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eir l)uitschers, zoo z.jct nren hct ook bij

ciczeu

barrikaclenbo'uw.

Dc D'uitschers gebruikeu daarvoo,r steeds de
minder gevaarlijke zânclzakken:
De Franscire ciekkingeir zijn schilderachtigcr',
clie cler Duitschcrs praktischer.
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strater' van. cle Verrvoes,te clorper r, tus
ingestorte huizen cioor, liggerr rle cmclcraarclsche, bonrvtije verblijven cler Duitschc
ar-rgs c1e

schcn

\14

c1e

.gericht als i1i ze eltlcrs ireb gczien. l)'aarvoor is
clc grontl te nat en tc lcerttig. Priruitieve holrrr
tijrr't cn niets nreer clarr dat. 1'och er is zoo ccir
rricrtrv clclrpslcverr orrtstaarr, rrict op, nrâar ot1(1er
tle ruinen,
r\air clcu ingarrg van hct c1or1r staau meestal

nog ric l;orclerr lnet inlicirtillgelr voor automo,bilistcn, Snerpende slrot lijht hct, als men sorus
bij hc,t Liinnenriitlen van rle steculrrocstEnij rrret.
.gro{)tc le,ttcrs .qcscirildcrcl

ittf attls

't"iet t Àttentir-rri

aux

,r.

\\:cgrvi

jzcrs crr autonrohielbor:clen zijn

vaak

o\.cr .qro()te uitgestrc'kthctlcn t1e ccnigc herinncr-iugcrr aarr dcn bcschai,irrgstocstancl lan de verviogcn vreeclzame'tijtlen; soms cchter ook roestigc landbouwwerktrrigen, omgevallc,u rn'agcns
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cn kodtsen in cie siootcn

1an.qs clen r,veg.

Schiklerachtig is hct lanci toch, in ril z-ijrr
troosteloosheicl. In cle claletr zijn groote legcrplaatsen rran kolonncn, rlic n,ernelen van ler,en
cn bcchijvigheicl eir van vcrzacligcle kleuren.
Iiampvuren llikkcrcn trrsschen boornen en verr-ullcn hooge boschjcs rnet ccn blautvig rvaas. Er'
is icts a\'ontuur-lij1<s irr dcze tafereelen, er harrgl
cell zoo sterke sfeer otret va1l z\^/ervers- en
liriigslcvcn, clat ik tc rttt, na zoo lalrgc oo-rlogs-'
crvzrrilr.g, rrog r;aak als iets onrvcrkclijks, toonee'lmatigs kan gevoelen, of als een fantastische, bc-
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ogcn tl room

llet

..

alontl, als riren cloor
hct verlatcn land rijrlt, zoo rrioeilijk om aatr tlerr
l';ioctligcu etllst valt (lit allcs te .qeloot,en. fn de
r-crte 1ir-ttisctr, ltoog aan tlcn heurel, eetl paar
r'licgtrrigel. \\-itte cl ool< dorrlierile'r' roolipir.riucn sprin.qen er()n1 heen lnet een kort,
is., r'ooral tegen clen

ig llikiiercn, als plotselilg te rroorschijn
gctoovcrclc bloemet. Zii verruccrrlelcn zich tot
ccn l<ucldc van rollcnr.le,vas.te tr,olkjes.Iien aarllig
spel liikt het, ofs,choon hct uicts anclcrs is rlar.r
hct ontploffen rlcr shrapnells, clie op de vliegers
r-ur

11)lti

: I)c zaticr.

ir ] )c Notcttkf

illic't
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zijn.Ecn riozijn trLxrllons captifsr staan in
tle luctrt, als cen groo,te fcestrrertooning. Het zijn

-.-cnrt11lt

()vc1'('ilr(l crlr

lilcll liatr zit:h 11t1 ttog

cetr 1c'r'endig;e
vtxrrstclli.ug urakctr lroc lrct cr: lrce'ft ttit.gezit'tr

tocl lict nog ccn Iitansche lrczcttitrg ha<l.
l)c bc'"voucrs r.tjtt irit (1(z-c'streek blijlilraar
rced," liitrg \ter'rlr\encrr. ]Iaar aatr de Fransche

so1rlate'n ircLitrnc:t'e'r ttog c1c barriliarles,, die opgelrouu'tl zijn uit los olrgr'stapelcle stukkell stee1l

cli \râlr.lrorrcn ntct zo,tlcn zijrr
dcl tcgcrr lrct .qcvaarlij.ke afsplinteren. Zoo.tls
nrcn llii loopgravetr altijrl onnrirlr'leiliik hct ottcle rscheid z,iet tttsschett het tlerk tlcr I"t:anst:lti:tr
ovc'rkallt als mici-
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tic r,erspiedeïs voor het vernietigencl ;ruur van

tiuizenrlen kanonneu missciricn. Vuurtrekkin.qcrr
blinken over cie hecle r,laiite ; hun geronuucl
u'orclt overstenrcl cloor het geraas van tlen ntotot.

\/e1e Roorle I(ruisrvagetrs lijden langzaant
zittcl zoo kaltn berlachlzaalir op rlcu lrr:l<, clat mcn nroeilijl< tnt het bcsef
r,oorbij. IJe vocrliedcrr

iiziu kotnêtt, hoc r'laaiin zie'kc, gctvoutlc metrschctr

liggcn'tc l<crntcrr \:all pijll, irii tr:dcrcrr stoot tratt
11e n r,r'agcrr o1l dcrr sttikgct:cden..tvcg.
I,.rgcns o1t lrct rrtlrl staht ctrrr ir:rttcrii trcrtlvcLrlc
kan<rttuen. Z,ii zien cil' itctttorldct:rl, rocstig, r'cr'
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vallen uit als getuigen van r:eidslagen rrit cel

ler

verleden.

Eenige dagen vroeger wareû zij misschien nog
pronkstukken om te zien, in hun flinke, welverzorgcie, glimmende slankheid. Het is o'f een velove'ri kanon even s,chrikbarend snel, zoo plotseling veroudert als een sterverrcle.
Ik zie iret ook aan de rrldaten, dat het besel
vau de werkelilkheclen van den oorlog niet blijvend in hen doordringt.
Iicn oogenhlik ongetwijfeld, onder trommelvuur of voor een bestorming. Maar als dit voorbij

is, is de zorg ook weer voorbij, en als het nog
eenige.dagen in het vooruitzicht ligt, dan is het

nog geen verschrikking,
De stemming is nu om Verdun, na de hevige
stormaanvallen, niet minder gemoedelijk er opgewekt dan bij Pinsk, waar ik ruim twee weken
tevo,ren wâs err waar sedert viEr maanden vrede
heerschte.

D,e waaruelier op het gevaarlijkste waarnemingspunt tegencver Do'uaumont staat in een
primitieve dekking even vergenoegd bezig voor
zijn schaarverrekijker gebukt, als een schoenmaker gebogen iit over zijn leest. Gevaar? NIen
kan een granaat op het hoofd krijgen, zooals
zoo,vele anderen, nraar irr hun allerinnerlijkstc
gelooven zeer weinigen dat van zichzelf,.
Bij een dorp komen wij eenige lichtgewonden
tegen, ciie op \\:eg' zijn near een veldambuiance.
Vele anderen gaail denzeifrie'rr weg, z.onder et'
llijzonder acht r-rp te slaarr.
ru Hebt gij kranteni') roep€n velen ons toe,
of schreeuven ons het nieuwste nieuws na, vlak
hier uit de buurt, dat wij al drie dagen weten'
Zij maken ongevé.r een indruk als scheepswerlalbeiders, die van hun werk naar huis terugkeeren. Overmoeclige kwajongens zijn er tusscheu,
en bejaa;rde, baardige mannen, die, met de hanclen in den zak, bedaard tevreden aan hun pijp
zuigen.
Wij houden stil in een dorp, waar het wemelt
',an rondslenterende soldaten. Zii looçten nieuws-

gierig te hoop onr onze automobielen, zonder

Ëchtàr een geiprek aan tc knoopen. Zii hebben
cle als vijÀndisheid aandoende koelheid van

iedere vol[smenigte' eexl nieuwsgierigheid, die
nuchtere naturen als een spottende uitdaging gevoelen. Ëen troep staat de menageketels leèg te
lepelen. Er is eel stemming en houding als voor
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de poort valr eell gr.r(lte labrick, tegcn het cintii:

rran het schaftrrur. En claarbij rvor<1crr \,oor (lc
ambulance, ticn meter vall otts af, steecls cloor
gewonclen ingeladen, in de na eikaar opschrrir,clrc1e Roo'de Kruiswagens. \\teiuigen letterr ero1r.
Ik zie de gele, apathische gezichtell \'â11 z\vairr-

geku'etsten, huu stomme passitriteit snijclt nrij
cloor de ziel. Deze honderrlen tuanlten, die nu
evengoed daar op de baar lratlrierr kuirnen liggen
cn waarval er velen binnen enkele dagen misschien een dergelijk of erger lot kan treffen,
schijnt het niet te raken ; het inladen van gewolrden schijut voor hen een oorlogsverschijnsel.of
een taak, als het stoken van de veldkeuken daal
om den hoek, of als het poetseu van gewereu,

waarmede eenigen bezig zijn; een plicht, dien
rnEn zoo goed en ook zoo liefderijk doet, maar
waardoor men zich niet uit zijn aliedaagsche gevoelens laat brengen. Ongevoeligheid?
Daar zien.cleze mannen tenslotte niet laar uit.
\Vie hen kent, weet, dat dit ook de aard uiet is
van rlit type solclaten. Zij wageu desnoods hurr
leven, niet alleen om gewonden te redden, maar
zelfs om doo.den te begraven. NIen pantsert zich
echter zooveel mogelijk tegen eeu dieper besel
van het b ttere van den toestand. Het onherstel'
baar gebeurde moet als feit worden aanvaard en

mag niet de opgewektheid, die men zich onder
rrllq o'mstandigheden verworven heeft, aan het
rr'ankelen brengen.
Wie trekt zich hier iets aan van het aanzwellen
of stiller worden van het kanongedonder? Men
spreekt er misschien eens over, dat c1e FranscirrrLar\ zoo weinig schiet, en mell redeneert er dan
over, wat hij daarmede kan voorhebben. Over
het algerneen echter hebben deze mannen geleercl

zicir over niets rueer te verwonderen. Zij zijt
zoo gestaald tegen alle ernoties des levens, dat
zij niet eens rueer hoorbaar mopperèn, als onze
autotnobiei.en hen in het voorbijrijden met opgttlpende vloeibare ruodder overstelpen. En zij ontzien zich toch waarlijk niet hun hart lucht te
geve11, als zij drang claartoe gevoelen"
Om zich te verbazen was ef voor ons zooveel
temeer reden in deze buurt. \Mij hebben ons zoo
vertrouwd- gemaakt met het .verstoppertjesspelkarakter van clezen oorlog, dat wij onze oogen
niet konden gelooven, toen wij zagen, hoe lange
rijen van kanonnen als op oude slagtafereelen,
boven op het vrije veld opgesteld, stonden tc-
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D,e kr-oonprins vaardigde op 4 llaart een dagen betoogde daarin, dat men nu r,an d,e:
'rrder.uit
rust gebrnik maken mo'est tot voorbereiding

voor een leatste krachtsinspanning, orir Yetciunlrtat hij bij'cieze gelegenheic1 iret hart van Frankl
rijk noemcle, te veloveren.
Over den rechteroever alleen konde.tr de DuiLschers' onmogclijk'vercler

vooruit, r,vant zij

w.er-

rleu clan bestookt door het kanonvuur der Franschen van clen linker<ievet, vooral van ile hoogtc'n }liort-Holnûle cn Cirrnièr'es,

c1c heilingen van
ijethincourt en IIalancourt.
!,etst ir:tclcien zij clicn oever vcr\,r?aarloosd ctr

wel om de eeuvouclige re.ien, dat ze gehoopt hatiden cloor hun ger;r'eldig offensief cle Franschen
dacielijk tot een.algemeeneu terugtocht te ch,r,ingcrr. Dit rru was cleeriijk mislukt... cn t]ns rno.est

tic staf van den kroonprins de plannen herziel
crr een gansch andere richting hieraau geveli.
I)en 6"1{aart bcgon de tweecle perioCe in cierr
r:eusachtigen siag. ile Duitschers, rlie'zooals wij
aantoonden tot nu toe vooral op derr rechteroever
gestreden hadden, bego,nnen thans ook een ge-

weldig offensief aan de linkerzijde, waar de
(.)cueraal N iveile.

vllren. l)e mailschappen l-.renegel zich irr tic
vuurlinie weer boven cle aarde. Waarnemings-

prnten cler artillerie stonden met hun schaarverlckijkers ongedekt op heuveltoppen. Dat was
voor onze aan anclere oorlogstooneeien gew-entlc
oogen het bizarste van al1es r,vat wij haclden gezien in deze merkwaardige bunrt. Als ik mijn
oogen sluit, zie ik nog steeds de gebogen lijn
voor mij van de kanonrijen op de s1agvelclen, rnet
rle artilleristen, clie er zich orn heen bewegen....
Jao rvaarlijk, clat was het karakteristiekste van
rvat zij zâgen voor Vercititr : kanoniren, kanonDeu.,..

))

eerste \,veek van llaaft gevoeicle rnett
toch met een zuclit van verlichtitrg, clat iret
cerste, het grootste gevaar afgewencl was, cloût

In

c1e

élke schetterencle oorlo gsberich ten IJ uitsch lancl
ook nog aan een groote zegepraal wilcle doen ge-

iv

looven.

De legers van den kroonprins moesten nu ook
even hErademen. Van hen was geweldige inspanning geëischt en in de sneeuwstormen had men
vee'l geleden.
NIet een huivering delrkt meri aan de gewonclen van weerskanten, ciie in clat hitter lvitterweer 1âng onverzorgcl bleverr liggen en vastvro
ren aan c1e sneeuw, terwijl de {e11e koucle in }rtltr
lilcredige kwetsureu beet.

Duitschiand zou z.iin pogitrgerr voortzettell.
Het klokkengelui en. de betoogingen iu tle
Heimat waren het vergulclsel voor een zeet bittere pii : jongelingen rler iichting 19J{i tnoestctr
lraastig uit de clepots naar het front. Na 20
rraanrlen oorlog moest dat toch wel velet de
oogen o'penen. Ën in talrijke gezinnen wâs de

'lotrw reeds zwaat.
Het 3" korps, dat

zeer gehavend was,wercl naar
itrr achterhoecle gevoerd, om <1aar uit rlie liehting
lSlti vorsterkingen te o,rrtvangeû

6?"

Fra.nsche divisie stond.

Hevig kanonvuur mokerde eveneers hier de
stellingen, vernielde de verdedigingswerkell,
woelde de loopgraven om en wekte zware vetiiezen onder onze bondgenooten.
Dan volgde een bestotming. De Duitschers namen Forges eu lLégnevi11e, r'vant het offensiel
had tot sektor het gebiecl van Forges tot Bethincourt.

De eerste linie moest voor de overmacht wi;keu en bovendien bezat men claarachter kloekere

posities itr irct -Bois-cles-Corbeaux (het Ravenbosch) en tle iroogten van 1'Oie (de Ganzenheuvel).

I{et Ravenbosch lag.in eerr riiepe, u-i1de tavijrr
en hacl zeer veel waarcle voor tie verzameling van
troepen, wier berveging f1el1 cr voot: c1e lijandeliik,: n,narnemers verbergcn kou. En achter iret
lroscir rvclfcle zich c1e zoci hekend geworclen ]'IortIloinrrre, rlie'uit trn:ee iroogtel bestond ; heuvel
265 en 295, s'elke langcrr tijcl hevig betu'ist zijrr
gcu,otclen.
L)e l)uitschers lramell rlc hcuveien van 1'Oie.

Het Iirensch <lfîicieel verslag tttelclt or,cr

t

lcgen

clie

.

rr De beschieting was a1s bij vorige aanvallen :
stclselnratige vernietigiltg vari alle centra van
tegenstanrl <1oor de zrvare artiller:ie ; I'ernietiging
vâ11 onze vooruitgeschoven wefken; or,e1.'s'telping
rnet projektielur van a1le kruiswegell en verbilltliugsrvegcn. F'orges, het e'e'rste cloelwit, werci,
vôôr het door c1e golveu infanterie aangevalletr
rverd, geclttrende meer dau een halven dag berlekt met granaten van alle kaliber. Daar de beek

van Ii'orges

in

een diepte

ligt,

die moeilijk door

het vuur valr onze artillerie bestreken kon w'ordeu, kon c1e vijarid die beek oversteken en hij
begon c1e-aoordelijke hellingen van den Ganzen'
heuvel op te trekken.
Onze tegenstand werd sterker toen de Duitschers de grooè terteinscheicling bosch van Cu'
inière.s-Ganzenheuvel wilden nâder@. Zij drou-

-- Sïtri -"
l.;rri',,r.t'1ics dcsc,r-ganiscc'rtle tle vctdctligirrg. De

troep,en deden er niet rninder heldhaftig hun
plicht onr eD zoo zij al mo,esten afstaa*r frât ze

voriger clag op sr:liitte.rencle" wijze lreroverrl
zij belettel tcirir rlcn vijanrl huiten dr'
:.oo,ûren te komerr e'n dr -\ii,r'1-l-lrrrlnrt-. hle'ef ori'
t.len

hadden,

;.1i

rept.

Den

.1.4"

'ri oçhtencls zeitc:n cie L)trits,cher:s

uJles

âan het werk om ons ,3éthincourt, rlclr Mori
Homme sn Cumières ttr r;nirt.tlil;en. llurr .rrtilic

vau 10 u. 2t-) lrf dcrr ntrolrir.lijl<t,rr
vâfi het Bois-E,.,ttrius,, ric. streek rrsn rittr
trlo,rt'lïo'mrnc: en clit r,lir eirrrtièrcs, Iïarre eu t1,'
toegaugs,\yegeû. Clanaatkartetsen, gtana,tcrr,
stikbornuren, trairnvf'T \vckkendt. ptojektielcrr,
',ielen op somriigc' 6115Jt'n|.lii<k1rr rrret l?ll in rli
r"ie l,reschoot

2.(io1ii

rrrinnut.

(-lnze battcriiel , rLie r,crzaruclplaats,eri van ,.l.rr

ijancl kcrrclcn ten niiorclerr vnn lrei l{;1f i:i1}-rrrSe lr,
lrr-'t ]losch vnn. Cltrtri.ir',r'Lr'i: (.'n (1L11 (r::ttt;ltnltt:tt\,
irntn-oordden rJiet â1 irun luttrmonderr.
l'egeu. l5 utu zettt' rlc vijaudelijlie intrrrrt. r i'
.
r

1

i:lc:r riiiiiiil^rpos,t o1t de u lrlace

rie, 1a .Uagrleleirr*
1916.

,,

gen langzaan den spoorrveg van Régnevilit

zich in lret'eging. Zij volgr-le onmicldellijk rierr
loop van liet artillerie-spervllul, tlat haar be
scherrrrrle. .\lclus kon zij rr.ve eerste linies br
reiken, u'aar velen \'âll onze mannen }ralf ver
stikt err heilolr,crr \iarelr. Zij tiie blevetr, hadden
rriet nicer ,lr. mi<lcleleti otl ziclr te rrerzetteir
tegen c1c. verovering van hoogte 265. Maar dc
top 295 bleef na prachtige verdediging in ons

reikte.

bezit.

te \rerdun in

door, onophoudelijk door cle orrzerr lastig geval
len. Om heuvel 265 aan te I'allen, gebruiktEn zij
den 'i" IIaart niet mindEr dan een divisie, die na
schrikbarende rrerliezen ten slo'tte haar doel be-

De Fransche linie, uitgaârlde van boverl \'arr
clen Ganzenheuvel af, wercl \'6ôr het Ravenbosch
en clen noorclelijken zoofir van de boschjes tel
oosten rran Béthincourt, dat ons ste'c'rls tot steurr
punt diende, gelegd.
Den volgenden dag, deïl i", \\'eld het \:utrr,
van cie Duitsche artillerie met hernieuw<le intensiteit op het RarrEnbosch s'amengetrokken, waar
de infanterie van den vijancl in doorclrong, ter
'hellingt-rr
rvijl zij zich tevels vasthe'chtte aiin der
van clen Ganzenheuvel.
Van to.en af ontsÊond er cçn ver\rrrled ciuel cnr
het bezit van het bosch, afn'iss'e'1enc1 ntet stlkses
en tegenslag in beide kampen. Eers't r,r'aren r,'i.i
in het vootdeel. Terwijl een mâssa-aa11vsl vsu tit
Duitschers aan onzen r:echterkant op Béthilr
court mislukte, bezorgcle een tegenaanval' ciit:
met prachtig entrain wercl uitger,oercl, ons ltt't
grootste ge'deelte van hct Ravenboseh terug.
De vijand was naar het oostelijke uiteinde te
rLlggeïvorpen. Zijn eerste reaktie.was o'nvrucht
baar. Verscheidene sekties, clie het verloren tetrcin terug trachtten te winneil,wetden vernietigri
en wij konden zelfs onze winst vergrooten ell
dien daq, den 8o Maart, bijna het geheele boseir
teruqneanerr.

I{o,gmaals ontnam de Duitsche aanvoerder be-

langrijke versterkingen aan zijn resErve'man

schâppen. Troepen, waan/411 men rle sterkte ol)

cirie iègimenten kan schatten, ontvingen den 10'
opdracht tot elken prijs zich rran het Ravenboscir
meestet te maken.
Bij c1e eerste kanonscho,ten rverclerr de kolorrel
En de bataljonchefs van het regiment, dat het

Ravenbosch verdedigde, gedood od gekwetst'

fn den luop val dcn rra.cht konden wij dær
tegen-aânvallen zelfs o,ver den top heen komen
en wij nestelden olrs op de tegenhelling tusscher
295 en Iléthincourt, in orrmirlclellijk kontakt met
rlerr tegenstander.
Deze plaatseiijkc, r'erricirting gal, evenah verscheidene andere f lontrzer:beteringen, aanleiding
to{ tal van helclendaclen van onze infanteristelr
e11 Zouaverl.
Dool' eetr re'el<s goer.l. rritgevoerde rverken.
wcrd orlze s,terllirrg aanrue.r-kelijk verbeterd; zoo
rl'rt de vijarrti,toerr hii deu 16" en den L7" Maatt,
na rijkelijke beschicting, ziin poging tegen heuvei 295 hernierrr..'c.le, op verpLetterende wijze

weld, âfgeslagen. (.iedurenrler die twee dagen'
Ïrebben onze teldafiillerie en otTze zwate arfr1
lerie docir gekomb neerrd schrieten, dat bewo,nderets\ryaarciig uauwkeurig .was en vetsterkt wsd
tlqor het vuur vân de batterijen van den rechter'()ever, onze ertillerrie kraehtcladig hij haar taak
:resteund.

Vervolgeirs trarL er irr di.etr sektor een pooË
van rust in. De vijand, die zooveel krachten
verspilcl hacl, moest zich uoodig herstellen en
anderc reserves te hulp roepen. Al zijn opofferingen hadden hem niet in staat gesteld zijt
linie tot Béthincourt en Cumières uit te strekken. En cler lfort-Homme bleef ons. l
Op den rechtero,ever ontketenden de D'uit:
schers hun grootste kracht in dien tijd tegerr
het fort Vaux.
FIet fo,rt Vaux werrl in t880 in metselwerk
r,pgetrokken, ûlaÂr nadien in beton, dan in gen,apend beto.n velbouwd err lverd Eerst in 1911
voltoûid.

-821..*
D'nitsche kornmuniqué van den g" 7azen, waarin

dat de Po,sensche reserve-re€îirnelten 6 en 10, o.ncler de vurige .leiding van

beweerd werd

den infanterie-generaal von Gâretzlri-Cornitz
rr het pantserfort \/aux evenals de talrijke na"

burige versterkingen door een storm-aanvâl ge"
llomen hadden. rr Op het tijdstip, \/eertien uur,
\\"ârtrol) dat draadloozc telesram rdthwam, ging
r:et ofïiciet van onzen staf het fort Vaux binncn
, lr stelde vast,dat 't niet aangevallen was gewee$t
,:n dat de troepen, die het bezetten, op hu1
lrlaats lyaren, volkonren kalm ondanks de beschieting. Om latet,dat onu,are bericht te verklaren, meldden de officieele Duitsche telegrnm-

men, dat de Franscher dat fort, waâr ze ilr
werkelijkheid nimmer uit geweest ware.r, hcr.

l];ran l'an f,rrrrvcLrrotrl tt;riit' Orrtcs.

nomen hadclen

llet i'r as echter rnilr,it- i gr ',,t ( E l.r:achtig darr
[]r-lltauïtorrt.. Hct rr,,a:; oralitrg<.] rlrror een breedl
;iracht. Onr lrel te rttrleren illrrest flren nu over
( el
\';rjl granaten rk:'orlrirugr'l terre:in, vsl
I

rccirters en. inorftJer.

in dçrr rracht durirl.,ckleri dc aflossiugstro,e.pen
cr heel , onder geweldig- .çanaatvuur.
llen 8" X{aai't, toe,n rlus dc sitr-iicl r-rok irr
:rl1e her,igireid ,rp tieu lirùrcr:r.lever woc(lde, begonneû de D'uitschers de trestorrning van het
verdedigingswerk.

Vaux ligt tel Zuicl-Westen van Douaumont,

{)p .en rlakte, rlre naar Woevre langzarm helt
en dart (rnslilalis '.rlr totserl stoot; aân rletr rroet
,lieL rr,'t:err zali ûtetr liet dorp Vaux.

Een afcleeling slâagde er in dit dorp te ver,,\,ererr. 't Werd een kriiiek oogenblik.
J'Ien mocht Vaux niet prijs geven. Onmiddellijk gelastte de Fransche staf een tegenaanval.
I),e geweken troepen verzameld.en zich. De
irajouet 1çs1'11 r.rp 't geureer geplant. De klatoerren blieze.n.

rijen onzer bonclgenootar. Een kleine

aarze-

ling bij den aanbiik'van al die gewonden en
stervenrle'n, maat t1e officieren vuurderr hun
lfo,erlelt aâu e,n ve'rder ging het weer.Moorddadig

rverd er gestreden, in rle straat, in de hoven, in
,le.iruizel^...
\\,beste kreten, gehuil, gekerm van gewonrlc'tr, gevtr:ek.... dal het geklapper der machiuerr\\'€'ferr, l.rel knetteren vân geweren. 't 'Was
cen verschrikkelijk tooneel, een aangrijpen van
rnal tegen tnan.Bloerd overal , op de keien, r1e
,'lrempels, aan de muren....
De Diuitschers wekeo tenslotte terug. Alleen
irr eenige huizen ten Oosteri van de kerk ko,nden
r.e zich handhaven. ltret r'r'as niet mogelijk hen
o,rk daar uit te jagen.
[fert fort zelf was dien dag buiten spe1.

Htt zie't, de D'uitschers me'ldden den 9o dat ze
lret fort Vaux veroverd hadden.
Iir liet officieei Fransch verslag meldde men
hierover
rr

Onze tro,epen hebbetr er een rvare slachting
ondef âangericht. Voor het met prikkeldraad
bezette gedeelte vao het terrein lagen de doodeu
rp hoop,en. En de gevechten waren voo,r de aanr,'aUe,ls r-rp de rest van. de linie Vaux*Douaurrrorr{, njet gunstiger.
( )ver:al k,,r.,an het to,t vinnige, verwoede gerechteu, die meestai in ons vr:ordeel uit\,{eieû.
\,iror het dùrp evenâls voor het fort Vaux,
rvtrar de l)trritschers onophoudelijk opnieuw tot
tler aant,al o:\refgiûgen, welden onze stellingen
niet aan hei wankelen gebraçht. Versterking
r',-r1gde op versterking, maar alle putten zich
vergeefs

uit tegen den moed onzer soldaten. a-

rnassa's lijkel varr Duitschers bewezeo hoe
lrardnekkig onze tegenstand geweest was.

I'ot den 11o zette de vijand zijn massa-aanvirile'n v6q'yl, zonder eerr rcsultaat bereikt te heFr
l;eti in verhoudin.q met de opoffering varr zoo.

eel menschenlevens.
\retklaringen van ktijgsgevangenen, zorgvulrlig verzameld. bew-ijzen, dat de dagen van
\/au-x voor cie Duitschers tot de moorddadigste
r an ilen veldtocht behoord hebben. Zij moerten
rian t-,oli rtersche eenheden aanspreken. De leeg'
leir in hun gele<leren ontstaan, bedroegen tot
fi{l pct der normale troepen.
Ile krijgsverrichtingen op Cen rechtero€xrer
',r.ercle'n eerst den 16" Maart hervat. Bataljons,
r

De !'ranscher storundel voc,ruit. De Duitschers hadden re'eds huizen tot verdediging ingericlrt en hun mitrailleurs zaaiden kogels in
,1e

!

Eerrt na de publikatie van het leugcnachtige
kornmtmiqué heeft d,e vijand zijn gesloten kolonnes op de hellingelr ,qe\nrorpen, rlie docr het
frirt gekroond worden.

:

T{oe.qroot was niet onze verbâzing toen

wij 't

tjie rus,t genoten ha.tlclen, stormden tot den aanval, voorafgegaan door tluizenderr graneten. Nl
t1e uktie .ler arti'llerie schenen het dorp en het
ùrrt Va.ux den aanvoerders van de Duitsche
troepen een cloel toe, dat betrekkelijk gemakke1i'ik te bereiken rvas. Vijf aanvallen, door die
verschrikkelijke bombardemEnten voorbereid,
vcllgtlen elkaar zondet resultaat op. In het
chaotisch terrein, waar de helsche storm zijn
\:erwoesting' aangericht scheen te hebben, hebIrcn. omze so'lclaten zich met bewonderenswaardige g-eestkrucht gehandhaaJd en vijfmaal de

l)irits'chers tegen gehouden.

af:

.

rl

Op 10 }Iaart kondigde Pétain dit dagordcr

rr

Seclett drie maanden ondergaat

gij

den ger

-- 8À4, n'eldigsten aanval dielr cle vi.iand ooit tegerr ons

zijn post te ve'rlaten. Vier lange dagen
aan hct iroofd varr zijn kompagnie. In
t.lc urer rran clen aanval rvieru hij uit zijn schuilplaats bomnen en rlaar hij niet ko'n loopen, liet
Irii zich dragerr op eerl baar naar de eerste linie.
flcn ziet c1us, dat gcctl lnan achterbleef. Men
t<xnrlc clen rters-laggcver eelr brief, clien liij op
rlc baar,te rriiclderr lau he,t bombartlement, heeft
r,r,eigercle

,rntketende.

Duitschlancl rekerrcle op het sukses van cleze
inspanning, welke het onq,eeïstaanbaar achtte
e11 '\À/aarâan het zijn bcste troepen en krachtigste
artillerie scitonk. I{et hool'rtc, clat de verovering
van Verduu den rnoe<l zijner bonrlgenooten vcrsterken en de onzijriigc landen van Duitschlancls
superio,riteit overtuigcrr zou. Hct had niet mct
rr gerekend .Het laurl houclt tie oogen op u. Gij
zult tot hen behoorell,.valr wie men zeggen zal
rr Zij hebben voor clc Dnitsche.rs clen weg van
Yerdun afgeslotelr. rr
De 9" Aprii R'as wcer ccn irloeclige clag : rlc
-D'uitschers cleden rrrr aanvallcn op beicle oevers
tegelijk. Links, was het tveer aân den Mort
Ïfomrire, Ll'aar tle .,12n clirisie, generaal Deville,
de meest verwoeclc aanvallerr afsloeg ; rechts
trachtten de Duitschers cie' Côte-clu-Poivre te
nemen, maar konden de F ranschen er niet van
lerdrijven.
Aan beicle kantcrr u'as rl.e krachtsinspannirrg
gern-e1clig. Een helsch I ronibarC ernent r,er.qezeltlchet rireeselijk krijgslr,. .lrijf . llcn kon het kanonnero,mmel tot zelfs irr Ncilcrlancl hoorct.
't \l/as als een nooit. cirrcligerrti gedr>nder aarr
cle'n einder. En tru Lriocrrlc tle j.ente... 'n11 \vals
het de ontrvaking in <ie natuur.
Den 10r cleelde Pétain clit clagorder mede
< 9 April is voor onze \vapenen een roemrijke
:

dag.

De woedende aanvâllen cler soldater \.arr clerr
.kroonprins zijn overal gebroken. \/oetvolk, artilleurs, sapeurs e,n vliegers varr het 2" legel
hebben gen'e<lijverd irr heldhaftigheirl
Eere aan allerr. De L)uitschers zullen ongr
twijfelti lio"q aan\/âllen. Dat iedereen werke elr
rtake orn hetzelfcle sukses als gistercrr tc bcreiken.
Moetl ! \Ien zal ze krijgen. ))
Den 10o waagcle cie tegetpartij nog eells ccir
grooten aanval, <loch oo\ deze liep dootl op den
,

n,egrstancl.

\reel heldenclatlen v'aren in die clagar verricht. Eenige vau cle zeet talrijke volgen hier :
Een bataijon hielcl het front heuvel 321 tot

316, tegetro.ver het ilosch van Narvé, ten Noorti'
westen van T'hiaumont bezet. Daar heeft het
aan tu'aalf aanr.allen hct hoofd gebo<letr, trr'aalf

aanvallen volbracht, tlriaalf tegerraanvallen

ureerstaan.

Op zekeren clag heeft het claar, op clat terrein
wââr de toebtarrcl zich zoo vaak wijzig<1e en \4'âar
r1e loopgraven vân hct grootste nut zijn, weer:
stand moeten biedur aal tieu Duitsche kotnpagnies, boltenclicrr aart eetl ruitraillenrslionrl){lgrlic en t\\ree gewapencle afdeelinqen a l.'lautltctt'
n'erfer )) el \\ierpets me't branclencle hatrrlgratralen. ( Iets satanisch l zoo drukte eerr officier
z.ich tegeno,r''et clen verslaggwer uit, ( e(.li
nachtmerrie, een hel rr. Allen hebben ze ziclt
goecl gehouclen, velen zijn gevallen ; hurt kamcraden spreker van hen, met'zachte stem, zooais
rren spreekt van martelaren en heiligen.

Van e,enige aanvo,crdErs leze'n we :
rt Luitenant G..., die in den aanvang van clell
strijd door een kogel aan cie dij wercl gewond,

lrleeT

hii

liggcn rrolkrabbclen. Het was een vod vuil en
're-qclreurcl palriet, 111ç1 v6r:i11cekt scirrift, rlat met
urocite wâs tc ontci.iferen :
rr

Konrmanclaut,

v'ij

lrottdetr statrc'l en

wij

zul-

icrr stanrl horr<lcu, zoolang er nog één van ons
overblijft. Ofl'iciercrr, .onderofficieren, korpor.aals eri soklaterr rran r1e 1()" kompagnie hebben
zich schitterenrl ge<lragen; seclcrt clagen hebben

rij r,ijf vijan<lelijke aattvallen tveers;taan en
ri'ccrstatrd gcborlen aatr ircrtigc bombarclementerl
arls dat van heden, tlat meer dau 10 tlur heeft

'

gecluurcl. Ik berteetr hen, tlie.gevallen ziin,
rrraar ik ben'onder al1en. 7't'hebben overal tic'
stellin.qen gehanclhaaftl ; z.olâ11q' rle io" kompagnie rros ecn paar nlâ111)clr tcft za1 lrcuvel 316
('r'ls zijtt.

D

I.uitcnant l,élricarri rvas iu het burgerlijke lelerrr irrslrektclli v.111 ccn \ie'rzckcrings-maatschalr'
pi,j ; tleze burgcr et'cllrtart tle he'1c1en çan Plu
tai.cirris. Bij ccrr tegcnaattval zjjn cle Duitschers
cr irr geslaagrl op een belraald punt in onze verrle-r1ig-ingslinie cloot te clringen elr ee11 loopgraaf
te lremen ; eeri l)uitsch rrrachinegeu'eer is in
<le loopgraaf geplaatst en z.a\ de bres glooter
rrral<en. I,uiterrant l,épicatcl vraagt aau zijn
l<otnpartries-liontttraittl:rrrt zijrt afcieeling tegerr
hct ruac'hinege\\eer t. 1ll()gcll t1r.,ctr oprukkeir;
<1at beteekerrt een u'issert tlootl. De pijp in den
rurond, clen rvartdclstok il.r tle vrtist, moecligt hij
rloor zijn kpelbloedigheicl zijn mânrlen âan'
,, KotnaaË ioi.tgctts, houdt u taai. We gaan
chargeeren als musketie'rs. l Hii cirinet door tot
rlerr land van cle lto'p.qraaf en I'alt met 6
kogels in het lichaain, ltaar cle loopgraaf is ge,,oàeo en de Duitsche mitrailleur vernietigcl'
Zijrr manschappen n'il1en ltcm rrit piêteit naar
lrct kerkhof van Bras l:rertgetr ' onclanks het
llombatdement, tr onlrlat ccn llla1l' a1s hij , op
cen rn'erkelijk kerkhof moet rusteu r.
Dc' t$'eede-luitertatlt Belier (ai cleze r:amen
behooren bij hetzelfdc bataljon), een reservist
irog rvc1, r,octt ct,eneens zijn alcieeling te micirlcir van cler r,ijarrc'I, <lien hij terueclringt. I{et
tu,aalf 111ânnen rruor'i1t hij ornsiugelcl. Men somrneert hem zich over te getren. Ëen later bevrij
<le heeft verhaalcl r,an rlcn kreet, diel t1e luite'
nant nitstiet
t (le ;rult ziett, h<.,c ik rrlij o'"'elgee{ r' en hoe
hij tlaarna sclioot op c1e l)uitschers. Men heeft
zijn lichaam met 1'ogels tloorzeefcl gertotrden'
'lwee revolverkogcls rt'alet ltcm door het hoof<1
gegaan ; een T)'rritsch of{icicr haci henr 11eeÏge:

scltotcn.

Ilczer tlagen is luitenalrt '1., kotrmanrlant
lan c1e 4" kàntpagrrie, levend uit clen heksenketcl teruggekeercl, Narlat hij en zijn manschap-

peu ,icii" haclclen verdecligtl . rnet- lezuwenrrroed

tij

*un vre'eselijken aanval vâlr acht kompagpic*

-8t3Duitschers, onde,rnemen zij een tegenaanval en
hernerne,n een loopgraaf. De Duitschers trekken
terug. [sn5klaps bemerkt T., dat ze acht solclaten als gevângenen meevoeren. Hij is met een
sprong uit

cle. ve,roverr1e

loopgra'rren m€t den ser-

geant G. rr Gevangenen I Waarachtig niet ! r Met
een revolver in cle vuist achterhaalt hij cle Duit-

schcrs met hun gevangenen, schiet cle Duitschers neer en brengt de gevangenen terug.
IIij is pas tot kapitein'bevorclerd. Zijn man-

schappen smeeken bijna, dat men hem

konrpagnie zal 7aten. D,at

is

bij

de

ge5chie,cl. < Met

zulke aanvoerders zal elk solclaat er voor vier
lrlijverr tellenrr, zegt de verslaggever van het blacl
iran hetwelk wij <1eze bizonclerheden ontleEnen.
De soldaten zijn hun aartvoerders waardig.
Het blad rleelt dan nog nleer uitvoerig een el1
ande,r rnede van de machine-geweerafcleeling,
getomnrandeerd cloor den adjudant J..., die pas
het e'ereteeken op het slagveld ontving. Hij beciicnt de beicle zelfde mitrailleurs sedert het bcgin van den veldtocht; ze zijn in België geweest,
bij SeCan en bij Fère-Champenoise, voor Reinis,
bij l3oisselle, bij l{ébuterrre, bij Tahure, bij
Vertlutr ; de ecte lvo.rt'rt de < Zonr,1,er-Yrees )) cn
de anclcr cle t Schrik der Duitschers ir genoemti.
en zij schielen... zij schieten maar altijci door.
Bij het laatste l:onrbardement eclrter werd de
afcleeling tot tu'ee ntan teruggebracht; cle stuk
ker n'erden be.graven ; mcn moet ze achter la
terr... voo'rlootlig'. J. en zijn tvi'ee mannen ho,u.

der, tloor tie

rr

Flamnrenlvc,rfer

D,

bedreigd,

starril ,loor het werpen varr boormgp , waît ze
zijn het er ten r,olle over eelrs, dat ze hun diet-

boodschapper noodig heeft, zich opnieuw aanbie'Jt. f)uitsche solclaten , zoo verhaalde hij, had
hij hoof<lschuclrlend hooren ze'ggen : rr Verdun
rrietnals. ll

A1s rrreu cle dagbo,ekqr o'ver Mort-Homme
rn,o,rclt rlerr getro'ffen door de eenstemmige
berichten over het afschuwe,lijke der beschieting. fn de schuilplaatsen had men de gewaarworcling alsof men zich aan boord van een schip
in sto,rmencle zee bevo'nd, zoa daverde de boIcest,

dem.

Een teekent op 22 April aan, dat er

in

een

ko,mpagnie van mitrailleurs, 17 dooden en 16
qervonclen waren en vijf stukken vernield.
Die verliezen .waren alleren doo'r de beschietirrg vcrwekt. Een bataljo,n verlootl 150 gewonden, 80 dooden en verrlisten.

Alle mannen werden op post geroepen : de
rnuzikanten dienden als hulp-brankardiers.
Den 23o vr'aren cle muzikanten van een regiment te Esnes in een kelder bijeen : een gtanaat
stuikte het gewelf in en doodde twaalf man ef1
rvonclde al de anderen. Ziedaar ook tooneelerr
ruit clen strijd bij Verdun.
Ëen kapitein uit dâtzelfde regiment gebood :
a Feu à volonté ! rr Nauwelijks had hij die woor'
clen geuit of een granaat sloeg zijn hoofd af.
D'an weer bleven soldaten uren onder de aarde bedolven
En dan lieten ook de vliegers de Franschen
rroo

t

met rust,

Den 30o April werd het dorp Julvécourt door
vijftien avions gebornbardeerd: er waren hon-

nemencle, dat men een man noodig heeft om
eea order over te bretgen, biedt hij zich aan,
gaat elJ stemt er niet in toe, zich te doen rrer-

clerd man gedood en gewo{rd, waarbii ook patiênten uit de ambulance.
Op del Mort-Ho,mme werd op 3 Mei een kompagnie geheel onder de aarde van een loopgraaf
geschoten. Men zag alleen het hoofd van den
luitenant nq,g boven steken e'n oln hulp roepen.
Men.begon dacielijk aan het reddingswerk, natuurlijk ook o,nder granâatvuur.
Men vond slechts enkele overlevenden : drie

i:

krankzinni g gerqotderr.
Deze gebeurtenissen ko'ntlen

r-an heuvel 321.

s'erktuigen.

barc bc.gravr:n ;nitrailleurs nrct

rnoeten iaten.

in rlen steei<

Xaciat ze de Duitschers hadden tenlg gedrc\-elr, gra\ielr ze irun stukken we,éler op en stellen
ze in batterij. Een der mannen, die gewond is,
riorclt naar een hosp taal gebracht. Echter vcr-

birrden, v66r hij z.a7 zijn terrrggekeerd.
Het aantal r,oorlleelden, als lro.ven rrclhaalt'l,

talrijk.
Zieliar rrcrg hct at,outuur varr den so,ldaat C.,
belast met den berichtendienst vall een bataljol

'lwee boodschappers waren achtereenvo gens
bij het overbrengen van orclers gevallen, C.
biedt zich aan, o,ntvangt de order eî vertrekt
des rrachts langs den cloor kogels iricr en claar
vernielclen weg. I{ij struikelt over een versper-rirg en valt te miclden vall zcs I)uitschers, clic
lrcirr gcvaugen llcnle11, echtcr rrict vlug genoeg,
r;f liii heeft. volgerrs zijn eigerr uitdrukking, den
tijd gehad, het papier met de order en iret ciaarop geteekend plan in elkanclcr te frommelen.

llen brengt henr over naar een afrlccling Duitsche rnitrailleurs, ,en hij worclt uitgenoodigd er
een te beclienen ; hij protesteert en weigert natuurlijk; daar begint het Fransche 75 m.m.
liauonkogels.te cloen regenen en drijft cle vijantlerr c4r de vlucht. C. blijft al1een, neemt een
mitrailleur op zijn rug en komt in de Fransche
iinies temg, waar hij, veraremende, dat men een

officierEn 'irsarerr o,ncler de cloode'n en een was

zich nog voor

doen en men vroeE te Ësnes versterking van
soldaten, brankardiers en ook vâll genie met

Maar om vandaar o'p te rukken door de be-

stookte zone, was het ook \Â/e€r een ger,-aarliike
tocht. Overaf immers loerde met zulk eeî bombarclement de dood.
In begin Mei kreeg generaal Pétain het -bevel
over de groepell van het centrum en voerde gerreraal Nivelle het leger van Verdun aan.

XLII.
DE STRIJD BrJ VER[)'UN.
Het fort Vaux.
rr

Het fort Vaux rvordt nacht en dag gerveldig
in- of uitgaan zon.der den nek te

beæho en, en

89.1

-

f lutritieles,crr,c achtcr

l-rlci<cri

is ccrr urociliil: r't'rragstrrk r,

dc

a111us ()as.

ir.rrr I)rrstLi jrr: r, f'r'o.is arrs tle frortt l.
r, Jlrrr zegt u.e1, clat rlezc c;f rlic hcllirrg vli.l

vcilie'is, riitt

mc.n rrp tlcn top ecrr r:ri.i iiieltc
l,,olrgraaf r.iir11t, ;rraar irct is .gcuiakkelijli te trcr.1r'ij1rcrr, clat c.lc beste rrog nicts \{:aard is, Het
bcstc rrrirklc,l is clen kolt:tcll \\'L'g te ncrtreu el bec1i.,1r te maliclr. Ik ga er hccn en gelrrki-,ig is cr'
n.at lialnrte in de be.s,chieting en c1e gelegenheid
ills I-utrs,tig. Br vallen slechts errkele rnarmic.

itil. \,-oomit clus
Ik begcef me op clel stcilct
!

1lsu1rel,

ltaar

clc

lratterijen als tegcn elliaar- gcclrumcl staan.
1){}-ers, 98-ers, 120-crs, 155-ers, a1le kalibcrs
ziin hier, zo,ncler te lekeircrr r]c rnortieren, clcrr
gei,rinrlccrrlen treif

is

, enz.

bctruttigcl ; claar de vercleclieins haastig irrgcricht is mcreten trorde11, heeft
1llcn dc stelling cier batterijell ltiet zeer krlnneu
1i1l< lrlaatsje

r rr

îsltcetctt.

Jjtr r,vat zon

trouwcrrs lrunnerr. cloerr? Lr
ivcrliclijkheicl is r1e gansche helline eelt re,usacirti5le batterij ; er zijn nrisschicn 50ii stukken.
De D'uitschers lzullen niet vecl nroeite irebben
onr hrrrr geschut te regelen..
Alles v'at cr tusschen het fort Saint Michcl
cir clen 1ve.q \râlt, is goed. De r,ijand bepaalt cr
zich dan ook l-ii j clen uitgestret<tcn rechthock

stclsclrnatig

.

te

rrre11

besproeicn.

,i\1 rroottgaande kijk ik reclrts cn lrnks, overal
lianonneri en É{ranaten, stapels rlunitie, die rncn

orrcler den blooten hemel nroet laten liggen bij
gcbrek aan schuitrplaats.
(lr:l;mik rnahencl van clc stilte, kornen rle ar:tillcnrs uit hnn .qaten en hcraclcmen ze wât, en
strekken hutr blee;[< el1 \rerlnag.-err1 gelaat naar (lc
70-I't,

clat aan dc
fn rlcze dagel is ors arnbacirt
- behoeft ons
sttrkkcrr
z.eer har<l en t1e itrfarrtetie
- be'nijrlcn : l'ij 1<rijgcrr qr zootzeel vatt
lot rrict te

nls zij.

-

irr.arrscirc lirric

te \,tcrrlnn.

I)c toestanrl is cnrstig, t:r'aut cr lrcstaarr 'sctrier
gccrr schrrillrlaetts,crr \:oor ltct pcr,soncel; t1c ile,
rlicnaal:s hcLbcrr l.riina geen tiirl our cr aan Ic
lcrkcn, urant rracht crr clag ntocterl ze vt1re11.
Iin is er u-at kalntte, dan slaapi men. I{aar tlt,

liapiteinen heblrcn plannetr gemaakt \ioor eelr
rc'ei;s abriis, partii tre,klicrrci uit rlc'n tocstalld vau
het tcrreirr. Orrrlcr irurr ber.elen kloven rle eetste
lrotrn.eclslageu

<1c"ir

bor'leiri.

Il;;zct rnijn toclrt voort, tlog battcriicn, lltiiri
rriaar l-;attcrijcl. Ilicr is een gl'oc1l van îi-r-r':,
icrlcr -.1aapt. rlc rlappcre kereis z.ijrr uitircllut.
Zc schietcn ulen achter clkaar: zotrrleL olrirolt-

dcn, clat niat af en (lc lianollneii ontploffcu, z()n,
c.lcr te rekenen de 105-e,rs, riie 19 ilrlr ol) 2.1, o1.r
clc batterijen nèerkoge,len.
Ilet fort ligt ii00 meter verder. Cansclr cle
licllirrg is vo1 gralaaitrechters, maar lricr !.-ailt
lrc,t schourvspcl a1le lerbeelding te bovcu.

Nict

a1lc'en r":rlic,rn ell<aar cle gatcrlr, rrraar al1cs

is onrgen'oe1c1,'t js ecrr niet tc

bcschrijvcu
chaos, als hatl cen rcusachtige ploeg het gan:clic tcrt.eirr <1oolploc.gc1.

Ilici'het otciblijfscl \'ait eell ltattcrii, rl,aar'
ccll gcsprollgclt trnnitie clepot, orrwczeniijke
\'ofulcll, hehrretr, stul,ken \:a1r gc\\'c1-cll, olcl-

lst ls larr ]ialorrs.
Jiaar meu ruag ziclt lricr nict cr1-ihoutlcrr, 't is
cr tc .qe\,azlL1iik, etr r'1ug sncl jk over t1e lrlrrg,
rr r 1lit rr,,.q aarru't:zje is.
Ili ben 1tu i1l 't fort. Itl't voorbiigaarr lces ik
,r1r rle lrool-[, 1lç s(.]lrrrytic \\'aiiclls.prcul< rlcr gcuit,,
rrtr ir:rif lr,cggcr,cegd ,luor' ,1e n'alnrcrt vurr het
liruit : rr Zicir lievcr- orrrlcr het l)rli1t rrarr lret fort
latcrr bqgrar,etr, clal ziclr o.r,er tc gevett. l
Zoo' rer is h.c"t rnet ric r.ercledigers nog rrict
,qcl<onien.FIet {ort n'cr<1 \\e1 ge$'eldig beschoten,
rna:rr houtlt s'teecls stancl. Br is r,ce1 schadc,
doch in ziirr gc'hcc"l tart het vercledigiugsu,e'rli
r1e granatel. ()p <ie borstnering ontnroet ik cleu
lioiouel c1l \\-e liijl<ert rlc omgcrring af,
Ir1i.j

*825-

[irirrrscitc loolrgrauf

l'leclltoler

'nrL,

o113 1:ç1lvsf1

lcsr

tc I.cs

l)ettlLtttttottt zijtr cttol'

lros,clr llrc(,T, ,qccu 1raag, geel
lroour, gccn it^.ra-sp.ijltic ; c11i tcc:licrt vau leveir is
vctdn'ettclt c11 lleit s,taat t€gc1lo\rcr tcll ()iuSc.
rr-oc1rlc, \,crlui11lite \'1akte.
Dadclijk geeft ruen er zicir lcl<crrschap r':rrr,
u tlk taktisch belan.q het bezit van l)ouaumout
1:cL liL, rlat de. slctrtcl rier vcrstclkirre is.
Di: 1)uitschers hcbben dien sleutel itr cien zal<.
crr toch zrrlicn zc \/er-dirrr rric,t ltiurrctr .gerakcrr.
nrassa.

(

Ilc kapitcirrclt rcgclclr 1111 l1111l \'1111r {)I)

(1c

liocpcls r arr l)ouaunrolt.
i)c Drrits,chers bcstolierr onzc loopgravcrr r1c1'
cci'ste lilic, <1aar., r'r;or o1rs. Onze ioop.qravcu !
()ch, cr ziiu geeu loopgrar.eu mecr; het tronr-

nrclvttttr slaat ailcs rloorecrr.
Ouzc irrfarrtcrie irurl<t zich irr rlc or-erblijfsclcrr lalr l{)oPgra\-cn, cll irr qllrraattrcchtcrs
lr.l,lhaftie crr haltlnelikill vcr"ilc,Jigt ze het ter-r-cirr, r'oct voor r;oct. l.ln 't is rle taali del artiller.jc, <.lc: otrzc, 11tts, Itaar r.oc' lirachtig rnogcli.il<

;

I

( st('l tllr'l

l

l)e i:i vonnt cen gorrlijll, ccll barrikaile varr
ijzcr cn \/1111r \roor orrs voctvolk. eu clilil ii is
wer'litc <lc z.u'arc artillerie claartoc mee.

llecr cclrtcr vuurt cleze t,ctclct, op cle vcrlrirrdirrgskrol)eLa\rc1r, oin rlcu vijand te r:crhirrrlclcn ziitr voo,Lste ste;llitr51ctr va.n nr:inlretr tc
voor.ziclt, o1l cl bes,trijrlt ze het Duitsch geschut.
\tau l'ccrsliatrtelr schiet utcrr uls r,r'aanzin:lig.
I)e l<:rzcrrr:rt.tcrr u cerstonden aarr hct bollbarrle-

tncrrt; dc gcn'elrren; op enkclc plaatscn na,

be-

rr ttiet.
In 't fort zelf is cr .qc€!11 artillerie mcer, $;a1rt
rlaar vormdc ze c€n te .gctral<Jiciijl< bereikbaar
zrr cl<c

t1oelu'it. D'e battcrijefl stâarr rc1xl hct wêrk, clat
als u'aaructrringspost'dielt err tot cetrtrum der
rterdccliging, ruoesten ltij tot lricr- tcmggeclreven
w,otcien, \\iat mogelij]i is.

\\'e

l'r.lLrlen rrirclrt en rlag

'lrest:lroten.

IJe I)rri1.-

l,)iiirrgcs o1r

<1c lio<_r.qtcn

tlcr ]Iaas.

::cltcrs lrelrlrc,rr ollzclt 1l:lu\:ill olr I)oulrtrnlont a.j'ucsJa{cn, rrraar tt,jllerr oris \r:rrix rnrtrrcnrejt çrr
silttcit cctr r,locrl vatt ijzer ol) ons,. f.rtopgtavel,
l'olt, 1;:rtlclijcir, l.roilrnanrlcipost, a1lcs kriigl zijn
rk,cl . il-ij belevrrr getclclige urerr. Orrcier riit
aarrlioutlcnrl rttlur urorderr de zerruu-(1r gespan1r(r1t en zc,lfs rle l<almsteri, l-aar rte ;iel het li,

cltaam behcersclit, kliigen er gelocs varr. I)c
ruensclrcliilie \/cerstg.ncl heeft zijn gtellzen.

Orrrlatiks hun verruo,eiclheid schieterr tie rnarr
ncn ooli tlag crr nacht, olverschillig voor dc
ronrl hel rreervallencle granatert; rne,t straklicii
hlili zien ze dc braukarcliers voorbiiga.rn, dic dc
r,rcesclijk lemrilrkte nakkers \\'egvo( ren. l{e;r
lrccft .qeel tijtl om te denken of te kiagerr... nlen

nroct schictcn, zoricler ophouclerr schieten, r.ant
a'iird'-* \,a1len dc Duitschers rusteloos aân ; e1t op
r'11< nur rran clcu clag en cletr rracitt vraagt 11e
l,estooktc irrfantcrie sllervuur.
I)c gloepen, clic, .qeen clienst hclrbcrr, slapeir
zu,arr i1r t1e zurakke scl-ruilpiaats.elt, \r.rar sûms

,lr' ,1,,r,:l lrt'r er-ijpt.
{)istcr:rvotrtl si}roug djcht ltij ons eell rnurritrcrlcirot etr ecu .qc\\'cl(ligi: t'iird u'ie'rp ons tcr aar<'ic, ccrr r.r'ccscl;'ikc r'laru sloeg op err slirr.gerrlc.
olcr cl.e ircllirrg nrcnsclrelijke o\rerblijfs(is.
Orrzr tclclorristcn he,rsteilen rroc,r'tdureucl cle
lijrrtrr, l:rr-ilrerr irr gluchten, schuilcn i1r iIralraat1.r-cclitr:rs eu toclncrr hoogerr tnoeci cn llt r,r'o,ndcI r rr* \\ lar',1 igctr i,r'ccrstatt,l.
Jlnàr crr;uc l<ol< crr zijn irelpcr zijlr <lc lvare
lrelilcrr ; al iruilcrr grarlateu om hnu kcul:cn eu
l:ots,r-:n schcrverr tcgerr c1e nrurclt, nicts -c'toort
Ircrt.

Onzc: iru.lppost

is riirïlurer lctl'ig; nict

allecir

rr-or-,lcrr onze cig-ctr lualilnelt er t,etbotttlcrj, nraar
ooli r,c1c arrr:1ererr, rlic <laar in't rrooibiig.l.rll:l-e-

ti'offcn zijn.
I{ct is 18 uur. i-Ict Duitsch geséhut u u'ijgt
cerrskl:rps ; n'ii kornen oir clerr \\'eg e1r o11nlic1c1e11i.jk zct il< tie nraurtc'rr rarr 't $,er'li ; rvii nr.rctert

_.æ6cle schuilplaatserr versterken en de scharle van
lret bomtrarclement herstellen.
L... steekt als een jachthond del rleus in de
iucht, err vraagt me, < of ik geerr zonderlingen
gcur opsnuif. r,
a Ja, men zou 't zeggen, riraar 't is de reuk
vail poer, men heeft vandaag ook zooveel gesclroten. l
Een gcu.elclige ontploffing bonst ons

itr

clc

ooren: rrerdwaasrl rollen u'e o1r den grond; .l 5
rrrcter rralr ons rvaltnt zwatte rook ; een vloed
varr sclrerven flrrit. We betasten o1ts,, llienral(l
is qccleerd ; 't was eet 210.
Het iroofd van clen kok rijst boven c1e loopgrnaf.
<

De rijst is op tafel, heeren I l

Laten 'n'e clus naar beneclen riist gaan etcl,
nu \\'c toch veroordeelcl zijn eeu\vig rijs,t te etel.

Djc pic-nic, welke al achttietr

maanclien

tluurt, rvor<lt vervelencl.
\\:e zijrr zoo venlloeid, clat Jil'e al ctcnrlc in
slaap vailcn; ua den rvoeclendcrr slag varr tncc
tlagen zullen cle D,u' i,chers ons toch .rvel wat
lr1ct rtls.t laten. Ik zet den telefoon bij mijn
t'ourvlred, oncler bcreik van mijn hancl. feder
st!'ekt zich uit. L., dooft de elektrjsche lamp uit;
tlic lamp is een meesterstuk door hcru uitgevonrlen. No.q cenige minuten en ieder .qaat slapen.
rr l),ie kalmte is abnorm66l rr, zegt Cir. rr Zol
dcr.r riie kerels ons een verrassing bereiden?

Hii knoopt zijn vest

l

clicht en gaat bovar. Hij
kcert met een sprong terug, hoestentl, half ver-

stikt.

,r Gas ! Een rvolk komt uit het fort. l
\Ve springen 1lâar onze maskers; in eeu oogelllrlih hebben we ze voor ; dat ding is zeer onaân

gexaafi rroor het gezicht.

L. en ik hebben 't zelfde geclacltt ; c1e manuen
rvaarschurven, clie in de loopgravelr slapen elr

()p een oogenblik kunnen overgaall \ran eelr
ttlst, rvaaruit men ontu'aakt, irr die, utelkc
ceustig is.

\\rij gaan buiterr. Rii het schijtrs'e;l otrzer elel<'
trische lampen zien rn'e e'en gc'len, rrrij dikkcrr
rnist, ciie over den lareg hangt. We we'kken cie
lrlannen ; ze doar hun maskers aân. Geel onger:allen. De dokter is ongerus't, ik rtolg hem itr
rlen hulppost, wij kunnen er rustig spreken,
tïant rleuren en vensters zijn ,goed geslote!.
Dc <lokter is een vermaard scheikunrlige, hij
vrcest dat rlit gas ct*ânogeen bevat ; clat .zort

ecn spoecligen doocl beteekencu. Daar hij goecl<r
rverktttiqcn bezit, gaat hij hct onde'rzoeken.
Ih hclp henr, zijn rrtees is gclukkig ongc
grorrr'!

.

Ch. heeft uaat' tle batteriiert gctciefotrcclii,
claar heeft meil gceî last vall 't gas, clat zoc
ver uiet reikt. De tijcl gaat rtool'lrij, tle minutett

Het is miclclcrtracht. f)e gasâltijd, clât n'ot'clt olrrustn'cl<hangt
ct
nog
rvolk
s,chiinen e€llwen.
kend.

L., van verlnoeicttis

overmattd, is gaan slapen

irr c'len kelcler; ik ga nâast (lell telefoon zitten.
Ifct rnasker bevangt mc. Ik ga weer o1r tlcrt rvcg.
Dr. 8,... is daar, hij u,aakt, hii <lnct nlc eell
teeken en steekt de hand oP.

I)e lvirrrl verheft zich en de wo'lk vetspreidt
in t1e richting tler statl. Orrr een uur is alle

z.ich

gc\:aar geweken.

De slag our \/atrx cluult rrooLt. I),er marnrieteu
vallcn met rvanhopige regclruaat. \Velk egn
schouu'spel ! En overal cle cloocl. Elk oogenblik
locrt dit nronster ron<l en op ons. Ondanks ons
lcracirtig vuur, valt cle Duitsche infanterie loorttlurencl aarr. lla, het zijn har<lnekkige soldaten,
rvat onze dagblac-len er ook \ran zeggen ! Die

trcurige pefs, u'elke,, terurijl het lot van Frankrijk lieslist rrn'olilt er over trvist of{imeu cle u Eau
de Cologne l ceu ancleren naam geven moet, o,f

lnen nog Beethoven err Wagner spelen

en

Goethe lezen rnag, rvelke treurige onnoozelaars.
Wii hou<len vol en dat is veel, maar wij zijrr
r-cnnocid, rrennoeirl crr ongerust, want rnrij voc'
ierr ailen, officieren err so,ldaten, dat onze toestarrrl gevaarlijk is. Een groote krachts'inspanrrirrg rlcr Duitschers kau het I'ront verbreken sr
orrs irr rlc stirrl tt:rug rltijvel . \\,ââr rv'e als in r:ett
vzrl gegrepen ztluclen zijn.
I)c infanterie, ofschoon men haar dikq'ijls aflost, is nog vetmoeider dan wij .
Ku'am er rnaar eens wat rust in clen strijd I
Ileeds tl,r'ee dagen is er alleen r,'r''at kalmte tus-

:;chcr clcrr rni<ic1ag en drie uur. Ik maak er gel>ruik r,an om ecn u'andeling in een boschje tc
rloen, clat nog naast cle kazerne van het vliegkanrp staat; daar vind ik de schoonste rozen,
clie zich onverschillig voor enze bqrroevingen
cn an€rsten, ontplooien. Dit boschje is doo,r cle

granaten en de 1ra1rne1r gespaarcl ge\,vordelt,
't is een rustig ell vreedzaatn hoekje, een !!'ol1rierbaar oorc1, u'aar die geliefcle, zu'ijgencle, n'elrie'kencle rozcn komen leven en stsrtrEn.
\rerrler is er nog een ander boschje, minder
1roëtisch, want het is half verrvoest. Daar er
.qeen €irallatcn lneer vallen, bivakkeeren eï
eer.rigen onze'r r,oerlui met hutr paarclen. Bij herr
is cle trornpetter L..., een 'iviisgee'r, clie in ltet
bos'chje evenals Roirinson Crr,rsoë verscheidene
rvoningcn irce'ft .geborrwcl . Het eeiste is zijn gerl,one verblijfplaats ; 't is een planken hut nabij
rle paarden, zij is zelfs niet tegen een vuurpiji
lrestancl. Als de Duitscher clus zijn vuur verlegt
cn het bosclije beclreigt, loopt L... naar een
tu'eede schuilplaatsi, die dichter is en door eenige centimeters aarcle beschermcl wordt.
n'{aar voor de zware be'schietitrg hee{t de ruatr
ccn goede abri, een echte abri voor een huisvader en daar lacht !... met de katronnatle e'u
tlenkt hij aan zijr vrotl\\, cl kin<leret, welke
van honger stervcn iu een hocve iran Gers.
A1s ik clichter \.'as, zo11 ik deze rozen vâI1
\.tercLun bezingen

I

Ik laat cle antenne van het tiraadloos toestel
opr:'chten, wij regeien cle llatterijen mei vliegtrrigetr. Ilaar tle Duitsche \\'aarnemingsballon

hee,ft ons zeker bcnierkt, wattt cle 150-ers vallen
neer: \":e bergen ons in een grootctt trechter van
210.

I)e rrralmie'ten eintlrloffe'rr op 15 rxeter err be
clekket ons met aarcle. lJe mâltnen schudden

-82i zich als natte hontle,n en lachgr. f)e nroraal is
be'slist nog goc'tl. l

***
T.iedaat'c,crrigc staaltjes vân (lc toorieeierr rontl
hct fort Vaux. \\rij bescirrcvEn reeds c1e gevecirten in het rlorp, clat in <le eerste helft varit\,Iaart
bezet 'n'as door twee bataljons van het 40g", op

rle lrelling van hct fort lag ccl batalion van
het ,[08". Ifet fort zelf hacl toen tot gàrnizoen
trvee kornpagnies van lret ?1u tcrritoriaal regirncnt en cen korrpagnie mitraillcrlrs. Daal \ ieitien grootc dadetr verricht.
I{ornnran<lalt cle Lattre vo,ercle tnet ecn gt,u-cer in cle harlcl ziju mannen aan, het door de
Duitschers bezette dorp binneu. FIij r,vas al
rneer c.lzrn vijftig iaar, een zoon en eerr lrrocr
\rral'crfn
<

rcccls gevallen.

Ft zijn faililies, dic aang.er,r. ezen rn orclen
om het laucl tc retlrlen. 't is een eer. Na miilt
zclrlll c.rt rliin brocr, zal ili het 'larrd dieîclr.
Z,,bo spr-ak

hij

D

clen ar.ontl r,oo1. dctr aanr:al

hii
Er rverd hardnekkig

r.iel op het .r.eroverrl terreilr. (1)

,

. Iirr

gestreden op het kerk'

steeds lnan te.qen man, de tcgeustanclct
s'erd r,ercJrerren, keercle lnet grclotcr macht tc,
lug en zoo wiss,:lde <1e kans,
hof

I{et clercle bataljon jagcrs l<r,am den 10''
Maart he't fort hc pen r,'criledigcn. Toen was
kommanclant Belleculet o\:erstc r;an het qredr,
Na eel hevig br;nrbarclement wercl te-qen clerl
avond het fort aangevallerr. Ifacliinege\4:erelt en

dunden zijn rangen. Ook
rle T5-ers rncngc{en zich in ,1crr strijtl en merl
7ag arlren, beenerr, stukkerr rrân lichamen 11e
lrrcht ingaan.
Zoo ging hct nrr clagclijks. 't \Àias er eel hel
FJoeveel nlaullcrl stier'rrcl hier
Van rle 17 forten \ra1r \/erdun , hezat de Duitsci;er er'nog rnaai één : I)ouauntotrt. IIet trveecic
kostte hem stroo'men bloecls reecls. Een c1ee1 r'al
het clorp beihield hij.
IJe keizer had het front bezocht. Ger,angerrqi
vertelclen het. l{en leccl ook 7,c'er in de D'uitsche
lirries. T5'pllus crr civsentcrie hariden er gerr,ocd.
Er r'r'as cliks,ijls gebrek aan levensn:ridc1elen.
Eincle llaar:t r-oercle rle Dtritsche staf de 121u
dir.isie varr \\-ocvre naar \r-c,rrlun. Die verscirc
troepcn moesten nu \,'aux nemen.
Den 1o April braken drie aarrvallcrr los, voorlui'gegaan door ce'n helscir bombaldcnrsrt cn eelr
ai<iic dc'r monsterachtigc I'larnmenwe;rpcrs. I)e
c1e gerr,-onc gc\Tercn

.

I

bcstormingen mislukten.
I)'cn 2" Aptil vieleu cle Frarrschen aa1l : het 1"
lrataljorr r;arr lrct 1i10" regintc'nt mocst hct rlor;r
lerugncrircn. In drie .qrocpen storrnclen zc \iarlx

binnen, maar' . sper\i[{r aclrter hen, zorrrlercle
hen toen af. }[err strec<l narr tegen rnan. Allc
iriattschc officicreu werdcrr gc<1oor1, gcrrond of
.!{evangell genomflr. Onclcr-o'fficicrell vcr\:ingen
1:gr zorrdnr aarzclcn.
Kapitcin Touss:aiut
(1

) IIenr,r

lag

zr.r'aar getroffen

tcrrr

Rorclcau-x. ir I,,:s rlcnricls jours <iu

fcrt de Vau.r.

rr

grorrcle, ,xaar roept zjjrr urannen toe zich niet
orrer te gevell, clocir door te vechten.
Dç sergeant-chef barrikadeerde zich met c1e
overle'r'enrlen in een huis, het laatste van het
rlor:p. Daar kwam versterking en stllitte men de
Duitscl.re lnarsch.

Ên zoa ging het

gansch de maand April

:

elken clag aanvallen, tegenaanvallen, bombardementer, zlvare verliezeo. llaar Vaux viel niet.

]Ien verloor een
voncl ze

rchans', veroverde ze trlreer'
r.o lijl<er en gen'otrrlen. Men moest een

ioopgraaf opgeveî, bestormclc ze o,pnieuw, verrlreef de Duitschers. Deze keerden rrret nieuwe

troepell terttg, nestelclen zich voor c1e tweede
ntaal in cle verloren stelling.
Aldus einde cle slag, doch Vaux bleef nog
aan de Franschen.
Dc maanrl X{ei bracht nièuwen, nog hardnekiiige'r strijcl. De Fratrschet beraamclen een stout
plau : c1e herovc'ring varr het fort Douaumont,
n'elks intrame door cle Duitschers met zoo veel
,-rpiref u,as aan.qelionrligd.

Den 22" \'Iei ircstomrdcn soltlaten clcr <livisic
llangin cie vcr<1etiigi11gs\4.'erken en ze clrongell
tot in Douauurotrt <1oo'r, na een bloedigen strijri.

De Duitschcrs rtoetclcti'JaclelijL harclrtekkige
nit en tn'ee dagen later namen
ze te71 koste van groote verliezel Dottatimo rt
tcgenaanvallett

tearrg.

Deze gebeut'lcrris clrotrg tieti tegenstancler tot
ccn nieuwe krachtsinspanning.
De verovcring van Douaurnotrt door tle Frarrschen, hoe kort ook, r.vekte pijnlijke verbazing
crr .liepe telerrrsteliiug in de Heimat. Die vcr'
rieclering tnoest hetstelcl lr'orden, \raux rnoest
nleli lrcbiætr. Het gansche eers,te Beierscht'
horps t,erd tcti aanval sapengetrokken. Ver-

scirrikkclijk rvas cle t,orsteling, eers 'om

clc

hoere van Thianlrotrt ltij Froicl-Terre.
Het fort Vaux stoncl o.nder bevel 1'2n komrrrandant Rar,nal van het 96" regiment infante
lie. Hij krvanr uit 't Ztiden en was nu 49 jaar.
Toen r1e oorlog ttitl.rrak, bezat hij clerr graacl val
kapitein, rnaar reecls den 24o Augustus 1914

.,,rercle irij een bataljon aan. Tweernaal reeds
was hij erllstig gen'oncl gemreest, tie laatste maal
bij Tahure, op 3 Oktober 1915. En nog was hij
niet ganezen, toen hij het ko,mmanclo vroeg over

een {ort, tcneincle toch te kuntten clienerr. Zoo
zond r-nen hent ttaat Vaux.

,Tlcgin Jurri hacl irij een garnizoen van 600
\ian af 1 Juni verdubbe'lcle het bombardement op het fort cu de gansche omgeving.
Rond het fort lagen tocî, vatr het Caillettebosch, langs Damloup tot La Laufée afcieelingen
van lrct 2{, het 101" en het 142" rcgimcnt.
Op den norger t:an clcrr 1n bcgort cle tijatrrl
zijn offensief, clat het allerhevigst bombardenrent venn'acirtcr liet ûlet eetl aanval op het
vooruitsprilrgcncl clee'l \tâ11 't front bij I{arclauniarr.

tnolrt.

in

De Duits,chcrs rvierpen zich i.n groote
cle Fransche loopgravetr en haclclen

massa

vooral tot

\\'apen cle noor<lclaclige hanclgranaten. 7,e clror'
gen in cle scltansen ten \\iesten van het t.lorp
Vaux ; vercledigingswerken, die reecls lang tot

-828()i cr:rl la.qctr rloorlclr ctl oF rrr-:el lrlaatsen
i

,-rl;

tr,, r111'1t.

{lzr-s,walrrrerr vLfrl)ciittclr r.l<,. Irrr.'hi. i)c rrctdetli
,icts lcl(lctl I'rceseliiken rlotst trr ct' \\:as geel 11'a,
tcr onr rle brarrrlc.trric l<cerl te lavc,rr.
f Icrr lcze hct riarllroc;li van l<alritciir I)lrilcr.t,

c(n i)(,st lll(l
\iriitlag 2 Jrrrri. .\tr,qstigc rraclrl rrrc1. vourt,
,lrrrtirrl zilann. Oi.-:terctr grjc1l lrevoorraclitlÉ].
ïcxrral dc tlorst js lrijrrliili. I]cscltuitc"trur'ol.detl
rccr g'cwaar:clcertl.
Iie l)uitsclrcrs tesrlrr-lr'ci i)rls vcflatr:lr lrurr
loo,irgravcr.r, Icdtr staat raror rlo 5çl;içy{g6lr11;. Ik
r'lic rl;rirr
rr

^

lrclr aarr

t1

a11crr

czcrr afstarrcl

grarrulcr; laterr uitrlec-leti, $'ant oi)
;ri.j rr gc \\'c rL.ll nr aeh t c,lr-,r.rç..

Ilaar zijn ze...
r tr*ç1;119i1, iongcus, I l

$.'ij r.r,erpen cle glnr;rtt:rr.
l)c l.),trits,clrcfs ult\,r'r-rolrirlerr Ire1 î-e,r\.rc1glu
;r:rfr,.11, rlcli<c cchtct't(: r'r,r','ullcrr. Zit, <:1it: ltri
tcn .qclit.rurc n ztjlt, n ol tlcrr rlool rlir oltl-t r-rn.qst
vclfast crr rrlrrchtcrr .naar- Sclaric,rvo (ecrr 1or:.1igra:rI o1r .;(-) tot 6{) nrctc].1 trr-irg, iritgezorrrielrl
zi i, dic rlp he t terreiir rritgc:;tre)it 1i,qrt.rr, 6,1,
sorirmigc plaatscn irr groclt.

\\'e ziclr uit Serajcrlo crcrrr tl'cl<lc goll.
,, ian c1e gc,rvcrcrr, jorrgcls I r,
]Iaar achtcr orrs ..laatr plots vlarrrtucr ()lr l!et
ttrrllir,r ti'ittt:l ('11 z\\tlrtcn t'ouh. iltlrlren rle Duit
sr'hcts rrirzt trciittt-l'lar'li '.cfi,t.et'trrl t:r rr r rktrr
z( ll,r t vllrllrl)l(

1i,." r

llaat- zi'-. rtit

l)e lilor,rtrlrr-irrs

tltijft

rlc sc'lraperr uarr rlc slar:lrtcri,]
(I{ata-I.anga irr ir l'As,irra r).

l)Lrill g.esch(.rtcu u.are tt. Iicn lrirtal.j,,rt tlitlcLciç
lrt't lirrrrrirr-l)()r':ch. ]Iittrrill.errls lce.gden tle larr.qclr \vcg, cu hct giilrschc bataiiorr rn'etil rrcrnie tirltl. llrurr tlc l)uitsctrcr':l zoucicn r.u miilcler (lan
ooit volk s1)âlrcr1 ell eell rrictirv bataljon^ t[oest irl
't vnur. De strijil u'tred<1c nu reccls vall acht tot
t.\\:rr: urtr. llcri lr,c'lrt rnÊt liandgl-anâten cn dc
l;ajonet.

(lervontier cu tl,:oiic.tt vill(letl tttettigi:tt .qra
ira:rttrcchter, \\'a1rt nici- tlczc holcu is itct tcttrt ii
rloclrlrloe.qci.

I)c l:onipa.grtie- r'an lrtitcrtant (lort1,tl (J{11' te
girrrcnt) irzttl o1>riracht dc schatrsrjlr i{)t tcr do,orl

toe tc vertlc<ligen. L)c .q't'oep n/errl t.rtttsittg.-cl<1,
rrraaL gaf zich rtict orrer.
I,uitcrrant I-Iuret vie,1 rrre t lcrLrriizekicn at'tir,
orrrler-liriterrant Pas<1uicr t'r,ettl getrcltlcl , atli tl
rlaut Farjou storttc ncer i1l cic hantl cn tlc tli.j

.rletroffcrr, c1e oncier-officicr Tocabetis kreeg vijl
granaatscirervcn in 't lichaanr, set.qeatri l.ccocri
r:cn ko.gel in het voorhoof.l , cn de âaltvocL(ler,
Irritcnant ()o.utal, ccn kogel itr clel buik.
I)e Duitschcrs stormdelr clatr in hct Iittrtrin
lxrsch. )(og eerr schans cieirte in 't \\-csten ltct
folt. I)e nacht viel in ert braclrt ectrige verlxloz.iug, ntaar cie Itranschen gebrttikten <lie rust orn
rle schans nog te versterkeî en arbeidden ge-

iarrgtl, oncler grauaatvutlr toclr. Tragisch was
de oingctirrg. llen hoortle g-e\t'onilcn schreicrr.

rlc

r-lzuttrttc;r

1

l,t

r-:

.'

glir(lrt !u r.r,,1)van vuur1,,ijlerr

r-lerr ir;-:irrtl iaai,::r

r,p. llijrr

r'lc1r.rt

rrdt. ()n qcl ukki gcqi lçr-rpen schreeur.,'encl lr'et.
OIr ttu' plaats | \rlucht gc orn<1at ttvec t ttltl'lri.ilar irr l;rturc1 geraakt zijn? l
In rrrirrrlcr rlarr turcc utirnttcu is rlt"ortl.r lLct'

I

rra

rt

stciri.
I)e- r'lrrrrrruelu sti,j,g(1r cr wicgclcir zoitder olr
lrrrurlerr tir rrritl<lcrr varr grartltetr. \\"e rrroetctr clc

.qfanatrlr tcrlrlcrt. Iicn zali lrlrtr'one'il is irt,1etr
rrtltltlrpci gçl;1cyeir, rrrzl)t ri'e lurlrett r1e otttpl,if
lingr'rr. Iio-q'els cir jr:rallatcr'{lttitctr. l{aar eiurlc
lijk zijrr a1 rl.c: liistcl rlulritic n'eggt'slettrrl. {.-t1,
Irct lutl' 11,,g;1rl- tttclt s,cliolitrctr ititr!c cil iltl \r*T
tuirr<'1r'ti, ]re1'.

I,).,rr inurr kotrt tttct vjil'lrttssi.e'tr \t:ittct-, tt'a:tt.
virir r(rir 1r,1ig is. 'L Zijt. lrttssctt r.an tu'ee 1iter,
siillÇlt tllc 3 to1- 1l iitrr lrror'(il ):natt, S sÆTgcitll'
1('n cJr ;i officicrcrr.
Ilc rrtljtt:1rrt1 r!t'clt t't'rlijl< ,111 1q:;r1er tti1, ,l:,rt
i',,,r l- l,.ii;r':r t iclit.
ii Jurri. tt Irt l;iirrrr hct Tj' ttrtr, ilai ik nrct
:-lcs1illx,r) lrÇlJ.

Ilr: I )rrilrclrr rs r,rllgr \\'cf l ltat.l
,, j'illtrr, j,-,ttg,e;,s I ],:rat zi: qrl;ri llau-koriLçn
\\:c trrr)t1.err sl.)ailrz.alrllr zijtr tlc't dc trtrrnitie. Opl,rl:.:r tl . l';rlil zt' lr:,tt i Yttttl I ',
,i \to,rr-ttit tttr !
Iicrr riir{lloffirrg, ol [i,,'r'cr tctt recli:l iurisl s,a
rrerr vallc trlr' l<rt:t1krtr . Z..:ilrtrtt' t:ooli trckt rr1-r. .8s1
.

I

))

1

l)ltitsclrers hcffcu ziclt r4r ett liruilrcrt oi,
c1c l<ricën \\'cg. O-roelielr â11cleren riraaietr ro'ud
crr I'allcrr lree1 . Ëltkelen komcn llaar oins, terwijl
hrrn rnâkkers in clc loopg{a'ven ons bekogelen'
fii:rr u,aagt t.tc1n r.e1f tot ot) 3 meter van ollze

of

1',r,r'c

-- $J{l -*
Zij hcrkcnrrell ell roepen lne toe. Een vraagt reeds 1âil9 llaar rnij,
hij wenscht, clat ik nieuws ove(.hem aau zi1rr
brocr melden zal. Een ander verzoekt urc naar
zijn oudcrs te schrijven
De arnie koqroraal O...., die reecls clen doo'cistrek op zijn gelaat clraagt, ueernt aÏscheicl valr nrL
op eeu rvijze, u,elkc me cle traner in cle oogcl
blt rrgt.
!n alicrr lijtiel vtecsclijli, uarrt lrrarrtlcn,i vurr
koorts, is cr toch gccu ch-tt1.,1,rc1 rlrilkcl vr.rr.ir
liggcrr i<lagcncle ruartlleu.

ircrr.
!l

I

IJc lrrarrliarclicr 1,... lc'rurt ecuigc oogcriblikkcir

tcgeu ricu lrrrlLlr vall rrtijtr komrud,rrr'io'

iLr;gcrr,L

-Llet gelnat varr den eerlijkeu, irraven trrarr
1s gcrilnpcld en <le <loor blanr,ve kringcn olllgcle lr oogcll lru.ilcrr uit.
tr Kapitein, ik kan nict mcer. \Vij zijn rriaar
1r<,rst.

rriet drie brankatcliers nlcrr. IJt: arrclcrerr zijn geclood o,1 gewoud. I)rie ilagen ge'err cten en geeil

Ili ,, I:iluct. (lirr'r'crt rr crr iir'i starr,iirt,t'lil tlirr
'.ll1t1i,rt {r'rlctlrter irr l{!!tl"l tc' \'o'rirrrr gr:ltollrrj
'
te \iertlrrrr.

clruppel water.))

\\'ij

Men gevoelt het, hoe dat tenger liciraanr
slechts nog door een. wonder van wilskracht
stand houdt. Men spreekt altijd van helden : irij
is een echte held.
De verschrikkelijke beschieting duurt voort.
I)... en R... en ik wachteo'onder een lage
ha.ngar van planken, welke bedekt zijn met
eenige zakken, de granaat af, die ons verplettetelf,. zal. Ieders gelaat staat ernstig. Mgn voelt,
rlat allen doo,r aagst beklrud zijn.
I uur. Wij worden afgelost.

t'-. vcl'zâlnelell.
()rlr R rr. ll() 's 2ur,tt.1r ko nen <le puitschers rrit
Scraier'r'o'. Oti 15 nreter rvorrleù ze z,oo op gr4-

-llaar onr 23 uur, een bode vau deu kolo,uel.
'lengevolge der omstandigheden kan het 1û1'
iriel afgelost worden.
Welk een teleurstelling voor ruijn arnre mal-

t'riirt.

l.rr,rstrt

ilili{t,
i
i.

)i.

i )... vcll.ricttcr-l l:c,in

(lie: lrc'rrt r'llr'i< trlr

ttrct cett grâ-

'l lroofrl tere,cht konrt.

1{,cstilit\l is tclrter vleeseliik crr alrgst lle

it'rtrt

lret'hart.

's .\\'on(lir vr:r-çclrlikkrlijkc

lrr-ichic-tiug..

ztrilen zeker (ipnicll\\' aarrgcvallen \\'orclelr.
F{et re.qr:nt el (l(.. rrl:tltllelt zctteit irrrn i>trsscir

nil,illl,lritri<\\'att,r'

rratclr c,n nritr-ajllcru'r'urtr ontlraald,
aandringen.

tlat ze niet

Eenige aftleclirrgc'rr r.arr lret 12.1" clr 2!]8" l;ol
ons stcttûerrr. Ifet galnizoelr \râ1i de sclrarrs

1ttc.'lr

\\,as 'ro,k zeer Vcrnrintiercl.

\Ire'er vallcn grallâten. Orrriogeliik in <ien
aal te steken, r,rrant
lret rnirisie' iic:lrtsclrijrrsel lokt .qtanatctr.
Ilcn lrc'lrocft cr nict. aal1 te deukeu, ook rnaar
ecrt seliondc, ie ltts.tclr e1 ltovcndierr worcleq ."r'c
rl:o t1,or\r lrct orrgeclicrtc gcpiââg(], dat rve ous
i.:rablierr rloetelr als harl,:le'rr u'e schurft.
,, .l Juni. llen r:echt tne1. g'rauaten. 't Is praclrtig rve:er'. Dr' proiekticlen oritploffet van l\reer-skr.tmruatrrlol.rosl celt l<aa.r's

ziiden.
(-)nr vier.

rr.'eerschoten

uur is alles afgelooper. Iieuige
nog als <le lnntste snil<ken

gloote ontroering,

gc-

11â eelr

()er,r'onderr i<o'rrrer ruet hioed lpdekt. ÙIen
rlooelen rveg, z<-ro,als <le arme f).., die op
rle br.irstr,rrer:'itrr gc,klomnrell \\'as om csn officier
neer tc vellen en in rlcn schedel getr-offen werri.
Ilen geva,ngetre. I{ij heft z,iirr hehloede hanilt:tr r.rlr cn roept : rr l{amatacl ! l
.NIijn rnarrnc'r.r vo,r'rcrn henr rrl loopend naar rlen

l,rflrgt

lr

nlppost.

Ik ga er ook heeu, Lugubere plaats. Irr

een

sonrb€rc, clclor een kaars slecht verlichte zasi,

nen. Er'zljn er slechts 39 meer over.
Nlaandag 5 Juni. Ik zou gaaure rust neuleu,
iir:rirL hct ongedierte verzet er zich tegen: Door het
tegenbevel over de aflossing zal de ftornpagnie
vandaag nog geen water hei:ben. Ik heb oul r?vater gezondell. I)e mannen keeren uiet terug. Ze

zullerr te lavannes of in den tunnel gebleverr
zijn, door het rao,rgenlicht verrast. Gelukkig
regent het. De mânnen spreiden zeilerr uit el
.\rater

op. De verschrikkelijke dorst verscheurt de keel.
Ik he'b honger. illaar als ik plata en beschuit
cet, zal de dorst nog scherper wohden.
vangeri

< Kapitein, hier is koffie. l
Ch.., staat voor me en houdt met beide ilân
tlen een dampencle gamel vast. Werkelijk, 't is
koffie. Ik kan mijn oogen niet gelooven.
t Kapitein, ik heb ko,ffieta lettefl gevordeî
err zei bij ruij,zelf : ik ga koffie zetteq. Wilt gij
..
r1r,rr cclsten dronk aanvaarden? ))
I3rave kerels I Ik ben diep bewogen.
rr llaar gij, mijn vriend? en uw kameraden? l
rr We hebbsr er nog. )
,< llaar ee11 quart, kan ik niet aanuernen, hier.
Iicn slok is geno,eg ! l
,r \teelr, neel, kapitein, 't is al voor u. ))
Nu kan jk een bes'chuit eten. Brave, bmve

jongens

!

--- .!*Jl)

1? uur. Êevel tot allossing I t\ls hct ûraar gebandhaafcl worclt !
We laten onze clootlcrr in c1e loopgraal. I'lrrir
kameraclerr hebbcn ze ee rbierlig bezijclcrr cie
pasÊage gelegcl.

Ik herkcn ze. tuguberc

schilcirvachteu, clie rvc

L'ieclen.

2l

unr..Aflossiug. ;r (1)
Zoo girrg het dus op eenigc \,octclt tcrtcin vart
Iret vcrsc'hrikl'clijk slagvcl<l ortr \'-attx.

t1e vcldu.acirt

in drie oucler-

grondscire schuilplaatscn, uitgcit<.rtt*-etr itt eel
jileilte hc1liltg, vlak 11âast ccrl outlc, kort ctt kic,:itt
gcschoten fabriek.

geraakt.

lrrrktcrr ons niet meer.

bouwclen tusschen cle schuilplaatsen

prièelen, speeldcrt daarin kaart, schreveil c1l irJ.
zert... Vrede iu deu ooriog, iricttcgeustaatrtlc tic
grattettclt, clie over ons vlogcn. Ooii r-rp post was
allcs rustig. Af en toe wisseltlerl lvij sciloterr rnel
<.lcn vijarxl. De kogels vall deo vijarrtl cletlcn orls
geclr lilvaad....
Ik zit alleen in het woonhol, cle anderen ziju
buiten, iu de priëeltjes. Een shrapnell komt
aângefioten. S.. s.. s.. Ik knip met de oogen'
\i:it gî.tu mij de graraatkaftetsen aan, waarvau
cle kog'els zièh vercleelqn over de ketels en de
rnachiirès in c1e fabriek' Ss.. ss.. ss.. sss... Do{tclers, clat is op'ons. gemunt. Het oor heeft in c1e
rnaaircleu van oefening leeren onclerscheiclen""

sta snel op, de oogen wijcl oPen.

Een verschiit t"tilt" ruk ell een kual' De
granaatkartets is voor cle schuilplaats- outploft'
Éen clikke rookwolk dringt het hol binnen'

n* tà-*" de kameraclen binnengerend' Eén,
tt."t jonge kerel, met roo<len kop en glirr"à
;t;;4" ;"gË". Hij cloet <ien mond open, hij
hceft
-* rnij iets nieuws te vertellen.
ff. ben geraal<t rr. Hij ze$t '\ vroolijk' Hij
zret er in het geireel uiet verschrikt uit'

}Iier

<t

aan het dijbeen.

rr

(1) Naar Henry Bordeeux.

tr

Fort de Vaux'

D

leg hcnr lret verban(i op tle rvonrl, to'n'ijl
LJlr all('lcr herrr rlc'u sclrocn crpctr snijdt. De kogel
is in den schoen blijr,en steken. De voet is niet

In clen beginne bukteu r,.a{j ons ( s.. s... s...
ss... s.e... sss... ssss r kwarnen cle granatzu aangcsuisd. En onze hooftlcn bogerr zich naar beneclcu, o1lze oogen werclen schuw. l)aarna onclerzochten wij of de z.olclering van onze schuii1;,laats rvel sterk lvas. Langzamerhand vermoedilen wij , clat de granaten niet voor ons becloelcl
waren, Geen enkele kwam jtt ottze buurt' Wij

Waar?

l

r\att rug clr voet. rr
Van zijn voorhoofd parelen zlveel"druppels.
Eéu verb'indt er <lcn cc,rsten gcwontle, tlie zich
rrerzet. Hij wil <len arrcler, clie crnstiger gervonrl
is, hc,lpen. Een lrrarvc kerel. \\-ii trekken clerr
Iilzasser, die half bervus,teloos is, rle jas varr het
1ichaam,, het hcrncl rnoeterr wij opens,riijden. Iien
rond gat in den rug. Uit den rnorrcl vliet nbg
stc'ctls het blocri. De long rnoet geraakt z.ijn.
rr Ach, zoo erg is het niet r, zeg ik, eerr grapje
tnakenr'I, ri eerr schot om in het va<ierlan<l te ge-

Ik

I'erroeste ketels.

rr

zvrrartrc;r,rcl bloed tlruppclt.
Palit hern toch aau, lierc:ls ! l
< Ik ben ook .q'cu ond ! l
De lilzasser, die tlit tcgt, zict cr ook hccl
vergcnoe'gcl uit. l{aar nauwelijks hecft irij rlc
rvoordcn gesplokerr, of hi j lvorclt r,r'it. Iu eerr
oogr.r'errk zijn rlc lippcn lrlaurv, uit nrirrr,l clr uells
clruppelt blord. Hij .grijpt nret beidc hrurrierr
rraar deu buik.

llezell.

De vijand dénkt, dat wij in tleze iabriek zit'
lcn. Zijn granaten outploffen tegen c1e oude,

<

scheur lrc.rn cie brocl< stuk. L)crr rorrrl girt,

,,

Ztehier een liijlije op cclr post âa1r cic atttlere
zijcle. Een Duitsch officier schreef :
ru Egrt luiteuanl eri clrie seiitie:; korrrcu irr cle
rrieuwe steliing op veldlvactrt. Geen kwade stel-

Ik

Ili

u'aaruit

,, Waat'?

***

\\'ij

Lalrgzaaiu siepelt irct blocd tc voorschiju uit
rlc schcrrr in <lc i:rock.
rr

achter laten. Daar liggen ze iu rij langs clcn rvrrl,
stijf in hun hcble,ed zei1, plechtige cn woeste be ivakers ynn clezcn Flansclierr irock, dierr z.e zelts
irr clel dood aan deri vijantl nog' schijnen tc \rer-

ling. Ovc'r clag ligt

-

r:

S.. ss.. sss.. ssss.. weer voor onze velclwacht.
ru l)o.nc.lers, er uit, wie uiet aarr het verbindel
is. ltr het gat onder de brug is het veilig. l
Onnricldeliijl' zijn allerr verclwenen. Wij bren.q-en iicn gervoncle half ontkleed in het veilige gat.
De Elzasser is nog krijtrvit, maar irij glimlacht
a.lweer vriendelijk. lrr iret veilige gat liggen nog
t\,vee gewonclen. De sensatie is reeds lang voorbij, Wij krijgen rillingen over den rug. Ook geirL:llit tlclor l<o.qcls varr <le eerste granaatkartets.
De cene hee'ft eerr schot aan den hais. Maat
;rijn .goeclnoetlig gezicht grijtrslacht lergenoegr.i
irit het r,eri:anrl. Hij hccft geerr pijrr. Iieu hoslritaalsoltlaat kornt aarrget'encl cn verbinclt tie Ir
vierclen gelvoncle, die clooclsbleck np clert gronci
ligt en naar adern hijgt. Schoten iir borst ett
schourler.

Hij

steunt en jammert.

t \\:ater, lvate'r. )
IJuiterr ontplofferr uog steecls c1e granatett.
Een paar minuten later kurrnen clrie gewoncletl
ruet bcgeleiclers teruggaan naar eell veilige
plaats. flet clen vierde ziet het er niet zoo goeLi
uit. FIij rvil niet tot belvustzijn kornen. IJe hos-

pitaal-soldaat zit ntet een errtstig gezicirt uaast
den jongen, clie op mantels en clekets ligt' IIij
karr niet cioor t1e loopgraven getrartsporteercl
wor<len, \\-ij rnoeten 'wachten tot het donker
n'orc1t.
ru

Hoe gaat ltet er nlee?

1,ritaal-soldaat

in het oor.

l

fluister ik clen iros-

Hij maakt een hopeloos gebaar en fluistert
tcrug :
t De lc,ng. Een kwaad schot. rr
Ontdaan zitten de kameraden in de woon'
holen. Waar nog een half uut geleden de,mondlrarnronika speelde, de lcaarten orr de tafe-l vlogen, gelachen weld om flauwe moprpen, daar is

*--

ar5

I -*

in eeu kuil opgestelci eu l,r'erri cloor ourgehoulvctt
boornstâmmen bescherrnd; het deetl een doodelijken iletrralrcgcrr op ous treerlioluen. Ijen sergeant cn twintig rnail, tlie zich daar vrijwillig
voor aangeboden haclclelr, veLclreveu de Duitschers, ciie hct gc\,veer berlicnclen. Het was het
ucrk van eeu oogenblik. 'lrrsscheu de boomcu
rlekking zoekeltde, sproltgcn zij telkens een eind
r ocruit cn stormcleit mct gevelcie bajonet op den
vijancl af. l
Re'ec1s vroeg in cleu namiclclag tvâs het l.ioscii
ivcer geireel in hanclen tler Franschen. De Duitschers maakten zich echter, woeclencl over hun
nederlaag, al weer voor cerl nieurren aanval gereed. Terwijl cle reservc-bataljous, die achter
cle hoogte bijeengebracht waten, in stelhrrg
rverclen gebracht, koncentreercle hun artiilenc
haar vuur op het bosch crr de hellingen, teir
, .,rrlc te voorkomeu, clat er Fransche versterkingen konrlen aanrukkerr.
Honderden Duitsche graraten outpiolterr iir
de trechters en deden het modtlerige water oli)hoog springen. 'I'oerr het duister- gcworclen r,vas,
cleden de Duitscliers deu tegenaanval en hoewcl
z.ij den strijcl lang doorzetten, kwam er geerr
verandering

De.

strijrl r.oor \-ertlun.

(jolr. ilraakensiek in

rr

Dc

Amstcrdarnrner,,).

het nu

ijskou<1, uicttecenstaanrle cle zou. I)e
clootl heeft ons gegroet. Alle'n denken ria. Derr
êên zrjn cle kogels tussche.n de beenen door ge.-

r,logen, clerr anr.ler is cle pet ,geraakt. En juist

clie vier.,. hoe genrakke,lijk harltletr zr: ruij kurr-

rren treffen.,. En cle lilzasser \\'as âltijc1 zoo
I'roolijk,.. En juist tle r.ierde $,lls zol'rr llrs\cr

ketel.'...
Om negen uur tiroeg nren tlerr viercle op eeil
baar weg. \\:ij geven hem de hancl. Hij merkt
het niet,

Ben half uur later kornen vier nierrwe varr
tien uur gaall tle posten op
mcht. Ben paar nieuwe gezichten....
Twee <lagen lang zit niemancl iu onze priëelen. Den vier<len dag spelen r,r'ij weer kaart, c1e
ele tes'erve. Orn

n

ronrlhar:no,nika speelt.
ru

liij

FIier zat rlc lllzasser r, zegt er ce1t, ( waâI
hij er bovetr op konrt? l

nrr zijn tnag? ()I

Een tre'kt cle schouc.lers op.

De vrientl vau deu vierde kijkt, alsof hem
dadelijk de tranen iu cle oogen zullen sprin.l( n.... D
tricn ofticicr: viul ccll Ilransclr t'cgilrlclt jagers
rlecl liet volgetrdc verhaal
tr Nooit heb ik rniilr mannen met zulk eeu
woede op den vijancl zien losstormen' Mijn sektor in hèt bo,sch hacltlen zij in nincler tlan een
** .*.titi""tà. Op een punt tegenove-r.eerr hoek
van let woud was een D'uitsch ' llachinegewecr
:

in

de positie.

Aldus vocht men op de heliingen rond Vaux,.
op alle punten, om samen te werken to't verdediging van het fort.
De kroo,nprins moest en zou Vaux hebbeu.
Het was noodig voor de moraal van het land.
In Februari immers hacl men cle verwachtiug
zoo hoog gespanncn bij cie bevolking. Duitschland was geblokkeercl en leed reeds gebrek. Eerr
nieuwc zeg=c moest voor eenigen tijct verheffirrg
der nroraal brengen. Iieu militaire bescirouwiug
rran clie dagen clrukte het juist uit :
< Het plan der D'uitschers stond van clelr aallva.ng af onvetbiàdelijk vast : iret aanwenclcrt
van alle mid<le1en err krachten tegelijk o.nl zoo
suel m<.rgclijk een grootcn slag te slatatt, clic eeri
overl-rluficrrclcrr indrttk trtoest tnakçn en die door:
ziirr rnorcel cffekt rlen vijarrcl ilroest ovcrstellterr;
rlaarcioor werdc'u dau ook voorcieelen behaald,
maar het groote, het overweldigende.,. er wordt
nog steeds op gewacht en 't komt niet. Telkens
weer equ grootsch crpgezette ondernetning, met
veel ophef aangekoncligcl, en telkens weer eell
r.,r irclttlijl< slagcn of nr.islukken iu ieder ger,al valr hct groote, clat het doorslaand sukses
brelgen moest ; zoo was het of{ensief tegen
Parijs bij cle \,Iarne gestuit, dat tegen Petersburg, hetwetk in de moerassen van Riga ver'
srnoorclc cn het cluikboot'effekt, dat tegen cle
opvangnetten en de bewapende hatrdelsschqien
tc plettEr liep. En clan weer een periode van
rust, oln iets nieuws voor te bereiden. De'tijd
rlringt en ll'uitschlancl kan het op den duur niet
op 't uithoudingsvermogen laten aankomen; o'rndat zijrr irulpbronnen eerder uitgeput raken dan
clie van zijn vijanden.
Stellen we daartegenover de aktie der Eutente, dan moet erkend wordsn, dat ook zii tal
van rlrislukkingen te boeken heeft, in het algemeen voortspruitende
<le

uit

de omstanclighei<l, dat

wereldoodog iraar veffaste, maar toch tr.lijkt

.-ffi,

i)r.\i:,ras, gczicll \'illi (lc,rPlace Chevcrtl
ilurgz.:utterhanrl rtieer genrcertscirappelijk orte.rlrg, r;rc.rotere bcheerscirirrg r,an tle situatie en
iraar kracht ziT voor eelr groot rleel in het lr'innc.l
van tijd.

Een periode vâ1r aktic is thans \\'ccr voor
l)rrit'chlarrtl ingetrerlerr, lvaut clndalrks militairc
stlks jsscl1 worrlt cle ijzeren ring, u'aarin irel
langzaatr rnaar zeker gesloten wordt, voortclurend knellender en een of ancler offensief client
te b rat genometr om verlichting te brengen. llet
rvil'aan verschillencle kanterr tegelijk breken uiL
cle rmrkluistering en 't is geen toeval, maar eeil
zuir er logische ontwikkeling van clen ioop cler
tlirrgcn, dat de enornle aanval op Ver:clun sarrrlr\'âit met cle hernierrwrle tluikboot-nktie, dc
cliplonatieke kampagne, die Bernstorf in Amerilia voert en cle reis van ko,ning Ferclinancl -tle:r poortwachter van het Oosten, clie clen toevo\il'wcg' via Konstantinope'l moet open horttlcn
rraar de hoofclkampen cier- Centralen.
Dit- alles zijn pogingen, olrr den kring te verwijclen,rlien cle Entente steeds hecirter sluit door
d< n ckonomischen sle'utel. In clit liclrt ciierr.t ool;
,r1t aktie tegen Verdtur beschourvcl te worclen,
'want âchte( de vcsting-loopgrâ\'en valr Verc1l1il
liggcn r,i'eer cle gewone loopgratren, tvaar eeuig.
li,r.n. tcn'einwilrst trit militair oogptlnt va11 g-euicirt ktnnen zijn, cloch op clett aigemcetlctt
g{nlg van z,aken

zoncTer

invloeci.

En inmidclels gaat c1e groote, iiommercieeie
aktie tegat Duitschland voort
het was imrners de ekonomische bro,n, waaruit
het zijrr
hracht putte orn het militarisme te voeclen. l
-\'laai' cle I,ente verliEl, 't we,rd Zorner. Verdun
viel niet er in Duitschland steeg het gebrek.
\\'at Haasc omstreeks <1ien tijd in clen Rijksrlag verklaartle, clat er in groote kringen in
DrLitschlanci gebrek wercl geleden, vertelden ous

rrck de uitgezette Ëngelschen, tlie in clie rlagen
te \rlissingen op hnn passell wachtten, pul

il

11)lti

's nrorgeirs rraar Ijrrgclanrl tc vertiekkeu ctr tiie

iiij rl

sllralierr.

is bij urauicr van sprekcl,
officicelc nationnliteit, wiult cie nteeste uitgezettetr warelt Duitsche \:1'ot1\{re,n irrel cfit lltit
gchur^;ci. Err lraai 1<lachtetr 1<urrirrcn tllrl t,,ili rrr
't Duitscli.
ri Gcl>rek !... Àch tncin Gt.rtt... )) €n ze ltoeliitlcn ze orls op, dc artikelerr <lic ontbralien of
:,ciraat:s,cl'L eu cluur warelt. Zc vclhaaldeu vârr rlc
iar.qc rii tlachtetrclqt aau tle lt,iukels, r.au btcrcrl'
cn aarclappcl- eu lio.terkaârte1r.
Die lieclen hacltlcn 's nroLgcus lleriiju, ot'l'cl
r'crr kaurp bij de Duitsche hoofdstacl verlatcn.
ir Iin ili. n'as rlc-n 2?" ,\irgusttrs .1f114 aan irct
Iingclscherr, clat

r1c'

vis,schcn op r1e Noortlzee

Schot,

l,

\'erhaalcle ectr stoere

toclr ccrr l]'rritsche torpec'lojager onzerr
trar..,1cr irr lreslag nanr. I)e ciallreren liete'n ons
schccpie ruc't bournrcn ziuken en bracirterr orrs
naar lllctncn op,. Xlaar cle Duitschers ziju ntr
.qcsliigcrr bij \'rerrlrrrr. I)at zagcrr lr,e irr 't kamp.
\,.e1e bewakers begirrnen q,eer: tc kruipcn. Iin ais
ze kr.nipcn is het, otnclat ze ziclt kleiner gevoelcn. D,at rleclen ze vroeger ooli toen ze ovetal
inclro rgcu. C), eerst bij dic kampetr,,u'at gevoelrleu ze zich meester5,. '1 \\ras overrvinrring oleral
cil ze z.ag,c\ ons al gelijk cen slavenras aan. Ze
cie matr toonrle nog het
hebbeu mij geslagerr
omclat ik hen lafaards
litteekcrr <tp zijn beerrpriester, clie uiet
rroellclc, toen ze ee'n Belgisch
r'lug genoeg stapte, mct een ge\\ieer in cle 1entlcncrr stootterr. Nu zijn ze zelf u ciown... r 't is
of ze voelen, clat Engelarrds afrekeling ook
l<onLt. Of wcl, r'vi11err ze tle urartelaarsrol gaan
spelen, r1c zrangcvallcn ouschul<l rlie zich hartluekkig ver:clecligde, rnaar niet tcgel allen o1.r
kon. llaar ik ken z.e ntt,.. ))
En de zeelnarl tl'ierp et celr paar \'(lol' olts
r-rrrrrerstaanbar€, maar tocir begrijpelijke Schotscke schcldrvcer{en uit.
rr

