,plettenclheicl meer bezit, dic ik
toctr zou moeten betoonen.
De zwarte massa der starl verschijnt siechts

rrit de duisteuris, telkens wâllneer een granaat
barst.

Wij uaderen den stroom. Or,er de r\'Iaas ligt
eeu btug, misschien wat gebrekkig, met een
hooge stelling. Eenige meters van claar staail
bluschpompen en pompiers, die de wacht houiicn. \lre bestijgen een boulevarcl me:t groote
boo,men beplant. Wij zijn aan den voet cler
citadel.

Nog eens worclen we opgeho'uclen door karnions. Ze stoppen aan den drempel van Verdun.

om er mannen en materiaal te ontladen, clie
rnisschiEn t1e stad kunnen reciden. Zij staan midt.lert op den weg stil; ze moeten wel, want cr is
geen garageterrein. Ze wenclen sn rangeeren,
om naar Bar-le-Duc terug te keeren. Maar ze
taimen nog. Er zijn gewonclen tlie men haastig
verbindt.

Wat helpt het of de weg breecl is ! D'rie rijen
wagens, wiel aan wiel, beletten e'lk manæuvre'
Onmogelijk te passeeren.
Om half negell âan de kazeme Chevert ver'
trokkc'n, kornen wc pas om kwart voot een' te
'llalevcourt.

Wij vervoeren geen materiaal, rrraar gewo'nden
en daarom voelen we een geweldige verantwoolclelijkheid. Elk vetlqren uur weegt ons zwaar,

ofschoon we het onmogelijke bqrro'even om hct
tj<len onzer arme passagiers te verkorten.

--- r{}4

\\'ii lircugcr\ on7.ai \ rlr.qcll rltrs jrr tlc r.ii vrrrr
tic
anclcren, \1elke ooli lltoetctl u,achte1. Eu er
'l;onreu
er t)og... ne1 r,atr zevctt ol acht verscltil1c;iie sektic's. I it rr latr.q-t' r'e clis loirilc-kruis eutos
lijrrt ziclr to1 rrntr rk lririzcr-r llrr lrtt ge,huclt
ll:tlcr tr,ttrl.
-\Iser roncl r'lc tvagcns c';r rlc, lrar-r.Lklicn:ttappcrr
(,\'r't' .lc stlccu\,v )iclttgiu orirlLl ()l: z.ooqerr:ritrnrlr"
iri'litgcri'otr11et, tlie rntrr it \,{)(rt ll(.1.\\ililrts stlntr.
,1t., arnrtl.lt tJ1(,fl zt. trit,. l.:lLrr Vr I |ri( l(.ti i,ii :1eli.rt:li

:. I ril.lt(tiiilll.
f lr-,t' lrcblrt.rr sr,rnrrric,.rr \':rrr lLr,rr, rrrt-t r,r-rr kÔgt
,,,,,r-itirt l)cetr cir iriril,r.rr.i ()i, ((.1! si,,}i, ,.,i rr:ir.{
r r n httrtI ril' s(:ltr-rur]t r rrlqr r trlll c,rr :rilt.rl rlÛrrr
iir,ûItS irillig('!.ll'(,pcll ( it rl,rlt- Lo11ri1, q1.11e1 ,t tr, tiit.
I

r

i

iif tierr kilonrttcr krrirrrt,n :rllt.gtt rr, hi.j

;i r)\'{-r' (.eI \\'cg rrtl lrirrilcntisse-tr
{}'rlt :,(-\\'onrlt tt Ll:r}-:, tt.

ilir

rr'clr

?

r, \\'at i]ut"l IItrlr lrir I I ,, \'t:r:rll r I (r-n. {r L,alil1l
l.:, ll (,it$ iliel trl .'.,
,, llet'leliili I lIt rl ilrrt rr (lrrt. (,(,n ot,9t ul,lii.,
r;1;ri:1i

l-); ii llorle Chaussee,r te Yerilun, i.ôôr
,le.n oorlop,.

kr'ru zriurlt lii<Jcrr.

r,

'!t'glecrr
', ."1;rat 't is lricr nie.t warnr. rr
,, Ik u'et't ht t w'el , t]]alir 't is t"r' triclr i)ttrl- (lilit
l,rriten. ),
Wat kau ili lrridcrs z.cqt{rrlr, rrl virrrl ili rlie lra-

nale troost vt rschtikkelijl:.

.\Jaar:

r.r

r. tnoc'tefl bekelrreû, ti.al. r.lie st|o.,rrr r,,trr

iii-11()s ci1 l\'âfJelts onmirbaar welk r,'r'-rrichi. \'oor
rrllcs moeJ \ierdun ger"ed wlrcleri.

'fe Balc-r'court is hc t lr,,J i'l r,( I . I tll r,rrt I rri
rnil.gs:rospitaal is bcre.kr.l1rl llp eerr kalrnen sek
1or'. 'iln'e e

cf drie- lrouten i,ar:lkl<s.r hii iiet :;tatiori
zijri ecnvouclige, Lt;kalerr voor (1e sotteering rl
clen r-loorvoer vâri ge\l'o11derr clie \/olgens d.* vet'
r:;r.leringu rloor de, hospitaaltreiuen weggevrrercl
tllr:i- [( il \\'f,r.l(ll
.\te.ar drtz€n

Zij

nn;irl

1ir;ilre

rt

rirT-t'

Irr]iriitl llrr L

zu7len heelc'rri:i:rl riiet. l:ontcrr, ir'irirt geilutt u.i.

cierr rirrg hebberr i1,., iiuit.i:irirs

,it' spooriijn ligt

:;icclen tussc:hi,rr l-ii;lrbrs.ic, e,rr -'\ Ul:,rèvi1ie'. Dat i:
::cschie.i rioor ec rri!'rr tuâr'ijreE,Iâilr{te'n, r:ret' i1r.ti
itelsche nauu'liciriig.heirl jnist c4.r rls [56u tet:echt
gekomen. llc' sciil,ie, is rroor''t r;ogenblik onher
rtelbaar, \1'âr1t dt' l:I:'c.iiieting ç[11111t çoort.\rerr]er

in

brp.rrd. Flrr hiel ook kâr1 .-l
tamp ontstaan.
Dus is alle gerilcelrsiiial:ll lrlct ire [ ,iveri.q tlet,l
lan Frânkrijk per sp{lo,r âfgesnerden.
En nu begrijp ili nog beter. tlit: huitengewotit'
r-lrukte van autos.
Helaas, is cle gezondheidsrJierrst hier hopelcxls
verwal'd. 't r,'l/as aian d€r l\larne ook zoo.
< Gij hebt gewonclejn l, zegt nie de geneesheeroverste. u \Vat rnoct ik er rnee cloen? X{iirr barak
kcrr zijn r,ol. Hritul hen in uu wâgerr. ),
tr Maar \ïe filûeteil absoltt'.tt terttgkeeren. Ht't
is zeer dringencl
rt Ge kunt clic tnaiilrc'rr toclr niet op cle sneeur'r'
rreerleggen. Ik zeg u immets tlat mijn barakken
geheef vol zijn Ik r'eln'acl:t ertclere .ruios, ka'
rnions, a1les tvat raen ruij zcnc-len '2a1, Qt'tt mij uit
rien slag te trel<ken. Ze ztlli-n rrrisschien spoedig
komen. Dan kau ik gervon'-1el ttaat Argonne ett
Bar'le-Duc zenden, en plaats rlaken. rr

nog staat Islettes

t1i< oogenblik eetr

.

'lrouwens,, rniirr hoofd is :rls .geliroken, rnijrrr,,:gen z-i.itr iirHu,ltrrrl, rrrijrr q-crr'r1't,rlis velduistercl rloor rle \zelntot ioris t.rr il< sclriet tt'lkens
iua'1. s,,rirr ili u'âlilier.
Ilti. gencltl \'lirr rlor slle tlrrrrrt voirr't. lr]rnigt'
1,i111 r)t1sr ,r1r ,lttt gj(j{jten wcg
\'trrlu1, r()ll('ll tle karrri6,rrs altijrl

illricia-lflcl] llt(t( fs

.llitr. lt:=l)ttt' ttltat'
rliaalr (llt

e tl ltl tttct z\\,irnl gCl-onk Crr gednVi:r-. llltr
lânt:rrr ris s.1lrt,it1r,rr lit11l I)nlt{l(jls lvit iicht urt
.\ I rirrt iir l lt('lt1 r,t rrllrtlt c.t'irtcr rlt,.ontpio'tfiugcrr
oJr \'-e rclurr r tt \'(1.(lc-l ()lr (lc ecfs,tt. Iirrie rriet. Versi:hcicletrc' rtrirlt-rr l;tr rnirtrrrrt krirnetr de vreeselijke narirrtg-r'a11.rtc"rl o1r 11r- stirrl terecht, rvaerbii
rlt' 15-ets t,rr lil(t.crs dc jJSù"cls velsterken.

ril

.

Lir zijn [rier SoldatCrr t'irtr trllr.

\1,ill.)r.its t ll \,lil1

rl instells tt,r'Lnl i le,girueri ttrr
.\letttri rr i'atr r,t'r-.e lrilltrrrle l<our!,lgtLies virtrlt.ri
e lkaaÏ tel rrg, \'r'ilg{in elhaat" nâat rnaLkers, en
zijn verl-raas.tl ontsnapt tr z.ijrr â.iTl del-r dood, dietr
.

ze rnet gc-n'elcliec krecirt ,iiclrt l:ii zieir hebbeu
;i, zirn.
Il1 yoor- rrl.len is er- iu tleze gevcchten voor
Verdun icls onverl<laarbaars en waar:lijk verbazends. Zij , rlie, ge"clureudt: vier dagem irr cle eerste
linie getvet's1 zijri , hehberr gcen enk€len vijanrl

çr z.icn.
,r

}.[sn

11,s1d

gek. Merr kreeg rnarurielen err al-

tiirl maar urarrnieten eD zag niemancl. rr
Ànderen benrerkten wel Duitschers, maar als
irr een nachtrûerrie. Die D,uitscher: kwamen al
ri'andelend, zr:ncler te schieten, met groote wittc
lrarrden om dcn arûr.
Ër: er blevgl zoû wEinig nlauncn over, en m6{r
hreeg .geert berrelgr.
-En eenskiaç-'s tl'cmcldr. Lrêt rrarr l]uitschets,
\r()or en lichter eri zonder zictr te haasten.
De gtc.iepen, die bleven, schoterr. De Duit-

sehcrs vielerr

liij

iroopen. ,Anderen vluchtten,

-805met riast doe{ op Verdun, zal er straks go,rdiln

lrrur lilgen, om de

vechtencle scharen den

terugtacht a{ te snijclen en cle versterking te rzer"
hirrdqrreu rrrref d{: }Iaas te,trekkeni'
.liirr,l,-liii; i<orrr, rr t I k,trrrioll:, rlic tlr: Iiciit g,'
wrurtlerr (.)l)llclut-1r. Iif r"ct'sr:hiinert e\re'nee11s
Flngelscherr, \\ ellie dr ztt'ant: getroffenen 'lveg

I-1e1, rr,as tijcl. \\.rant er kouren no'g steeds,
rriturre 11 agen*{ tnet tieuwe gewoaden toe.
Jl ds charrffcurs zijn overwerkt cn koorts,ar:li
1ig. ).Ir:n spr cekt slechts ovcr tragis,che avon
t11r-cjr : ruto$ (1()(-)!' granaten rlrlorltootti , ottlverge
\\(r11)!l, l;estttttrr1eLs gedoocl r:f gcntorlcl. Bn aI
tlic: r-rngr.rluklicrr crr rerntoeidheit'l Ïrcbbetr zttili
t'rrr otrgcltikl<igr: bclor:ning. \,'t.rr:r éi:u geworide,

\ricr-en.

tlicrr li.eir aarr
r

t

de:

dooclelijke zo1t. otr-trukt, blijverr

\ i( r' ,,1' r'i.iÏ itclllct.

i:':.t:, r.,llr rllit. rttrr irr dcu ilrolgell zijrr ivij er irr
gcslaâg(1 ottzr., geklvetstert te otttlaclr:tr. p4 t'i,i

vi:rlt.okkerr wcilrig bemoi:ctigr-l.

\/iif

uut' lairg krtdseri cle rijcn autos

elkaâ.l

,

zonrlet' ccll Lninuut stils,tanci.

-()p drie kilometer van de stad is het

()r,rrcriral llirri,qirr.

gewelcl

r':rir het. lrombardernent verschrikkelijk.
strtntuigel clraaiclen ,r,,r,1. l.ti,i Irclr rrirs er zoou,ci
;,aniek als Lrjj t,ns.
llaar z..ii krcgelr vor.ltrl rrrr.rurl vcrsterLing. Dc
2.ot1uvc,rr lu{)cstcn vcrschr.ikktliik gc"le<1eq }re,bI

rett.

l-)r I)tritsclrcLs zorlr'!etr r.r1r lrcrr rr:rrrgestorlriri
t.i.itt, rtnttlet'rllrt rrrctr lrrlr ircll<,'rrric, want zr
,lt,rçgg11 rralrtcls crr irrlnir:lr lls rJe l\lgerijnerr.
I'ltt ztrr, ()lnsilrscl{lcllr.t' <Jt' Ttrr.averi. [ir- is ver.tt(rltr-r,e:l r1it1r iir lrct lrallc, lrraru"toclr ltoo,fclJ nc
trtt, rvt'1kt, gcrlaclrtc,rr irr rlt. irt,r-setts_rJpkomen.
{( Hr, rc \ raucil uitgcl)111, (l(r LJrrclri:s 1. Ze'" gelrlttiktetr hrrrr laittste rescr\/c. I{cscrvc, ze n,emeit
qitrcler- Lrrrr etr als t'attctr.

))

" lil t.: lrl<lrlerr gccrr rrrurrilie lncer. l L)at rlc
1t'rigcnrru's lraur cr.Xlri krrurerr kijken ginder ! r,
llatrt- rlc slcclrtc sold:rlgr -.- el rlntalel et wei
tt:rrirt, rolrrl
lrepftrt,verr llict lui(l te zeggett,
-- ilenken.
rlat zii irr stiltc
.'\1 dfu itrllr(.: ,qc\i,/()jlrletr lri l-rlrr:t'ctt err 1.r'lrplreieu
iir ,lt' k,rrr,ir', :11s, tt.tt tr rlrlttr kttdrlc.
\ tt c'rr rlrrrr lrrsti jgen rle strrtrtmoerligstetr rle
lle ritn valr ('en lraviljoen, rlal .n'el verlicht ell
,q,rc'rl vcr$'alnrrl 'is. I)aar lrr;o,lrt ccrr gcu.ichtiec
tlr, ll .( kl'elalissttr rlc 1r:rJrilrc'tt o|.
Irr rlat lraviijr.rt"rr is cr 1llaats.. ,\iert n'al. goe(lc,!l
rlil zr.ru rirejjr er: r,i'el ccrr rlcnlc ctt ulissl'rhie1l nog
urccf !ail ilez,c r.rrrgclttklii.qcrr kttrittcn o,phoopen.
llaar dc schrijvcrs r'rillerr zelfs t'lt'dcrrr vau hutr
r t'rblijf ûiet open doen.
,, [Ié, embuxlne's ! Zoutlcu \rc lliet eens kltn

llillrelr kotnen? rr roept eetr Parijzenaar.
Jlaar: er kotnt gccn ant\\oor(1. \\rat is clic. hr.rrr'
rlittg etlelrrroeclig crr sch()on I Iirr rlc sekret:rliss,cri
lrcgliillerr het rriet I
l.lert lr;ot'rit ecrt 1111f 's llo1geils, tr,r,ee uur, ltall
lten

rlrjc. \\ic $tâall rrog altijd hier.
l)':iar boven rno,eten r1e Duitsche'rs .geneldig
oalrvallen I llissr,chien geraken ze er nu wel door
De artillerieversterking moet nog komen. En
ct is u'einig versche troepenmacht. Men schiet
!

't [s r.'i rler ontploffingen over elkaar rollen.
Het gehuil rtan clc l3[i-ers c.rr 150-ers seheurt rle
lrtcht',

.,n

o*

.Ja, cie aauval der Duitschers rvas veffasseîd.
Jlaar tan Fransche ziitle rverden .çtoutmoedige
tlaclen verrichf.
I)el 25' Fel-rruari za-qen een korporaai ell eetr
s,ldsxl .cerr vijandeliji<e sektie naderen, die bij
lraar o;Jrrnars,ch gebruik mâakte vân brandbare
r, lueistoffen; beide mannen wâchtten vastberaden
lrel iuiste moment af eu wierpen zich toen op den
tt'.geristancler, dien zij nret hehulp van handgra-

r);1te1r YetdÏeven.

llt,t dorp Beaumcrnt \\as geheel door het boni
lralclçrnenl. ven^roest ; slechts de schuilplaats

r arr kolonel .Borrvieile was nog .gespaard gelrleuen ; daar hielclen de koloriel en eenige officirrren en solclaten no'g steecls stand en vuurde!

,,p der r,ijancl, die zich van het clorp meeste:t

rrraakte. De Duitschers $tâken den post met behulp van bommenwerpers in brand, wâarop de
Irrrlcrnel met. zijn kleinen troep zich onder een
liogelregen een weg door de Duitsche linie baan'
tle eu op Samognuex terugtrok.
Den 24o Februari werd de kompagnie van
kapiteirr Meurtel tusschen het Bo,is'des-Fosses
c1i het Bois-c1es-Chaurne door een numeriek
sterkeren vijanrl aangerrallen.
D,e kapiteirr bood krachtigen tegenstand erj
hield clen post lnet zijn kompagnie bezet, maar
toen hij zich b jna geheel omsinseld zaq, riep hij
uit : u Vrienrlerr, gij hebt un' plicht gedaaû, trekt
n Lerug. ))
D,e kapiteirr l-rleef alleeu in cie loopgraaf, liever
w,illende sterve'n, dan den hem toevertrouwdel
lxrst te verlaterr.De soldaten zagen hem aldoor de

loopgraaf vercledigen met het geweer

in

de

hand.

Een andere kompagnie van hetzglfde regiment
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had al haar officieren verlo,ren, maar verdroeg
niettemin clrie dagen lang de meest verwocdè
aanvallen, cle beschieting der zware aitillerie en
het spuiten van brandbare vloeistoffen, zeifs
vc,etde zij nog c'en charge ruet clè bajonct uit
en slaagcie cr irr tlc I'crloren s,tellingen tijcielijk
tc l'rerncuren. loerr cle kompagnie ge1âst n'èrd oin
terug te trekken, voe,rde zij al haar geu.onclen
lnee en Lileef clen vijanr.l tc.genhouclen.

***
I-Iocveel clapperen sncuvclden daar. Zoo bc-

r'eikte ohs

't

cloodsbericht van Cesar Cro,nbé, orr-

tlerofficier in het Fransche leger, voor zijn lanci
en volk en zijn be,zet gewes't te Verdun gevallen.
Ja, ook voor zijn bezet ges'est. Hij rvooncle te
Toirrcoing bij Roubaix in 't Franschc No,o.rclen,
ufaâi de Druitschcrs het rrolk tot armoede hebben
gebracht. Bij 't uitbrcken varr clen oor-1og rrertrouwde hij zijne vrouw en clrie kincleren aan zijn
schoonvacler, een Nccierlander, den heer n:Ialotaux in Hollanc1 toe. D'aar werd oot zijn viercie
l<ind geboren, dat hij nooit heeft rnogen zien.
Menigmaai lieh ik clie kincleren aanscho,uwcl,
en vooral, a1s ik clan irr hnn vaders brieven r,an
rlen rnoorclcladigen stliicl hii ;\r.ras gelczor irqd,
l;rr-rn1p me 't harte samcr.
Iin toch, hoerreel rrerlrultlen in rlie brieven :
Yertro.ur,\,c11

op

c1e

overr,'u'innirtg, inaar ook ver-

tro,uwen, dat hij terugke.eren zou. Bn bij cliel
militairen geest, hoeveel diep, innig gevoe,l voor
gade en kinderen.
Toen zijn vierde kind geborerl fi,crcl, koir hij
eischen achter het fro,nt gesteld te r,vorclen. Het
was ilem niet mogelijk o,nmicldellijk al1en invloecl
hie'rvoor in het lverk te stelle.n. Hij was onderofficier, hij en zijn ruaruien iradden sarnen alle
gevaren gedeeld; ze hadden elkalcler bijgestaan,
verpleegd, gesteikt. Ze tveiren één van zin, ze
rvareir a1s o,rrafscheitlelijk verbonclen in dien
strijcl vo,or het bedre,igde land. En Cesar Crombé
r;rLirmureerde niet. I{ij bleef steeds moedig op

zijn po,st.
îrour,r' krvamen zijri brieverr irr Holland aau.
Fienigen tijd bleven ze clan u.cg. Toen {.iat verscirrikkelijke bericht. ..
En cie jonge kinclerkels bcseiten 11og niet, wât
zij l'crlorcn hacic1en... begrc,pcrr nog niet, welk
ccn lrel'l hurr larlcr rlas.
Zoo r,idlcn e,r vcicl I'oor rlat rnortr ildadige
i',:rciurr.

.iddererr.
De vlamnrerr vcrlichtcrr c1c gehcele streek, cle
rrreeselijke tooueelcn vau u,ano,rcle, de ontelbare
rijen autos en r,vâgens. Haastig ontruimde men
ailer{ei rnateriaal, artiileric, v1i e.qtrrigen, munitie,
karren, wagells. Koorts,achtig werd er gewerkt.
D,e s,tacl werrl ee'rr hc1, r,vaar het verblijf onliouclbaar was. In cle fe1le klaarte zag men zells
cle bevro,ren, ovetstroonrile vlakten en besneeurvc1e

velden.

Gelukkig was cle bevolkirrg vertrokken, zooa1s wij zegden. Ilaar nu zag men nog burgers
uit a1lerlei hoekerr komerr en anderen van c1e
tlorpen bij de vuurlinie, gansche gezinnen sorris,
verclwaasd cloor deze verschrikking, zoo,als ze
zich niet hadcler hunlen voorstellen, toen ze ble\ic'rr o{r1 have en eoed, dolelcl nu tusschen al het
ot.rrl<lgsgervemel, c1e lvâ.qclrs elr arltos, de liaissols
cn kanonnen..
De rvildste geruchtcu rleclerr r1e ronde.
rr I)e l)uitschers breketr <ioor I ri klonk het.
r, Onze troepen trekl<err af .
,r
zai ile bm.ggen doerr

l

llen
sprilgen. l
, Iin niernanil kori <len warcrl toestancl meedee1en... Solclatefl van de strijdlijn gevlucht, ge-

rvonden, clie vrucliteloos irulp zochten, dompeiclen van hier naar daar, zo rder benul van plaats

of richting.

I{ooger nog laaiclcn rie rrlammen op. Weg uit
r1e stac1,

weg van de ourgeving der citadel vooral I
cleze veoting zelve ongedeerd

Later bleek het dat

bleef ; de kazernatter imners lvâren bestancl
tegen het vuur, c'11, zooals ure reeds opmerkten,
zonden ze later eerr 'r'eiiige schuilplaats Lrieden

aan het gârnizoen.
De Fransche afti11erie schoot biina niet meer.
Allen, clie op den rechteroever gebleven warelr,
vreesdeu, dat ze daar afgeslo,ten werden en itr
tle handen van den vijantl vallen zoudeî.

D'e '/5-ers antwoo,rdden nog, maâr lrrat vet-nrochten zij tegen het motrstergeschut? Ze konclen alleen trachten de wegel te bestrijken en
zoo <len grâuwen strooût van clen ktoonprins te
weerliouclen, mâar 't was of iemancl met een ge\\,eer een kornpagnie mitrailleurs bedwingen
u'i1c'le.

En cle Dr.ritschers kertden hun overmacht. Ze
\varen zeker van hun stuk, putten uit hooge stapels munitie, welke met regelmaat aangevuld
lverden, zooals ook de batterijen op tijd e'lkaat

xt.

-

ciie'n laaienden poel plaats, terwijl osk elclers in
de gedoemde .stec1e, cie roocle haan kraaide.
Bn al maal cloo'r iruilc]en c1e kanonnen en barst
ten cle projekticlerr. Gansch <1e omgeving lag te

VËRDUN.

Verdun in brand.

Angsdge dagen.

-

Versterking.

Be

Drrits'chers velclubLrelclen hun gerveldig
vllur op Verdun, ei1 schoten ook rnet brandboor-

;ncn. Ze trodfet munitiedepo,ts op de binnenplaats der citadel en ee'n re,usachtige brand
oltstond, die de gansche valle'i verlichtte. Hoog
sloegen de vlammen op, \^.'olken valt genst€,trs
yorqpreidclen zich, c'n ontploffingen hadden in

afu'isselden.

Toch voerclen

âan en

't

c1e Frauschen

was rtoor

c1e

zwaar geschut

soldaten een vetlichting

eincletijk hun gecloncler te vernemefl.
't \Varen oogenblikken vo,l angstige spanning

erl onrus,t. En die o,nrust .qertoelde men overal.
rr Hoort men niet onr zich heen dezelfde o'verrvegingen, dezelfde vTagen? Verrassing en ontroering, angst en twijfel, mâar verrassing vooral r, schrijft geïeraal Malleterre. (1)

(1) u Etudes et impressions de gtleryrd'

))

-807glimlach, schrijden met breede passeg over dc
voetp.aclen, strekken c1e st:houders uit onder irulr
verachte uniform, laten hun sabel rinkelen; maar
ile solclaten bewaren hun norsch uitçicht, hun
gcsio,ten gelaat van s,laven, r'vieu.liet niet toegelirten is te denken, die zelfs zich rriet verheugen
lnogen ; zc schijllen ell<anrler te zeggelr, tlat <lezc
gebeurtenis hun lijdeu nog zai verlengen.
llen werpt zich op de clagbladen, die zonclcr
kommentaar <le onbuigzarne, harde, droge en
triomfantelijke berichten medecleelen. En bij

gcbtek âân een woorcl van hoop, van reserve, van
twijfel, van tegensptaak, ein<ligt men ciie lezing
nog ontmo,ecligder, en meer verslâgen. ))
De verschrikking bij Ver<lun llam steeds toe.
Ncmen wij nog eenige bladzijden over uit hct
aangrijpencl bo.ek rt f 'Angoisse de Ver<1un r varr
P. A. n'Iuenier, die gelr,'onden moest vervo€len.
rr

lijk

Er zijn

orde'rs.

Vlug acht rijtuigen.

Dade-

vertre,kken. Er zijn er maar vie'r, die kunnen

lo1len.

Mijn helper, Martin, klaagt :
< O, wachtmeester, wat ben ik moe. Mijn
oogen tranen. Ik heb in .geen drie dagen ge-

I)e kerk van clen H. Ite,dcler tc Verclurr.
uEn mijn vriendEn en lezers, hebben ilre
rler o,mwegen gezegd :
rr

slapen.

't

zon-

Hoe ve'rklaart gij, clat de l)uitschers, rlic

rnen na 19 maanden strijcl, uitgeput waande, nog
tot zulk een krachtsinspanning in staat zijn? Na
Rusland, na Servië, beginnerr ze op ons front en
zijn ons in den aanval voor !
Wat doen wij toch, wij c'u onze geallieerden,
se<lert zes maanden? ))
Zoo ontstaat een geestestoestancl, clie uit c1e
private gesprekken, zich onclanks <ie censuur ir-r
<1c pers verbreidt en, hoe gerechtvaardigd ook,

.gevaarlijk kan worden, zoo

zij zicir buiten

cie

.qrenzen openbaart.

lfet spanning raerbeidcle mel cle oorlogskomrnuniqué's en vo'nd ze o,nvo,lledig, somber, geheimzinnig. I\{en r,vilde weten wat er achter stak,
rr,at de waarheid was. Veïdun 7ag zoa ver af
D'e Duitschers schalclen hun zege de werel<1
lorrd. Hun berichten hadden het karaktet rtan
een begin no€f maar, dat groote uitslagen cleed
.

verwachten.
Ook te Brussel was de indruk geweldig. Alclus
lezen n'e in het dagboek rt Pourquoi pas? petrclant
1'occup,ation

r:

O, die angstige t1ren, welke we eensklaps beleven. Zij hebben zoo juist cle vetovering van het
tr

fort Douaumont bekencl gemaakt.
Keert het geluk ons nog eens <len rug toe ?
Ver<fuur, Ver<1un ! Is het mogeliik?
De stacl is stom, verslagen. l\'Ien staat ecn
oogenblik voor de blauwe plakbrieven ; men
leest met bcnaurvden blik, men kijkt elkaar aan
cu gaat hee'n, met benepen hart.
Wij clenkcrr aan c1è onverwachte overgave vân
r\ntwerpen, achttien maanclen geleclen ; clezelfcle
biaurve plakbrief , cle vro,ull', clie met cle stem als

van een
rr

ge14'o,nd

l{et is niet

dier voor cle beurs uitriep :

wàar ! r en dan bezwijmtl neer-

viel.

De Duitsche officieren hebben een triomfalen

l

Wat wilt ge, o'ude ! Ge moet toch vertrekken.
Bovendien zult ge niet alleen zijn. Muenier gaat
met u mee. ))
\I/ij kunnen waadijk niet meer.
rr Waar heen? l vraag ik aan Chauvot.
rr Ja, dat is het juist. 't fs me niet tluidelijk. l
Het bevel van den chef-dokter luidt :
< Zend dringend acht Roode Kmis autos naar
derr sektor van Bras-Louvemont. ))
rr

En dan? l
'Wel, ik ga mee. Ik zal op het eerste rijtuig
klimmen en we zullen zoeken. l
Prettig vooruitzicht ! Maar we moeten er door
D'e divisie moet ons zeer noodig hebben.
Wij volsen met een rookende petroletlm- eil
lileine naphtalamp, de cirie andere v/ageîs.
rt Ik zie haast niet meer )), zegt Martin. rtGisteren had ik duizelingen. De vermoeidheid, cle
koude. Ik heb moeten stil houden en een gur op
c'en hooo steenen gaan liggen. Ik ben ziek. rr
tr A,ls het niet meer gaat, moet ge het mij
z.eggen. Dan zal ik sturen. Maar zoplang het
tan, aoet Clj het, u,ant ge kent de machine. En
il< ben waarlijk ook ziek. rt
Tk bede'nk, dat Martin en ik wel op den blinde
en den lamme rrit de fabel gelijken' En zoo
vertrekken we o,p zoek naâr eell ongenoemclen'
onaangeduiden post. fk wcet nict hoe laat het
is : zeker tien of eilf rrur 's avonds'
rt

rr

!

Ëen verrassing ! Van het fort Saint-Michel
nâar Verdun is cle rt'eg dezen nacht gelreel vri j.
\\/e1 bivakeeren er links e'n re'chts meet kotrvooien dan ooit, niaar de miclclenbaan liqt b1oot.
Ën eers,t rijclen we zonder hindernis. In dc
Faubo,urg-Pavé, rue cl'Etain moeten we echter
ieder oogenblik sto'ppen. Karren versperren rlen
cloorto'chi, en vooral nabij de kazernen \{iribel'
een punt clat juist door r1e Drritscircrs ilartlnc'kkiq
n'orclt bestookt.
Wij sukkelen vercler. Potseling oponthoud'
Daar is het, Eerr granaat,.. Jnstinktief buigeu

*808Als n'eer geliik r1e \rorige maal, het dorp in
lrrarrtl staal onrlet' gorclijtrvtttrr, tlan vragcrr rn'e
orrs af hoe rvc cr rloor ztlller rijden, u'ant er zijn
irrronttlrcu, clic nren niet otrgestraf t voor dcrr

ttvceclcn kccr ondcrrtindt.
llovcn hclrbcrr wc cclt gocrlc vcrrassirrg. l3tritcrr
ccr- rrrcrrigtc Iichtfilikclingcrr op kor-tcrrr afstanrl,
zo11 'lllcir zcggell, dat cr rric'ts lrttitcrrgctr''ronS gc-

lre,ult irr t1c zr.ilrc, waar rvii nu.rctctr r,rrcrl<ctr. ItIerr
,,rrrlcrsclrcidt o1r cerrigc nletcrs vau rlcr \\'.lgcns
gccr ôrrkclcrr vâstql lot-tn, ][aar zoo ]]rzts ur).q il
1r'arirl stotrrl, zoll lnell als ccrgistcrcrt, cctr glocrl
lrortcrr hct cloLlr crr vooral <1c orrtl'rloffingcl) van
irct slrcrr:nttr rrroctetr lrcrucr'licrr. f,,Iaar trretr zict
,r1r <lezcrr afstanrl rricts. I)e \\rcg schijllt cvcrrrrrirr
lrct rrrikpunt te zijn.
\ioo.r ons liggcu sitchts grootc, v:rg..c tcrlcirrtrr,
vct:zotrkcu it lrct tttl'stc'ric r,arr clcn ilaclrt, cn
uitrcls, naar \,'achcrlrur,illc crL Chlrrrlrtcttcs i> t
cctr rvilcI gellilil<cr, dirt (rn: trLch rrie t ll tc t'cc'lttr

sttcrks lrtrlt ci.qt.
I)c tlric ccrstc lltlt()s \ crlra,gclr. Iicrr zucltt grtt'irp1rc1 op 11c lrcvrorcll s11cc11\\'. cll stcllrllrcLlgc
.qorts. 13ijra lrotstctr \\'c ol) cLrlr liololrrc irtfantelic,
tlic trit irct vnur lçrturt l)e lllalulcrll nralcltect'crr irr
.goe<lc oicle c1t llct b-Toote l)asscn, ais tvarcn zc
rrict ven'noc'irl. llcrr zorl aall cclr lror:1lla1c :rflos.iitg tlcrtkt'rr, irr ct.rr stlitrrl rrls ,lc. atr,lctr.
llaar i< parirle u rr, hct z.ijn Zruarcrr. Iir z.iirr
vcr:scheitlene kr rut xrrr-rri cs, rni ssclric'rr u'cl ccrr lr ccl
1

lratalion.

\\'rt lrctcclicitt rlic sclrjinbaar rustis-c afl()s'
sirrg op ciit ooacrrlrlili, r'rru élitc-troqtcn, \'cllic
rrog,gocrl. g(:()rg-auisccr..1, ja, nog' r-ersch sclrijucrr J \\:aarlj jli, rlczc, r'ckislag is onbegriipcliik.

\\-c rijclcn rloot'. \\-e' ziin tc

()eneraal Pétairr.

rr'ce
r

lr'e ltct hot;iil oriticr rlc lrcrltcigiu.q \-ilu ucn

t'ct-sche tttcnrl gelruil, crr re crls
<iirr.q ontlrkrft, cUcirt lrii, itr tlc rlrriste

is hct

()()1.

crrorruc

rrris, rnet rlat
r,erschrikkclijk, lielilcracirtia' {r-clui(1, (1at cc)l
obscssic \vorc1t.

Ijn

hcctc, stirriic-rrr'lc \\'irilll rlcl ccrr rliltlic
u'oil< r'art stof ctt lool< olr'hrtlt <trts.
cc,rr

Cltattvot is varr ziju \\râ.qcll g-cstapt.
irZcg c('ns, \\'arr1.r \\'c cr,rrs vijlLig sclrrerirrr vcr.
rlcr gcn,ecst, 1ré? Die n,:rs toclr rrict ttcr I .\laar

terclt vcr gcu()cg .rnl olrs rrir.t tr.
g('( lt gl-(,ote : ))

tlclfcrr. Iin 't

n lrs

tlit laatstc irurrt <1cel il< z.iirr rrreerrirrg rrict,
\\ias\cctr zccr groote r-.ranlrrt. Ilrr alle aclrt z.ijrr
u'c et gocrl vâ1l afgekomen.
't

Op

\\-ij \;crtlclilielt \Àreer.... . l.rlirrtlcliug-s.... ol)
(,iot1s getracle I En ltog r1!cr rrl:r tral.rii ,lc Jlars

ccir gerrtlarm ons hct konsignc rrrcctlcelt
,, i.icht uit I l
'l'ot llellcvillc, eccn irrci<1errt. Ilt:t uarrt:t1 tlo<-rr'
st:ltotcn ltuizcn cn (lc grarraattrccltters voor onzc
n,iclctt, is zct'r toegerrolrcn. I)e utcg is rteel ge:

vaarlijker dan op del .r'origen tocht, veel mcer
lrcdrcig*rl. Iirr rru he;b ik haast oru ]l6ve11 ql {le
helling te kornen, varr wâar we het r1o'rp l3ras etr
tle ïreLtr,elen r,an Poivre zrrllcn zien of lierrer ver'
ruoerlen.

r

st. ]lras

i-s

r-rlrtinri-stisch ge-

rrict tustig rtezerr naclrt, lreelenraal

iet.

Tc ruidricrr varr hct rlor'1r n'occ1t llog cclr brarrrl,
trrirrtler hcrrip nrissclrierr, rlan ilicn arrtlcrqr uaclrt,
llrrâr .grootcr toclr.

Err cle gratratetr lr:rrstcn irr tlc t,latnrnerr,lc
rcrr ell in rle str:rtcn trrsscltcrr Lct puin.

Hier s,clrcirlur cic u'c.qcrr rrzrrr \,-aclrcrairvillc

trri'
i.rr

I."tt1.1no',,.

Iit.tt

S,,i,1tur1

l.lLl,t

:

(la nict i11 111,f alor'1i. 't [s c,r'rriet rrit tc lrotr
rlcn. lfctr ltan cr rrict lrli.jvcrr.
\\"ut spt-ckcn rlt' ltranrrerr zclrrn'acirtig. ilrr
rr

rr

rr elli een rl'arrorrlc ! I{cbltcn de I)uitsc'lrcr,s tcrlcirr
gcrvotrnerr? Ilclrlrc'rr zc rccds tlc I'oivrc-lrculcls
I ,crcikt ?

I)e n'aclrtrrrccstcr slecpt olts'uaâr lrct lrrirl<'lcrr
r':ur Ilras. \trrat u'il lrij toch? Hij laat de rvagcrts
stil staan \/o.or ccll li j huiz.err, rlic tlcrr brarrrl
'',i,skcere'n. Vorrkerr rlu'arrcler t"orrd, u'irar clli
,ropctrlrlik als ccrrr lrlikscrn doorstraalt.
Op irouclerr! , o1r r,'iiftig 1):tss,cl1 ontplolfcrr tlc
gLlrrrzrtcn, een of trlcc, e,1ke :rcht of tien sekorrtlcrr.

Il< stap zelfs nict af cn ]ial'tin evcrrrnirr. \\ c
hct clien solrl:rlt rrl : tlat het hicr rric:t uit
tc houden is en clat nc riitrrraal rrict z.ttllcrr ontsrla1)pen. ùIaat '"vc nlogclr orrs nict rlool clie fataz.cggen

listische vertlu.azitrg a.lll olrs riituig

lieterren.

laterr

*8û9*

\-cr<1tttt.

I)c liatlrcr'lt rtrtl r:tt rlc lruizt'rr iirrgs rlc IJalrs,

\\-c splir.gctr rilr ricrr.qlont1 . Jicir rrrilihcr-l,r.rt
cr lt()e ()11!-('(1('cl-(l rritzict.
\\'clilr-a l<ccrt lrij tclug crr lrcrucrl<t ne. 7,rn
olgerr ltclrlrclr ccrr zorrrlct-lirr.r,;t sclrr'ttcrir-rg.
,,'t Is gcklrcjll l, l"r)cl)t hij, rr acrlihcicl , znircrt,
r-('lilrr: i(i I \\-at 11o,r-rr u c? ()trrrro,qclijl< hicr tc lrlijvcrr i (lc ziet tvcl tlat er-gccrr lrul1r1xrs.t is. \\'c,
virlltrr lricr rricts err zulltrr olrs zolrrlcr-ccnia.rrut
itr stttliiicrr latetr lrrrlikcn- ,,
Ik gcloof , rlat lrij rrr:rar al tc lte l gcliik lrctl.t.
rrlrlu' r-clt lrrtr's, tltrt

\\':r;tt i- rle ttirt'l:ltttt

r

-lt t l

\\-cet ili lrct I IIii is vcrrlrlcrrr.tr. llii z.,rtlit
gitrilcr \:alt \'orc1t irr rlc str.rlrt. Icrlcl oogt'rr
lrlil< trroet lrij ziclr plat tcl erotrrlc rvcr'pcrr.,'\is
lrij voot'tp:rat, i,s ziin z;rr,,.l< jtr crr-rlc'.,,
r _\Iaar, tjil ct hitr uorl n.cl sol<,laterr., l
r, Il< lrclr rir t',\'cc sc'r'orrclctr. 7,c krol'lctr tiit crlr
lie lrlcr e11 zrgcll r r p.cliccl r'ctdrvaasll uit. IIct
,r

ziitr vrrrloolrle inlirrrtct-istcrr, liclrt gc\\ (rn{1, gclooi
i1<.

'r

I,)1li oogcrrblil< rvcrci 11it.gts1trc1* tloor ccu sclittirl cn ccn roorlerr sclrijrr orrrlrrrlrr-ol<eri. \\-c
ttroctc'rr tegctr cctr rrrrrnr. spr-irrt(,n ()lll elcrr lnccl
virl scirtr-t cn tc orrt,,laern. clr'c rorrrlort ols 1ilct,
tt t'crrrl op <lc dalicrr crr dc strultt slaat.

Il< zic rrrr ook <lc irrfaltcristcn.
,r \\'ij zijrr licirt .gctl'r,rr11rr, 1-q,1-1.,11,.,r, zc. i, \rr nr
()trs toch nrcc I \\'c linrurerr.lricr rrict lrlijvcrr. l)r,,

itriarriclic liotnt rrict 1'rrccr rloor'lllirs. Zc: !-rurI
lrrttts Irtt llirrrirrrl. ,,
Zii rvctcn vall ,gcc1l llir)111r,r,"t tc Ilr-ls.
Clrattvot l<cct-t tcrttg. FIii lrcclt cclr aalruc.ezcttit t' q-rzit'tt. E; ziirr yrt'l !t,r.,,,11r1ç11, gj11111.1' 1r1i,i
rlen

in 't

rlor'1r.

lrlr.regr'letr tlcg,

\\'ij vcrtr:cklicrr over

r1i,.,

r'ril

dcrr door cr tlni-

grairaatsc.lrr.:t"r'crr

zcnrl arrrlcLe r.r'ccst,lij1rc rlitrgetr 1igt. \\'c t.iirlcrr
lcfl()rcn, zo,ekctr \r'ccr. rçerrtlcrt ritrr u.rr.qc'n.. . c1l
srrrratcll <irrtplolltrr zoo, clicltt, rlrit n'c 1t1ots sto1.
I'cn, riieeletirl tlat t,ij gctroifrir ntoctcl l-oltlcl.

Ijen r.er'itlirr,.lendc ..'lan lalit rrit tlcr grorlri,
zorrdcr r.lat ili \\'cct \\'aa1'. I{ectc cn \-cl-giftl.q(ic
r()oli o,ûrhult o1ts,. Flcn aeitrii.l \ia1l z\\'â1 e griiliii
tcu. Een 1al'aai, rlat- tot itr rrrcr"s; err Lreen tiringt,

r'riri.r- 11e i'cr-1 ocsti1,q.

qc'r'o1ct1 rloot'

Irct zn'aar .gc1rtir1 r'lrrr rrurr.elgen-r,r

i,tir iiirr.gcrr, rlir nrt rrcetstortcl
\og ccrrs otrtsrraltt, Ii< l<r'ccg ecn selrcrf, tlic
vlllr ecit riak l;otstc, in dcrr rrrg.
.\icl ('rs, rvalrt i1< ltch sleclrts tcrr hevigeir
.

sclrrili

c.cr'ocl<1. I)c arrto $-as ol) ecrr rlraarlr'erspcr.titrt' gc'i;otst trit is itr ((l)au1tc)). r\irrr lrct linrisprtlt

,r(t- \\tr{til

sll|rtt ,lt' :il1{l( I-(ll.

llctr r,onil cintlcliil< rlç 111r11r1 r.;f. I.lcri l,r:atrlilrr.rlit'r -.trckt allastig hct lroofrl uit ectr abr-i crr

tloct

te

el<cls.

I)e gcri'orrricrr zijrr ciaar evcll crg iu 't ge vaar'
llls aan ltct llorrt. Dc lrcscltictilg ircrlaar.t i.r-c'crr

,;'-rgcnltlili.

l)e I)tr-ilsclrcls rlttirr :iatrtitllctr cn c\ren tc

t'.-lrclr

sclrecldc irct u,cirrrg of zc llarerr in lJr:rs.
IJc brarrl<:rrrlicr heeft in ziju o()gclr (11c11 u,ilrirl
lrlik van ()\'crsl)anrrclr rucrr-"clrcn. Een ziiner klrlrcrarlctr r-crsciri jni cian, gclrccl \'ct'd\\-âasd, statr;clciirl , .ge k iriira. In derr l<clcle r err iu ccri
tralruiigcn sta1, liii 't schijrrscl \,iltr cclt flilil<cr.crr,1r' kir:irs, 1i!gcrr rlc gcrr on.lin tc krcurren. Zc

ivillc'ir <lczt zonc

\'..r.11 rlr:11 {r,u4 otrtr;luchicrr.
]ilijrra allcrr z.i.ilr liolonialcrr crr ianinrcren in lrct
-\ralriscir. llairr't is clezclfrle klacltt \'âli augst

(

ll ll'Otl.

Iicti Iir:arsc11c !-cgrâ(lccrrlc, atlittrlatrt of orrr1crlrtitcuaut, nrc,t r,crlrorrderi lrNlrhoofcl o.r :u'rr,
:rrrcc1it on$ rtol:, ruct 1.r-arrcn iir rlc stc.,n'r.
,, \c:crrrt olls
L\-ccnrt olls 11tce ! I,aat orrs
'rcectcrr Il
I{. Ii. l.,r'oorl
Iictst <ic zrçaat .q..cu-r-'trclcrr i ()a bintrcrr, gc
zt1l1 t1 ilt g.rtlis l.rtctr sclricterr. Iicrst dc lisacrrric

Ir:crr
,r

rg't

rlorrrlcn ! rr cclricdt ccrr l>r-arrliarclier.

Ilit dc \\'ilggelclr(1c sclruur, dic ons a1len lrcrlclvcr 1ion, cllitrgcn zc iu r)rss,A ladr voien'e1l
irr r'lit r-ookcrig 1ro1 , \\'âal- eelr rrrccsciijlie iuclrt

r,rrr lrloeil ï'alnrt, en clic onder tu'cc oritploffirrscrr rlar,cLt c.ll sclrtlllt, 1;c?--riin ili tlerr alr.qst dezel'
orrc.c.lrtkkigel

.

Ocfoltet-d rlor.rr hul u'orrrlclr, lrtanclencl r'arr
lioolts, rilaar uit rlerr striid gcrc(l, voelelr ze nLl
rlc iredreigirrg, nf r1'eJ tloor cert granaat afge-

-- ùr[r

maakt te wo,rden of in de handen van clen vijalel
te vallen.
.is
Ze mee te vo€ren,
ze voo,r de trn,eede maal
uit rle klauw van den dood te halen.
En ondanks cle vennaningen van cle,n brankardier, _dringen ze we€r .trri buit.rr, een ellen-

clige__kudde, die haar smart en r',,anhôp in verschille.nde talen uitschreeuwt.
.Ê,r zijn afgrijse,lijk gewoncle Arabiererr, haastiR' verbo'nden, trloeclencle wezens,, waarin mel
slechts eert qog meer ziet, anderen mct afgerukten scho,ucler, nauwelijks lrret een doek bedelrt,
ryaaruit bloecl dmipt. Er zijn er, clie op cle knieëri
kruipen, op handen en vo,et.n, cen blà,e<lig spoor

nalatencl op de sneeuu/.

Maar, daar staat plo,ts cle aalmoezenier, in
stofferige en ges,cheurde soutane, een 1ang,

beenachtig gelaat, met clrrnnen baard, doch met

flikkerende oclgen, zoo verschillentl van

-

I)e

Ko,mt, kinderen... nlen clo,et wat men kan.
Men zal u allen meenemen, â1len. Geer enkele
bliifi hier. En zoolang et een is, blijf ik bij hem.
Nu kunnen ef maâr zeven weg : de zr;rzaarst gerr

rvoarden.

\!-ij
rr

lr

vertrekken.

Komt vlug terug, vrienden r, smeekt cle aa1rr Keert terug, kos,t wat kos,t I Ge ziet

moezelier.

clcn buitengewoon ernsitigen toestand.
Ên wij rijden heen. u

l

De schrijver vertelt dan van zijn tu'eeclen
tocht, nn over dag, naar Btas.
rr We{k €etr verschrikkine ha(l cle nacht rtoor
hen rrerborgen I fn het rrerlaten do,r0, gebars,ter.r
en 'wankelende muren, massâts steenen en vergruisde pannen, verbrijzelde -qtoeletr, tafels,'linnen. En rrooral roet en bloe'cl.
Er is geen enkele levencle vornl ; aiieen lijken.
Twee, vijf, acht, tien paarden, grijze of bruine
rila^s,sâ's, inet stijfgetrokken poo,ten, a1s iizererr
staven. En <laarnaast mannelr in kaki, <1e eenen
n.ret het gelaat in de sneertut, ancleren met het
aangezlcht naâr den hemel.
Vele clooclen zijn zeker al rn'eggertocrcl. Err
uit cle bloeclplâssen, met toet vetmengcl, i<unnen
\\,e nagaan, clat gewo,nden zich nâ,âT eefl m11111'
sleurden orn claar te stertten.
Wij beteiken weer den hulppost en terrn'iil men
gervonclen oplaadt, oncler\,"râag ik dett âalmoezcnier.
rr

Of

Douatrmont genomen

is'

'n'eet

ik

r.riet

si"uri-"n

graven.

Eenzelfde granaat heeft herr ter plaatse neergevelcl. Van een zeer .iong so,ldaat wiens kinder-

1iik, roncl gelaat vreeselijk vertlokken is, is
dii als met een bijl afgehakt. l

<le

de gewonciel weer binnen gaan.

.r,

"o
stellen daarachter mitr:ailleurs op. Die zwakke
verschansing is tot de ver:dediging. van het dorp
in geval van een terugtocht.
De straten liggen ook vo1 granaattrechters en
claarin en daarrond helmen, ransels, bajonetten,
strrlikcn valt geweren.
Ilu larigs de muren hijkur val tirailleurs rryeer.
Sornrnigen hebben het uitzicht van slapenden,
ancleren zijn vreese,lijk verminkt.
Voor <1en hulppost liggen acht rlooden, cell
hcele rij tirailleurs. Zc liu'aurcrr rrit cJt,, lor4r-

c1c

***

arrderen.

Hij laat

Zouaven barrikadeeren den ingang van

ISras met eeo wag'en en planken

De gevechten om Db,uaumont n'aren verschrik-

bij hoopen, officieren
vcrclwenen snel..
l,Ien zag groepen soldatel uit het vuur ko,men
er1 over de wegen dornpelen, cloo,r de sneeur\,,
onrdat ze geÊn oversten me'er hadden en geen
orders kregen, en het niet mee,r uitho,uden konden Van vermoeienis. Wat baatte het den dood
Le1ijk. D,e mannen vielen

af te wachte"n?
Dc D,uitschers betaaldetr hun ecrste
7.\\aat, want zij spaarden geen volk.

suksessetr

Het bombardement

rÀ'ij merktel het reecls
verdwaasde de verdedigers.
Zoo namen de
D'uitschers
zon$er slag o,f stoot een gansche kom-

op

;-apnie Zovayen gevangefl.

Ifet

u'as

bij

Poivre.

D'e Zo,uaven zagen een massa opdagen, maar

irieldcn die voor Zouaven. En het unaren vijanc1en. Deze naderden ongestoord en pas to,en de
kompagnie ingesloten was e'n het hoera:geroep

klonk, bemerkte men de vergissing. Bn de man11e11 ware1l zoo rlers;totttd, dat ze geen ureerstanrt

hoclen.

Op anclere prunten tlaarentcg'en stieden r1e
Franschen als razemden, en pas als de geheele
liornpagnie vernietigd \rvas,, hield het verzet op.
Ta, r,ren gevoelde de onmacht.
D'e uittrekse,ls clie wij hier meecleelclen, geven
ccn klein clenkbeelcl van den toes,tancl.

***
\[aar er kwanr versîerliing.

s'el bijna zoo. Voor
"eker, naar het schijnt
T,oitvemont is er gcen twiifel meer. De onzen
tlachtcn op nâllweli jks 150O lneter van lrier
starlc1 te ho,uden, in een ravijn. eveu over de

Het 2û" liorps wercl sezonden. En Pétain nam
1'rf hcvel over den scktor.
Hct 20" koirns was dat van Naucv. ecn keurko,ros. f)€ oucleren begreren, $'at nlen vatr hert

lrier.

'Want zoo Verdun viel... zoo het leger <laar
aftrekken moest, zoo het hier een nieuw Char
lcroi worrlen moest....
I{uenier zag het 156u van dit korps in de liazefile Marceau aankomen. Ëerst cie mitrailleuis.
Het regiment behoorde'tot de 39' divisie, clie van
To'ul, bijgenaa,rnd tr cle sCa'len divisie. rr

steenc,roevelr van Ifarrclromont. \Meinie scheelde
lrct of de Duitschers kwamet cloor vcrras'sirlg tot
u

uZullen wij ze daar kunnen legenhoutlen? rt
rr Oprecht gesproken vrees ik varl neen. De
moe"l àer overlsten en mannen is niet voldoende rr
rr Dran kunnen ze in eelige uren te Verduu
z.ijn. Dat is het clebacle. rr
tr En 't zou erge gevolgern hebben' o'nberelienbare gerto'lgcn.l

eischte en sleurclen r1e jo,rr{eren itr hun ernstige
aeestdriff mee. Ze scvoelclen dat hun de toekorns.t varr Fratrkrijk wcrrl tocverttottwd.

*811*
Het groa van het regirnent wer<l van Bras tot
oir eeir rniil van \,rerdtln in auto-kanrions aangel;r.acl-rt. llaar: c1e ruitraillcrrrs cledet die reis te
voet... 55 kilorneter op één clag!
Zr: ir:rdr'lcn \ra1l verre clie kazer-le gezien rrct
ccrrigc vcrlichte t:âme1t crr de lantaarns rler autos
' ir zc nr()cst lrrrrr r,r'cl celt oasis toesclrijrren.
Ze u'eterr, rle nratrnen, wâarvoor ze liomen...
tnaar t'larr toch een nacht, zo'ncler rrercier tc zicrr,
rrocst cen gocd gesiote'n kazerrre, h.un een heer-

lijkc lrlaats toeschijnen. En ze clroomclen a1 varr
l;cr.lcletr op ïi1elr, matrass,en en een kerrken,
\\raa.r zc warme soep zo,uclen vinclen.

Dat beeld is llots lerdlenen. De kazcrnc is

t'uinr gcnoeg om heir te herbergen, en meer ilarr
1ren, rnaar ze is leeggehaald.

Dc officicren zijn heeugegaan. \\raaror-r lionre-rr
zc rriet terug en moeten de ntannen cerr uur ondcr
<le u'apers rn'achtcn, o.ncler rrolle uitrusting etr ais

rrrttilczels gelaclcn? Zal nrcn aan rlcze ongc1ir1,-

kiget clan niet e enige ure11 ve.4)ooziug scirenken ?
Jlocten ze zotcler uitstcl naar tlen slag? Ik zie, rlaL
zc rlaarop a1 bcgiruien te reliencrr. I)e ouderelr
in tlit kerrrkorps \ry*etelr trog, hoe rlikuijls nien
ccn bovenrnens'che'1i.ike taak van hen eischte
Ze z.eggen cr toci'r niets van. Gcerr minste zinspelitrg op den sla.q, onder cici:c mannen, rlic er
zich in rnoeten \l/etpelr, eecn vraag orrer tle bcschieting en de aktie, tlie nu in .o-ang is. 't Is
alsof z'e naar \/erclun konren voor een hardc
oefening, maar ciie toch hun leven niet in ger,;ral
!

Menige jonge rnan had

koucle kazerne

in c1e zalen dar ledige,
zijn laatste levensuren doorge-

bracht.

!a, ze rvisten waar'irecrr zc gestuurd werclen,
toen het bevel luiclde rr naar Verclun D en ze murmureerclen niet, maal r.r,ie za1 ze,.(geir, wat er in
tlicn verschrikkelijken nacht, toen de granaten
niet alleen de stad, maar ook de bruggen zochten
van Verclun tot Saint-Mihicl en Bras, Vacherau-

corrrt, Belleroy, \,'i11ers-srrr-Meuse, Genico,urt,

Trayo'n beschoten, toen orzeral vlammen oplaai<1en, wat er toen in menig gemoecl ornging?
Het 20p korps tro < nâar rle vuurlinie en kruiste
gcr'vonden en zag lijken en ontmoette droevige
stoeten van vluchtende burgers.... Vooral om
Souvilie-Douaumont rvoeclcle de kamp. D,aar
dreigcie het gevaar, claar zoa het bes,list worden,
of de Franschen clen rechteroever rontruimen
rnoesten, het begin van een'terugtocht.
Bn op die b,eslissing rn'achtte in angst gansch

Frankrijk en met Frankrijk alle Ëntente-rijketr,
ia, c1e gansche wereld.
Zou Verdun cloorslaande gevolgen hebben ?
Werci het de vervulling van rvat cle Duitschers
steeds zoo driest uitschteeruwden, clat cleze oot1og hun de zege brengen zou?
En het 20" korps hield stancl. Pétain bestuurde
cle operaties. Ifet was een heische strijd, een ver-

bittercle r 7orste1i1rg, een offeren van stroomell
hloecis.

brengt.

Het 2ff korps klemtle zicli aan (le vlakte van
Do'uaumont. Te'ikens weer botsten de Duitsche
beriden op hen en te'lkens s,loegen zij ze terug.
En tlan vo'ercle het ko,rps zelf een charge uit.
En het wertl een u'orsteling zoncler genade,
met de baionet, met ger,r'eerkolven, met tlolkel,
vuisten, een helsche kanrp r'an razert;'ij. En zoo

zcker beter: dan n,ij den etnst van tlen toestanrl . Zooerreri heeft hii r,ermoe'tlelijk een ber;el
ontvangen et in 't <liepste rtan zijn geweten, is
het offer larr zijr leve'n re'ecls voilbracht. Maar
rriets schokt zijn rreesterschap o.,cr zich ze'lf,
lre't. evenrvicht rran zljn zicl , zi.in stroerre goeclrnoetligheiil en zijn gezag.
Hij roept de oncler-o'fficieren.
rr Laat de mannen in de karnets slapen e11 g'ebrttik wat er is van becldegoecl... mâar er is niet
vee1. fn de meeste kamers is er zelfs niets. Maar
u'ii hebben niet te kiezerr. En rvij zulle11 daâr
altijcl beter zijn clan biriten. I)e mannen blijven
natuurlijk uitgerust. Traclrt rrrorgen koffie gereed te maken voor het vettrek. fk rtaar-cchuw tt
ilat het vroeg zal zijn. Morgen zu1len \ve misschierr gcravitailleerrl worden. l
Orr tien rtur zijn c1e mannen onder clak. Zc
liggen op koude vloeren of no-e5 koudere beton
plat-formen
ln sgn temperatuur van acht gra-

hield liet

De cfficieren keeren tcrug. Bii hun nacleling
r,erdoolen r1e stemrnen. Ze zjctt er zeer ernsti-.J
rr it.
De kapitein i-c ecn groote kercl met brceiie
schoude'rs. I)at is ei: ecli! in u'ien e:[e troep vertrouwell zal stellen, zoolallg hij leerft. I{ij kcrrt

- gepijnigcl doot hiur lecleren bretlen onrler 11u1
telien etr r,olle-patroontas,schen en ze hcbben 55
l<ilometel o,p een riag afgelegd etr httu naag is
1et1i.q. En ze staan voor eell velrlslag u'aariu geelr
gt-.natle wordt verleend. ))
Zicilaar c1c oprner{iirlgell vair cclr ooggettigc.
En het 20" korps krararn in cle btandipg in rletr

striicl, die geen genacle vcrleende, u,aar het gerr c]err rtijand ophouden of sterveu l.

borl n'as

rr

20u

korps stancl.

I1s nE passeront pas

r,

hacl Pétain gezegd.

En de Duitschcrs geraaliterr er niet dcnt. Ze

haclclen Douaumont, maar niet rneer cle meester-

schap, niet eet open weg, niet Verr1nn. Dat wist
mel1 nllr al zotl de strijrl nog lang I'oottcluren.
Zoo eindigde cle ecrste periotle.

XLI.
NE STRIJD BIJ VERDUN.
(Vervolg.)

La Voie

Sacrée.

-

De tweedo phase,

Zooals we reecls vertelcl hebben, werd in Februari 1916 <1e groote spoorlijn die Verdun met
't ovetige clee1 varr Frankrijk verbcncl, door het
Duitsch geschut afgesneden tusschen Parois
cn Donihasle.
IIen beschikte uu alleen nog mâar over de
kleine },{aaslijn rr Le Xleusie'n ) \ran Verdun naar
Bar-le-I)ruc. Men slaagde er in het trafiek daarop
tot 2000 ton per cla.g op te voeret. Maar voorai
\\,erd het verkeer verzekercl over den \veg Bar'lelJuc, Rosnes, Souilly, \ierclun, die nu den naatn
kreeg van de rr Vo,ie Sacrée r. I\Iet cle autos ios'tc

al

.)

IIet Iort l)ouauirrorrt in Jarruar.i
trtctt tle trôe1rcn lrl , r'olt.i'lc ittctt tlc gcn otttlc tt
Irccn ctr bevot-,t nuLrLle rrrcrr 2i{.).{)()(t striitlers.
liit de voolgaalr(lc lrcscliliir,ing zâgcn we, lloc
in't ccrs,t dat atlt()-\/cl'l<cct zccL orlcler: de verNat"riilg 1ced, rnaar'

1ucl1 ili11il

docltrcffenclc lllaat-

r-cgc1cl.

Ilar-1c-I)uc u'as rlrts ccll zccr gctichtig 1ir.trrt,
hct is tlc liooi'<11l1aats ' i'an lret tlcpat'tcrttcttt
rr l[cusc r crr te 1t ()n.gc\'('(]r I's.(]{){l inuiotters. IItt

i-* 11c gclrot-lrtelrlaats t':ttt ^\tirlittot, t'tta:rlsclt:t1li
vurr Frankriik, gcttcraal vtur Napolcorr, cn \'rrt1
fixelut:rtrs,, rlic ool< otttlct-

Illr -1c-l)uc ilrcuutlc

<1cn

l<cizer tlicrrtlt

.

.

nrilituilc
tlr:ulitc. Er.. 1ag ccn groot atrto-p:rrk, tlat nu tladc'
liili rritr:clrlcit'l ri'cr',1.
flcrr r"ichtte ntcct tt-ct'l<ltttizctr op voor clc ltcrstcllirrg tler u"a.qctts ctt soltlatctr cn burgtrrs at lrc'irldcri cr tlag ctt rtacht. Tictt gtoot aatrtal l.t'ctls
:rIr]clict1rt1c arttos tlertlcrr lraastie oitgclapt. .\it,tl
vcïdcc1c1e hct u,ell< ctt in ctrlrele <lagett otrtstottrl
ccri rcu3aclttige fal;ricli, \\,aar icdcr ziirr taal<
ktecg. Irr aile stt.rtclr, oI a1le'plciucit t't.Ltlrottgctt
ziclr lijen \,oertuigcn, âutcls vâ1r a1lci-1ci \'()l.ll1 (:1
grootte, zoowel tiic <1cr \iroeg'crL'tocristctr lrls
v

<1tts ortclcr c.le

rachtn'agetts.

I)g srreeutç vcLaltlcrric i1 slijk cri yooLttltrLc,ttrl
r.r'icrpcrr de u'iclctr lotttcirtcn vail z\\'arlt rltorltlttr
o1r t1c gevcls ctt t,crdcr larrgs t1e tvegell ()()li ()i)
g-rocl)cn solclatcn clje r.ri- oI aanrnilrcltccLtlctt.

()r'ocpcu tcrritorrialctr u,crtlett aaltgc-qle1d ottt tic

\roie Sacréc- l riooLttlttlcncl te hcrstcl Lclt, rlc
gatcn te vu11etr, cle zn'aklic plaatsctt te t'crstct-l<en. llcn braclrt tlttaLt'ooL ooh Duitsche é{('\'tlll'
rr

itr Irurr i'rri1-.qrijze uuifotrnen t'eltlrrL r,agcbou<lcn 1clicrt. Zij ltaaldcn uit tie trairij
gelc.geu groevcll dc steetren etr hakten zc irt

.qencn a.r1l, tlie

stukken.

Iioalmis^sarissen, nrilitaite poiitie, ltatltletr oprlraclrt het veLrzoer tc t"cgclett, aatr gcvaarltjkc

lulclrtcrr cie bcsttttrrrlcrs tç \\râarschLl\\'e11 e1i vooral cr tegerr te rl'akett, dat de cloortocirt vsl5perci
z.elu geraken.

I-lleef een :ruto stci<ctt, n'as
zoo.ais rnen zegt,

irij in

ri l-rattrte

ri

onrtitltlcllijl< rlerel hij van tie

L{Jt(i.

lxr;rrr vt t-u i,iricrrl crr irr lrc:t r crlrl gcslil;1r:r'r1, u aur

riirtr rltutti.r,ic it;urg{r\\'czelt :lr()r'1)rlr rlc l t;rlilit

t,

orrll.rrlielricrr.

i,lrr r-ri-st gc'l;eur-11c cr 1l()g al ecrrs ccrr ougeltrl<,

l atrt rlc chanffcttr-s n'r'rrlrn al'geiaklicrr)

tloor

t'erl te lalqc rcizcu, rlttttcn s{)l.l.ls iulll liutr strrrrr
llitl itr gr lrotstcrr <larr tc.ge rr ccrr lroolrr, celr Fair1,
rttrrurl<ttrr hcclcrneral vatt detr weg.
7i,tt 'r.,to Lc<lctr zc ltcclt, :tutos ttrct soltlatctt, rttcI
lrrrrrr,iti,., rrrtt gcrrorrrlcrr, rrrct allcr-lei tlatel'iaai,
rrrt lci rirstrrj,l<ltlrtr. i,arrg! ilicrr u cg wcrrl \1cr'<1rrrr tclccl cn 't \\-a-. 11c eerrigc, tiicrr ric ltranst:hrrr
liotttlen str'l1stt tcgcnot,ct rlc vet't-tierr lijrrcrr dcr
I)uitschcrs. Lirr rrog r,otrrl rrrcrr r:-clc.qenhci<1 orrr
,rol, itr autcrs c.le ougcluliliiil-.stc orrrlcr rlc lrnr gcls
nlar llar--lc-I)uc tc vo('rclr, r.lc rurupza.ligcrr, n'icr
u'oorrplnats Ll vcr1i1"r1ilrrclr1c orrrlcr ltct gesclrrrt.
.\11c lrirjzcu irr hct stadic, allc sta1lt:u, zriltlet's.
l:re'crr rrol crr ook in r'1c orr'r.liggctrrlc rlotlrerr hracirt
rrrc'rr rlitizcttden .qctcistcr-det orrrlcr tlal<.
Sorrrs lirtctr ilc l<orttnrissarissen cle rii stil lrr,tr'
r1rrr, oru \\-aECns nrct nrilitaircrr tc laterr voorgaalLr
r.,'lrri r r r',':..s Lichircftc aarr rurlrlrcl, r.lie <lc stli irlr-irlr: trricl't,n l<r.,lrrletr itflossr:tr, tc I)ottatttrtortt,
\-aux, fir-oirle-'I'ct-t-c,'l'zr\,a11irr.:s crr cirlcrs.
Ili.j \.-crrlrrrr zclf rt':ts cl' (x)li lrr,1itir: ottt rlc Lott
lo,ri1111 ovcr r1c lrrttqg-ttt tc t,ct'r'ler1rn. (.)p oliirr

lor.lli str.rntl crr <l,j \,(,onvt:rrustc rici rtiul-',cn u{lt}ilc-

<lrrir1.

I)ie 1rt-ttgcctt rt ct'rlcrr .gcu'e lrlii1 Lrcsc:'lro1cn,
quiic storrrl gct'cctl orr t.rlrrnitlclcllijk,1t:
sclra.,lt, ie herstellcrt, err lrad ook r,or:ttrtuggcrr
rrrurL

l:rtr gci c r'.i1, \'oor ll ct \icrl(c:ri- t.lct' soI rl atcrr . Ilrx.r

1.

I

r's

liclrttc tttcn slcerlrct s
1ot kanourre eLbooten itt, r'attn aar strtiikcn tlr
n cr.ktcrl c\"c11cens trtce , zcll's

)rrit:^c1rc lir.ries bcschoterr.
I)e lrrarr,.lweer wâs o1; 11,:;st otn cle tloor .qrattitttrr gesticirtc l-.t'eutilcn <ladcii jli tc bestrijclerr.
Over clc ,r }{cttsie.n r vr)cl-tie meu ook g,-eworJ

rleri heen, nlaar lren 11Ilâ1itc ccrr lntliugsfri;rat.s
brritcr de stacl, ciaar het s,tatiou te Verclun ottol-rho,rrtle1ijk clcor c1e lijandeiijl<e artillede l-restool<t
\\ et(i

.

Atrtos lrra:ht*ra rle annc ltjdels naar de treirten

Inr:-nit11 i :rir Irc t

(rll \\ ( 1 (l(.r in,1r' :rirrl,ir irrri<.it.s,,lit,

\r:lrcll
verl

(,1)

re ir i

Ûtttllrst 1Il(rust(.il

1i

or

i,r.lrl irr{t,r'icj

rI

o1.tlt.1t, l!t(.1 ()il1t(,(llli(l

.

Nabii Vcrrlurr

rrroc'str1r

li,', llrl,rrrli$lrr.itl lrulrlrrrl,;n.

tic clurrrllcur-s al

lrrrrr

\\-r lrcsclrlerrcll .lc (iclste Ilrrsc r.arr rleirr silii,i
{illl \-t'rr'ittn. Irr 'l l;i.jz,;riticr ()\.cL ilc !r,
vrr('ittr'l lri j I )<iuairrri,rrrt l rrrrlr lc irt t r,ii'ictittrit. i.cr
slirg rlc,t' Iill.rrrsclrcu âls çol!t (i iur 2 I l,'elrt.u:rr i
t,
't I )llar t lt)l {ij
,r Irr rlt'l 1t,l('ltl !,âtl 2l <:1t,)ii Iiclrr-Ltari vâ1i itrt
c irrrlt iur,rr tc wjizctr varr rlc,rr srrt:lltrir vrrortgiurg
rlct. I ) trit sclrers.I)c rlivisics, r1it. -sc. lcri 2 I I.'clrrrrrrr.i
rrart lret gcvc,cht rleclriaruerr crr <lic heltlhtlti.g
tegerttstanrl gclrotlcu' huri<lcrr ()l) ollzc oncierstcu-

rringsslellingen lltoestcn lrl'gelost \\.ot-(lc1l,.
i)c vi.iattd, rnccncntlc rlc ovcr-rrirrnirrg te glrrrrr
l,e'lralrtr, rrlrrlrrlrlrcldc t1c lurrrvallen ltret \,crscile
lrlr1al.io11s,, rl:rrrrlrii otcrvloctiigiiik lruttrrrdc rril
zi.jrr rt'selt,c,'voor-raurl r,:rrr jrlojc.kLiclctr cn clnl
rleri gt,t's1. vlttt rlc troelrcrt o1r tc lrontcrcrr, l<orrtlipiLit' l,ri.j tratr, tlut dc -slag lri.j \rcrrlnn cle laatstr:
g rr)u1É: slrig rvas. . .
.

Ilii

<lrrt'lrt s.ltei over ric lrcnvcls van I)oultunrorrt

(.n Iirr)i(lc-'1'crrc ltcrrr te liorncn e.n ons Jtij \,'r:r
rlLllr ,, irr ccn on\\'cefstaanbllctr storrrrloop l <letr
lrr:rLstr'rr

slig toe tc Tirerrgen.

()1r rlat rxrgcnlrlil< .lcicltlc 1y15 olrperbevel nicu!'vLi ctJlllcdclr in ltct gevecllt, rlie rle ltoodzakeiiike verbeteringcrt in dc.n toestarrrl nroes,tell ilajriirengerr. [Iet tvas i)itter 1(oud. S reeuwstornr
bt"-mileilijkte orr3,e heu,cgingen. Dc Duitsche artiiietie trachtte iret oprukken varr onze versterkilr-

getr te beletten rloor geweldig spervutir err eell
(inophoudelijke lreschirti n.q van oit7.e achtcr-

iioede.

l{aar o,nzc solt.lttcrr, ricrr errrst tlczel l;eslisscnrle Lrrurr llegriiircrrtl, .qirlgcr ccn(lrachtig voot.-

\!'itarts en kcnden geen bez\,l'aren tllec,[. Everrals
gedurencle de dagen van deu slag ââu de Marpe
bezielcle cle kreet : ( Vûorwaârts I l hen met eerl

irrt l)ottltttr:ottt
lror-ciitircrrsclrcli.jlicrr nrocd. Dc o1xlt"aclrt, tlie zc
gclircgcrr lrrrlrjc'tr, \\'ris (luidclijk : olrt'trliken uaar'

Irtt rrcolrIt'1r ; rlr' iiirr IJczon,,;att.r-I.otlvctnorlt ver(1cr rcser\:c-troepcn cien tijtl
llc\-ù1r ol) ricrr lcclttct l{aas-oever o1u met c1elr
:iL ive lrs,-'lltL lt ()1n\ 1r'ng tLrsschetrlrcitlc tc konrcn.
IIct terstorrtl irr huic kotnen vâll t\\jce brig-ades
rrr;rirlitc liet gc<lurctrrlc rlet nâcht voofeerst mogelilli ,lerr tegcnstatitlcr tcrtlg te werpell to't aan c1e
linic : L.our,ctrront-irosch varr 1a Vattche-boscir
slrr.rrclr cil ârl(ll1s aurr

r

,irr HlLssotrlle.

Iiclrtcr

kr,r,:rrrrerr de Duitscirers

ilrr rlcr 2ir" irr rlicirte

l<o1or-Lrrcs

in den ochtelr{l
uit Siilltogneux

tlc n'estelijlic hcllingen vail hoogte 344 optcruijl atrtlcrc clcnrelrtcrr ltcuvcl JlB elt
,i, rr l'tlrt tlrcitvc'l aanvielcn.
r':Ln

;1c'ttLll,

\l,iat zc hcrlraalrlelijk aloo,r olrze itrfarrterir en
')trzc 1l1'ti11eïic tot staan gebrrlcht $rare1l, shagtlen
zii r'r in ollrs.trcclis l5 rtur in I.o,uverIront (ioor te
<lriugerr, ra hct rlorp onder cle granaten verpLetlcrrl tc hcblten.
-\lcer naar rcclrts, rroor Douaumo,nt, waar het
lrrlarrgrijli.ste gel)eur(le, wercl c1e toestanci langzr,rrrerhanrl clrridcliiker. ]{en hacl tegen 17 uur
kunnerr ge,loovc1r, dat het do,rp ingesloten ging
ru'or<1en. tr{aar cetr tcgenaa,nval vat-r onze tiraillcurs naar het rroorclen en een krachtige manæuvcr \/an cle Zouaven in cien Thalweg ten oùstetl
i'rrrr dc hoctilcrii rt:in I{auclromo'nt, bevrijclclen
Ir

r:t.

r\an het einrle van clen dag waren wij in het
riorlr en op c1c koppcn ten oosten genestelcl, voor
nreer rian tnreederden de overheerschende massa
', rrrr het fort omringend.
In den loop van cien nari:iddag was echter eerr
al'rleeling Branclentrurgers er in geslaagd orn bij
vcrr.tssil')g in het fort cloor te dringen, gebruik
ru:akencl van (le hevige gevechten, rlie er op cl.e
vlc,ugels plaats hadden. De stonn-aanval, dieu
r,l,i.i i.len vo'lgenden ochtencl oudernamen om het
te hernemerl, misiukte.

8i-i *..

Ile ruaclrinegelvereu ontwaakten,'Let geweetvrrnr knettet'rle. Ot"rrlverr nrlurschappen vàn clen
vijanci vo,nrlen rleri cloo<l, tic eene op cle arrclere.
\rervolgerrs moest cle Duitsche artillerie Douaurnont opnieurv beschietclt. Ditmaal bleef het
clorp, ondauks rle clapperheicl onzer troepeu, iu
hanrlerr van clerr vijarrcl, clie er niet in slaagcle

cl uit te konrerr.
\\iij hieiclen op zeer korten afstancl eerr vijltig rueter
rle buitenkanten van Douanurolt

clnrler het -vutlr onzer geweren.
l)en i'i" IIaart u'as het o,nze bcurt de bouwval1en van het clorlr te itcschictcrr, rlat al nreer af-

IIct

bisschoppelijk paleis tc Vcr<ltur. Ingang

van het l{uscunr.

\ian inin kant rleclen c1e Duitschers hun best
oru t-crr n'esteli cu ten oosten vaq Do,uaumonl
rirNrr lierhaalclen druk ols nieuwe fro,nt aan het
rvnrrkelen te brengeu. Hun eenige voo,rdeel was
\,Érsten voet te krijgen in het verdedigingswerk
llardaumont. En toch was nimmer een voorhrerciing door de artillerie zoo aaneengesloten, zoo
geduchr geweest i Onze reserve-troepen zoowel
als onze eerste linie-troepen ontvingen dien stort-

vloed met onvergelijkelijke koelbloedigheid.
Iedere soldaat van ons, of hij bezig was aan
versterkrngswerk, aan een korvee of zelfs aaa de

verclecliging der loopgraven, bleef onder den
hagel van pro,jektieleu heldhaftig op zijn post.
Gedurende den dag van den 27" werd de aanval op het dorp Do,uaumont met nieuwe kracht
cu nog- sterker materie,ele hulpruiclclelen hervat.
Orrze infanterie ontving zonder wankelen cieu
stortvloecl varr. pro'jektielen en vervolgens clerr
stormioop der Duitschers. Zij chargeerden met
cle bajonet en in liet gevecht vaû man tegçq man
kwam huu meerclerheid duideiijk uit.
De recioute ten westen varr het lort Douautuont, rlie wij tot dusver behouden hadden, geraakte een oogenblik in handen van den vijand.

Zij

wercl met geweld hernornen en de I)uitschers

trokken zich terug, hoo'pen lijken op bet terrein
acirtcrlatend.
Vervolgens cleed de vijand opnieuw met woecie cen aanval op Douaumont. Bvenals den votigen avo,nd werclen de aanvallers teruggeworpen
cn evenals to'en wercl in gevecht van man tegett
nial rlc kracht onzer bajonetten getoond. Nieuwe
lxlgiug. \iersche troepen, tot clen aanval aÉmgestorrnd, trrrerden, v66r ze onze stellingen hadclert
kunnen bereiken, neergemaaicl.
Ondanks zijn reusachtige verliezen, hield de
vijancl zich nog niet voor verslagetr en na een
bctrckkelijke kalme perio'de, die trryee dagetr aan-

hield, hervatte cle artillerie haar voo'rbercideride
bcschieting vân Douaumont.
IJen.2" llaart, van tien tot vijftien uut, wer<i
het <lorp-overstelpt met zulk een hoeveelheid projektielen, clat de D'uitsche infanterie meentle, dat
ditmaat de weg gebaand was. Om veiliger vooruit te kunnen komen, hadden ze Fransche helmen opgezet, een list die geheel mislukte.

lxokkelde.
I)ouauruont was nicL nrccr clan ceri hoop puirr,
te rniclclen waatvan vele lijken lagen. Toen onze

artillerie haar werk gedaan had, bestormden
twee onzer élite-bataljons tegen het vallen van
den nacht de D'uitsche barrikaden. Âlles week
voor hun stormloop. De Duitschers moesten de
I'laats otrtruimen.
Zoo'.(rra echter c1e dag aanbrak, de 4" llaart,

irervatte de vijatd, clie vcrsterkingen aangevoer(l
hacl, een machtig tegen-of{ensief. De gevechtelr
ciuurden tot negen uur. Opnieuw viel het dorp
in handen der D'uitschers en onze linie werd opnieuw gevormcl op 200 meter naar achteren. l
Wij laten nu het woord aan een getuige, die

het terrein langs Duitsche zijde bezocht,

om
onze lezers zoo volledig mogelijk over den strijd
om Verdun in te lichten.
( I{uttig is reeds de kennis,making met de wegen van den opmârsch. Op den nog betrekkelijk
drogen, vlaklien weg voor Fro,mezey hebben rvij

in groot gezelschap"met den 30 paardenkrachtruoto{ van een onzer autouroblelen een kwartier
iaug nrcegez'n'ocgcl, om cierr wagen weçr vooruit
te krijgen uit clen taaiel leem. Elders reden wij
tot c1e assen door een r'loeibare pap, clie bij sterken wind zekcr gegolfcl zou irebben. Over die

is een artillerie aangereden en zijn hoeveelheden ammurritie bijeengebracht, zoo groot
als rle krijgsgeschiedeuis op ecn zoo bepetkt gebied nog niet heeft gekend.
Het is ook leerrijk hier en claar het terrein van
den stormaanval te zien. Ten Noorden van Dou'
attmont ligt een bosch, \,vaarvan de lioordwesteiiikc r-antl in sncilen en taaien aanval genometl
riroest r.vorclen. Ëen enge, cliepe vallei, een ravijrr
bijna, scheirlt het van cle vlakte. Eerst moestelr
c1e aanvallers langs een ka1e, steile helling naar
benetlcn ; tleze helling 1ag volkomen bloot vo<-rr'
het gerveervuur vân den vijancl, die in het <iichte
kreupelhout van cle onmiddellijk we€r even steil
opstijgende overzijcle geneste,ld lag. De grond
was taai en glibberig, eïr de smalle bodem van
cle va11ei een bijna vloeibaar moeras.
Dit punt zou niet te overschrijden geiveest zijn
zonder een vernietigende voorbereiding doo,r de
artilierie. Met verbazende nauwkeurigheid heb'
ben hic'r cle granaten cler zware veldhouwitsers
iiuil naast kuil geslagen, over eefl langen afatan<i
en nooit meer cla . eenige metErs van elkaar. Het
stmikgewas op de helliug is weggescheurd, de
lrooge boouren zijn gevsld, de helling zelf. olrr
weg"en

gewoeld.

De Fransctren hebben zich hier desniettemin

riti

-

taai ver.lrrligcl. 'loocir was clez,e plooi van het terrein, die zon nroorddaclig leek als de kwaadstc
tr,lekken in de Argonnelr, clie ik heb gezien, bin.
rren 24 unr oveischrederr. I)aardoor is de feitc
uitval tegen f)o,uautrorrt er1 <le inireming vau'het
fort, riie iret kar.akter valt cen overrompehng
r'lloeg, mogetijk gervorcleu.
I{et .24u regirnent Rrantlcuburgers, dat ciezc
tlaad heeft volbrucht, had zclfs rnaar bctrekkeiijk
lichte verliezen geleclen, veel lichter b.v,. dan een
a[det regiment, dat âafl ccll later sta<lium van
tlen strijcl deelnam.
Van het oogenblik'af, clat rvij op hct eigenlijke

Den vijau.l rlaaruit te weiperi, rvas r,onr hefl
onmogelijk gerveest. ()ruwelijke sporen op de
Irellenrle grasvlakte bewezen, dat zij het lang ge-

gevec-'hts'terrein kwamerr, kregen I,vij clen iriclruk,

l:elr gczierr.

clat hct cerste, ste'rke terngrlringen clcr !'rarrsc'hen vatr rle infante,rie geerr al te grcote irispaunrng had geeischt. Het roffclvuur kwanr als een
overro,mpeling eq de uitwerkirlg van cleu regen
van z\À,/are granatcm had vrijwel volkomen clemoraliseerend gewerkt. Op r,ele gewichtige puntell
werd bijna geen tegenstand gebocien en daaront
tnoesten andere', niet mincler belangrijke stellingen, die nu onder flankvuur kwamen, worden
trntruimd.

Het

lvij voor Gincrey, waar
l2 jaar lang vrijwel onbe-

eerst bereikten

beide partijen bijna 1 f

wegelijk tegenover elkaar hebben gelegen, het
oude tront. Ongeveer ten Westelr van de plaats
lag een boschje, waarop cle troqren niet zonder
een zekere huivering den storm hadden gewaagd.
Er was zooveel verteld van de geheimzinnige,
helsche verdedigingswerken, die de Franschen
daar haclderr aangelegd. En wat had men er gelooden ? Een kort tevo'ren inderdaad nog ondoor-

dringbaar net van draadversperringen, dat de

granaten haclden verbrijzeld en weggevaagd. En

dan volkomen ontzenuwde vijanden, die bijna
geen weerstand meer hadden gebodetr en meestal

lllij

waren, uit de hel van het roffelvuur eincle-

iijk te zijn verlost.
IJe val van dcze flankeerende positie had

de

Iiranschen ge<lu'ongen clorpsstellingen, clie niet
onder het \,uur te lijden hadden gehad, op te
gevcll.

Ben belangrijke ro1 over het lot van Douaumont hacl cle verovering van het Herbebois, geu
boschje boven Ornes, gespeeld. Ook dit bosch
gold voor orureembâar, maâr men had er, na een
hevige beschietiùg in taaien strijd den vijand
kunnen uitwerp€n. Da.ardoor werden de dorpsstellingeu cler Franschen bij Ornes onhoudbaar.
7,ij {agen aan den loet van een beheerscheude
hoogte, die c1e D'uitschers sedert het begin vart
clen steliingoorlog bezet hadden gehouden. Deze
hoogte waJeen cler voo'rdeeligste positles van de
Dnilschers geweest in dit gebied. Zij bood uitzicht over een uitgestrekte vlakte, die o' a. doot
clen befaamden Co'rnbresheuvel, cloor het nu zoo
gcwichtige fort Vaux en door de hoogte van
I )orrarunont wetcl beheerscht.
IIet heele terrein om deze stelling is door zeer
zware graflaten cler Franschen omgewoeld' Het
ziet er rrit of. zii deze stelling, die als let ware
liet tiog was cler Duitsche artillerier, door egn
oversteîpetcl vuur hebb€n willen verbliuden'

ledqn iraclclel gepro,lleerd. Daar lagen nog eerrige
afgeteerde lijken van Fralsche soldateu, die
rnen niet hacl durven weghalen. Zij warerr kerrbaar aan cle fe1 roode en blaulve kleur van de

rrdiforrn. De kleurige vod<len ornhulden nog
slecirts geraanlten, waarvan cle cloodshoofdeu
langs cle helling weg \,varen gerold tot een grarraatkuil ze hacl gestuit;
Van cle hoogte van Ornes iraci men het rneest
grootsche slagpanorarna, clat

ik in

dezen oorlog

De gewclclige, golvcuç1e vlakte voor ons wâs
ger,ulcl met bivakken en op clc wegen voortroi-

Iende kolonnen. Op het opeu veld waren, in
zwakken boog, lange rijen van korte kanonnen
opgesteld, die met de loopen omhoog in een onl,cKclt(re verte vuurclen. Vlekjes ijle, witte rook
trokken overal omhoog na de schoteu, waarvan
het geluid ons als een niet,heel sterk, eindeloos
gerommel bereikte. Met regelmatigc tusschenpoozen klonk de doffe slag van zeer zwaar kaliber. Ondanks het he'ldere daglicht zàg rr,eu oû:
ophoudelijk o'ver de heele v'lakte op willekeurige
plekken opflitsend, het flikkeren van het korte
mondvuur der stukken. Gijze rookfonteinen van
cle spaarzaam neervallende Fraûsche granaten,
spoten nu en dar in de vlakte omhoog.
Op de lEqysltrammen tegenover ons verre?Æu
.'onophoudelijk zwarte rookzuileo, die donkere,
zware boomen leken, om langzaam uiteen te drijvEn in de stille lucht Bover de hoogte vaû fort
Vau<,clie nog in handen der Franschen was, hing
steeds doo'r, een dunne rook van de granaten, clie
haar helliugen schenen te overstelpen.
De lucht was behangen met vele u ballons cap-

r, wier eigenaardige garnalerrvormen gedulclig tegen den hemel stonden. Duitsche vliegers
kruisten bo'ven ons, als traag drijvend in de hooge lucht, op de wacht tegen de verkenners van
detr vijand, die zich echter niet lertoonden.
Eens zagen wij door den kijker, hoe uit den
roo,li o'm den kam van Vaux, twee zwarte punte[
zich snel losrnaakten, en in aûdere verte vErdwenen. D'at was alles wat wij van Fransche vlieg-

tifs

tuigen hebben. gezien. Boven en5 sç[fg1 sanr

het getal van de blinkeade, groote vogels steeds
toe. Snelle Fokker-eendekkers kwamen âange'

schoten, snorden driftig r,oorbij . Tusschenbeide
klapperde even een machinegeweer, als een vlieger zijn wapen probeerde.
Een paar uur àtonden wij op eerr"ander uit'
hijkpunt, aan den zoo(n van hetbosch van Chau'
me. De weg et heen was de weg over een slagveld
gewe€st.

De doode soldaten van wiend en vijand hacl
meo reeds begraven, ja, de kruiseir waren reeds
met netjes gesctriiderde olrschriften voorzien.
Doode paarden lagar echter 4og over het veld,
en evenzeer roestige geweren, bajotetten, handgra{aten, patroofl?àsschen, gedeukte Fransche
helmen, flarden vsn unifornrsn, scho€nê[, raû'
sëls, esn uitgebrande vrachtautomobiel, gekau-

iJl t;

I)t' lrolstu,criirgc,rl r.lrr rle cita<lr'l crr t'lct P,rric-\-cttl,c r tc \icrulurr
te
rr

ltlc, tt'irgcrts, tailooze groclte schcLl etr vân z\\':rrc

l'1t1ltttclt.

\'-rrrr rlc plek u,aar rlij stonrlen lagelr 1,661 s115,
tegcn ccn helling, <1c rl'ittc, la.g.-e r..nitrcrr r,au liet
r.oll;otrrcrr lrlatgesclrotclt (lorp I)orratuttotit. Vaal;
spotcrr tlikkc, u'ittc ror.tkzuilerr claatrrit oilhoog
r,rrr orrtploffenrle F'ranscire projektieleu. Vercier
rrog, tttisschicn ccl ciric l<ilometer weg, verrec's

lroog cn donker dc hcuvclkanr waar hct

fort

1)orr-

in schuilt. ()ok claarbovcrl dre\e1l (ie
rool<u'oll<crr rler glarraterr. Hicr was hct heel
rirrirlcliji< tc zien, wâal'r)1u tlc IJuitscltct-s cl Frattrurlirrr.rnt

ichclr zoo lrzrrdncl<kig otrt irct clorp hadclcrr .gc
loclrtcrr. Het ligt ollgcvcer iu tleu rttg vart ltct
iort, c.rr zrxrlarr.q- tlc tegcrrstarrtler hct bczet hicltl,
\\ ls rlc bezetting lriira r,oor clricvierdc door.
r,iiautlcrr omgeven.
IIoc cng echtcr cle toegalrgsweg ook was gc
ncest, toch hacl mcrr itt clc rlagett, toetr clc Iirarr
schcrr lrct <iorp nog irr hun bezit lratl<lcn, <lc \rcrclctligcrs rran hct fort voorttlurcttcl levcttstnidtielerr crr anrrnturitie kttttnctr brcngctr, ja ileu lratl

lret ze1l's cloor eetr an(lcrc bczettirrg i<utirren ltcrvlngetl. Zij ha<1c1en he't ook iang niet zoo llcltaL,i,
:rls iret er naar buiten hatl uitgezien.
l)e kazematten moeten nog vrijrvei ongercpl
zijn en goede dekking bicclen tegctt tle beschic
ting vau den vijand.
Door schaarveffekijkers konden wij ciorp en
lort van nabij bezien. Komen konden wij er
echter niet zoo midden op den clag, claar het
!'ransche geschut natuurlijk c1e vlakte eromheeu
bestrijkt. Toch was de Duitsche positie in hei
acirterveld uiterst gunstig.
I{eehts achtsr het dorp lag een hoogte, clie <1it
ter.r"ein maskeerde voot de Franschen en cleze
buitengewoou belangrijke hoogte hieltlen uu tic
I)uitsche'rs bezet. Dit stel<ie hen nu ir1 staat acirter l)ouaunro'nt met hun artillede te mâflceuvreeteû zooals zij nraar u'iltler.
IIet kostte ons moôite, ons los te rukken van

irct

eigenaardi.qe oorlogstaferccl,

riat lricr loli

ons 1ag. 'lerr-clotie noc.stcrr lij cclttcr tet'u.q.
\\-aat u-ij ool< ireerr liu,a1ucn, orrerai krrlrlrlr:rr
o1)l olts hcctr t1c schotcu rtan rlc artiilcric, n'irar
nrctic irct 1ancl orrgeloofclijli rlicht is Lrczct. llct
vultr \\'âs bctrckl<c1ijh gernatigil iiien rlag, rle Jrat
tcr-iieu scliotcn zoncler lraa-.t, nraar cloor ltrtn ta1
r-iiklrciri b.lcef Iret cerr ou,rpltoutlelijl< qcrlorr<ir'r-.
\'r,c1 ltceLcl cclLtci schecri lrrt toc'te guan o1r 11r'rr
lurtlcLeir ocvcl'v:i1r cle lIaas.
l )c stt-ccli onr \re Lrlun is tloor ltct gcscit tttvrtu r
.

)riiriu gclrccl r'cruocst. iir zijrr n'cinig <k-rrpcn,
,1ie rro.g ccll l)aar lrcrçr.,unlxrlc lruizcn Irclrlren
,rvcr:gchouclerr. I)e vaâk nrt.roic, outlc l<crlicrr lig.l( ll glo(rttlltltClS irr ptrirr.
lIc:t sta<1jc Iltain bcstaat vrijricl allccrr rroil
nit liuirrh<.ro1)cn, cn met 11c rcgelrnatig.-c ttrssclrcrr
l\)(ttc1| , wâ.rtaaut dc Fratrsclrcrr bij htril lrcsclfietirr.qcrr' rru ccrrnriral gclrccht z.ijn, zentlerr zij ecrrigc malctr lter tlag ecn z.\\rârc gtanaat er lleen, otll
zoo rrxrgclijk nictrs'e vcrrvoestingelr aal1 te riclrtcrr r< Nu kornt er pas \vcer ecn onr zcs ttllf )),
zcggctr olts op <leû tcrugweg celr paar sold.rtell,
<iic in tle puinlroopen ââ1r het opruinren ziirr.
,r Die rrarr kwzrrt vcror vicr is zooeven gevallen. ))
I)e forten van Vetclun tasteu met irtrn vcr tlragencle kauonnen clagelijks heel het cloor clett
vijancl brzettc gebiecl af, clat zij kunnen bereiken.

Op cie bru,ggetr en kiuis1.rul1tell vâ1l wegeu heb'
lrerr zij hct bijzonc.ler voorziel. Ovcr zao vet
tiragencle -qtukkeu irebbot

zij blijkbaar nict altijtl

lrcschikt.

Er is eeu tijtl gewees,t, elat cle katlottneu vart
I)onanmortt bv. geeit zcvetr liilonleter lio'!ldell
lralen. Op dien aTstatrcl koutletl clc lluitsclrc so1'
rlttcir rttstig irr het opctr vcld werkell.
Eigerraarcli.q is, dat ee11 1)latttsje ais Orttcs, r1:rt
,.ar, )..eer in itet rliclcleipunt vatr .len stri.itl hccft
gelegen, betrekkeiijk lxt rniust gelerlen heeit'
-

Diar staan de get+lindeercl.: huizen bijna allen

