i-i:.i: ii

,\r:t.'',T ,lc:r E::3 1,,-'l:ctt iilc? liclrrrlfl vân 'tf,ntF.
loerencl zien rorrcl loopen, sekretarissen rler kotr.
rlarrclarrtur warell hern rlikrvijls voor ccn nietiglreirl ko'uien spreken"
I)e'n vo'rigen a\'orrtl ncrg, ira<1 er cen lang nret
hern gesproken cn na-zijn vertrek bicek <ie sleu

tel van de deur verdweren. I(lagen en protesteeref,r hielp niet.

Imrners was cle dame Boiuet, die zulks cleeci,
toen men haar piano wegvoerde, tot gevange'
nisstraf en 200 mark boete veroordeeld.
En een weri<nran, clie liever een stoel brak,
clan hem te zlen verilwijnen, lrloest evelleens
naar den kerker.
Trouwens, in ve-el plaatsen moesten be'middelrle
inwoners hun waar,len indienen, zooals te lles-

nil-Saint-Nicaise etr

te

Voyennes, waar velen

het slachto'ffer werclen van clergelijke praktiikerr,

Ï'e Rouy-le-Offoy ve'rzamcldcr rlc vijand
r;oor 330.000 frank titels.

altirr,s

'l'e Nes,le wcigercie rle maire rlc'rgeliik ber,cl
lle bevolkiug o,ver te brengcn.

flclr

'I'e l{es,rril-Saint-Nicaise, zci eelr Dttitschcr t,;i

cle dame Wagner, teru'ijl hij liaar eleu regettpttt
der hoeve wces', waar ze ua llâar wegvoerillg trit
Douilly gernterneercl was :
< Niet clrirrken, koliek ! l
De staf varr het .i" Ilritschc- leger voncl ccrt
bevel, dat door clen konrmatttlarti cier voorpos

ten, op 14 Nlaart 191? afgel<<-urrligd rvas e1l \\'âri1irr deze zin voorkwam:
rrDe afcleeliug \/alt hct (i" 1<urassiers lrto'et ct'

\roor zorgen, clat er voltloe'rrtle irres,t totrrl rlc
ririnkputten ligt. l
i,,en arrcler dokumelrt tlrocg voo,r tite.l
rr Bc'r'e1 betrclfeucle cle vcrniclingen )) ell eerl
vermelcling : rt Streng geheim. l
:

In

iroofclsituk

III

leest men

:

<De komrnanclant cler piorricrs z.al de venrieling cler plaatsell bes,turen. l)e laatste, grrxttste
r,ernielingerr te Grevillers, Iliefvillers,, Aubin err
Avesnes, zullen beginnerr orn X + 2.

Om de branclstichters-Éaroel)en te vormen, lllo'et

De D'uitschers bespotten rle inworrers nog met
r1e verwoesting, clie ze overal aanrichtten. Zoo
zeitlen ze rlaags rroor hurr vertrek uit I'Iolrchy^
'la-Caclre

ietler rler vakkommarrtlanten ttvee o,ncler-officie,
ren dl.r tn'intig rlau ricr bataljons ll., cn !\l't.t:
brankardiers nre,t brankards leveren. D,e vernie-

Morgen zult ge uw Monchy bekijken. r lin
's autler<laags stond het tiolp in liclrte laaie.
Te Rorey-le-Petit wil(le tie bezetter de be,trrlking chvingen tle waterputten drJor rnest te besruetten; toen c1e grooten zulks weigerrlen, cllongen cle harbaren kinderen clat ellendig r,verk l-c

zuilen tlen tr,veeclcn nrarschtlag o,m X

:

rr

clo'err.

N" 65.

ling van liar,rcuil, 13eugrrâtle en

ginnen.

Frenricourt,

1 ii

lre,

De vernicling van l,Iorchie.s wordt op tlerr
nlorgen varr den derrlen nrarscirclag vo,lvoerrl eri
nroet voor rrjjf Lrr-u geëiltligtl zijn. De branrl zal
aanges,tokerr worde"n op rlen tlcrden rnarsclrdag,
tegen vijf nur.
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Ile r eruieling vatt Lr,.,rtret.r'a1, l3ottrsies, 1)cltrrcorltt, za1 op clen clerdert urarscirdag aanvangen
Voor c1e'ze r,ternieling zal de komnrandant clcr
pioniers overleg plegen met clen kommanclatlt
,ler voorposten vatt clc- clivisie S. r'an val< fII,
rLrajoor r,crr l-Ieclrtritz tc Doiglries, z.oodat a1 tlc
r,crniclirrgctr, clic tlor-,1 tlcn litnrirrtatttlaltt dc,
vor:rrpostcrr triet gcvr:ragtl zijrr, llrtcr dt-ror de 11i
r,isic S. r,oltrolikctt litlttttctt u'ordcll.
llct litits,tckirr -t1cr ltrtilttictt geschieclt ontlci
1;cr,el rlcr ofiicicre rr tloor t1e verschillende groc
ircrr. l)c r.crnieline r,an a1le puttett is beiangrijli,

,r

Tic.lc
l.l

.

\\'c

acssler,

(I1.(1. R.)
L)l-rr:i"1c'tttnartt

.

iroot'tlctr ltLt Lc'r:r'ls, tlat ;,.eils tlc liclkltovcli

rriet otrtzien werdett.
De begraafplaats rretn PeLorrnc

iret officieei verslag

- zoo meldt
verlverd schanclelijk

\\'o€st en menig gral gescho'nden.

Te Hervilly w-erden vijf grafkelders doorzocht. Het altaar rtan het grafmonument der
familie Caux is vernie d.
Te Cartig:rv openden cle Duitschers vijf kelclers, e1k van ecïr kapel voorzien. Op clezeifde
rvijze handelclen ze te Ronssoy, Becquincourt en
I

Ierbécourt.

Te Nurlu, Ro,isel eu Berues'braken ze'dood'
kisten op het afgesloten terrein dat a1s privaat
lierkirof cliencle rtoor de fanrilie cler Roiran.
'lc N{anarrcotrr.t, he'bbeu ze een groo,t aailtal
Irrruner solrlaten lregravel e,rr tege'lijker tijd, rner
rrrrbegrijpclijk is, cerr keuiien itrgericht bintrett
het rnilusoleurl dr:r l{ohans, en waterplaatserr
tenritkierr lLurrrrer eiget {ratrctt.
1rr cle kroclrt, t\,âiir tle grootste wallorde
lteetsclrt, zijn bijrr:r rillc r irkliurr r-,prrrge'llrolien.
llit cen dezct wus ccu kirrtlcrkistje geiraalrl cn
gcolit:ncl. XIc.rr hatl lrct lorti1 \fL-Egcloilletr. 1ien
zn'are lotl<lerr kist rlraagt t"rp he{. deksel rle sporeu
valr eell beitel.
Een blok lnarnier, rryaariu nren ecu kleine ho{te ziet, ligt tussciren het 1luin. Merr leest er clit
inschdft op:
rtHier rust het hart rtar Mevrourv Arnelie cle
llisnier de Follc'ville, gravin de J3oissy, overlerlen te Parijs op 1ô Juli 1830 in clel ouderdotr
van 32 jaar etr 1() rnaanden. r;
Àan weLk een beu,eegreclcr noeten wij cleze
rrroirsterachtige s,t-he nuis toeschriiverr ? _lJoopte
c1e vijand wâarde'rr o,f gond te viucle,n, cloor de
Tamilies oncler bescherrning clet clooclen gestel(i
oI in de doodkisten eenige juweelen?

is iret tlat vooral cle graTcier rijken ge,schoncletr wertlen. ln e1lc
gevai clodn cle talrijkc, clergelijiie elaclen op zoo.
r,eel ketklrovclr ve,rorrtlcrs,tellen, <1tt ze nriustets
cloor de oversten gedulr1, zoo, niet bevolerr
Oprnerkensrvaarclig

stec1e1l

utcrcleu.

Zierrluar rlus cen overziclrt vatr de wijze li,aaLrc4r ile l)uit-rchers ccrr gebied be,hantieldeu, dat
zt' lrrct ric tçairetterr rriet kOnrlel behOgden.

i

ict liastcci van ;\vlict-rtt;:t,

bel4rooûii door prltts
Eitel-Fredetik en op zijn bevel gep1unclercl.

I)e Duitsche blaclen verborgen het gebeurcie
maaL stelclen het voor ais rrilitaite rrrlotl-

riet,

zaak.

Zoo scirleef cte u Lokal Anzeiger r:
ir \,-an onzen lrontko.rrespondent. De auto rijdt
tlcxrr r1e vogrstad, te Flarn, en snelt cian langs cte

velden.

Wij

begeven olrs naâr het Zuid'Oosten

eensk'lâps tlevinden we otrs in iret rijk van
rieu dood.
Dikwijls heb ik vroeger dit gewest doorkruist,
en ik herken het niet meer.
Vroeger stonden oude, teusachtige boo nelt
rran beide zijdeû van den we:g. Ze zijn verdwerren. I{uizen en hoeven bezoonrden de baan. Er
c11

irlijÏt niets van over. Overal de woestijn, waarrloor i1e weg het laatste spoor is van een ve1'

clweiren beschaving, en die weg zal
iiagen ook verciwijnen.

Alle kruispunten zijn o,ndermijnd,

Itarners

in

enkele

cie rnijn.

zijïr geladen.

,r\rrtonro,biel-ploegen keeren clen groncl cler
i.r'eiden om, om ze onbruikbaar te maken. voor
vijandciijke konvooien en de artilierie. Marciree-

lonrie troepen trekken voorbij met lvageus vol
werktuigeu en pro,visie en hebben niets in hun
ontruimclé positigs achtergelateu: geen tlakje,
geen bank. Wat niet vernield kon worden, is
lilLrantl or' r,erbrijzeld. u

)t

', I. rrrrk lurter Zeitung r meldde :
Ons opperbevel heeft een soort van glacis
',irilcn -qi:iicllpen voor de toeko,mstige gevechten.
I

<

Êen l-rrcecle verwoeste zone, Cie men de uoorlogs"
zofieD zav kunnen noemen, werd aldus aangelegd in al het onbarmhartige van dat begrip.
Bloeiende, tot nutoe bewoonde dorpen, bewèrkte velclen, moestuinen vormen slechts eerr rookt nrierr puinlroop lneer.
C)veral zag ik de pioniers aan clen arbeid, ze
lcggen c1e laatste irancl aan hun werk. Prachtige

iroomstammeu, clie de Fransche wegen s,ierden,
lagen op c1e baan, gedeeltelijk af.gezaagcl, om op
iret iaatste oogenblik tot hin,lerni$s,en te dienen.
De kruispunten clcr !!cgeu, ele bruggen, dc

kalalen, de sluizen waren o'nderrnijncl en
mijnkamers geladen,

l

cle

lfF?Y

front

ge|-rcuwcl,

1,ri,rhqreicl.
'1.

ti

i

Tial

r'<.ror

wordt het

t@ekoms&g cflensrei

otts zijtt, dertkerr cle bewoners

c'let

sc.

Den 1,8" -Nlaart verllarr merr dat de vijaud zich

terngtrok uit het vooruitspringencl_ puut van
I,ryôn, riat i\oyon bevrijd was, eû Lassiguy in
iiet \\'esten err }JabctuI en Chairny ten Oosten
cu Guiscarcl en -Llam meer in 't Noorden.
Dc Drritschcrs wekcn op hun beroemde linie
Sicgtrierl ten Ztticlen van *Sairit-Qttcntin en vool'
La [,'ère.
Zrj hariilcn ra.'el getracirt 'I'eirgnicl en Coucy le
Lrcirori,rcn, maitl onze soltiaten, die iren op ile
iiicicrr roigcien, i]â.i.ieli ze eetT cluw gegeven'
Urt goccl nieuvls vervulcle I'ranxnJk met
r,L c ,-lgcie

Ilcrtzclltjc kasieel ,lt,ot' ,lt lluitscirers lri.1 rrtttt
terugtocht in puin geiegd.

l)r

rr

.'rortkicrrtst:lrc ,\igcrneine Zeitrrtrg

r,

i.re

hende:
,,

\\tij willen tie 'u'ern,oestingen

cloor

c1e

Duits,che'rs

niet ontkennetr,

in de ontmimde

zoue aaltge-

richt en zien er trouwens cle nooCzakelijkheid

niet r-an in.
Deze veruielirrgen \{erden geboden rloor een
harcle, nraâr olrverlnijdelijke militaire nooclzakelijkheicl. In eerste lijn wercien alle bruggen err
wegen, alsmede de spoorlijnerr vernie'id. Ile
Duitschers hebben de rn,ouden moeten vellen,
orn den vijand varr het noo,dzal<e1iji< rnateriaal
voor de koncentraties en vercledigingswerken te
berooven,
Om dezelfcle redert nroesteir cle rlorpeu vernielcl

\,'ernieling van boomeit, velden, tuinen,
lanen, alles $'as geboden o,ncler militair oogilunt.
Wij lieten natuurlijk alleen de bevoiki:ng achter, 4je niet meer voor militairen dienst geschikt
is, Ifet ware eexr misdaad plegen tegen onze
eigen militaire veiligheid our âan dEn vijand
werkkrachten o,ver te laten, waut deze zijn niet
minder kostbaar dan so,ldaten. l
Terecht vroeg de < New-York Evening Sun l
en rnet dit blad alle beschaafdemenschen tof de
cloor Duitschland ingeroepen militaire noodzakelijkheici eischte, dat fruitboo,rnen neergevelcl,
rneubelen uit de huizen vernield, gebouùen af:
gebrand, magazijnen van't Amerikàansche hulpkomiteit geplunderri en jofge Fransche meisjès
içr-rrclerr.

gedepo,rteerd werden. ))
_ Nu, uit al het vo'orgaande

blijkt het ons duidelijk genoeg, hoe huichelachtig Duitsciriancls
bewqginS was sn bij de ne<1erlaàg
clat
- waut eeq
was het terugtrekken verder van-parijs
gevoel van wraakzucht kwam.

-

***
rry! uu nog even het werk npen rr I"e
Plessis-de-Roye )) van Henry Bordeaui.
rr Maart 1917 ; maancleu van groote voorjaars,
hoop. Op de ruime werkpiaaisen achtei Let
___Slaan_

.

llaar h<le zoudeu tie teritgkeerende boeren
irun geu'est weerzien?
i i. ur,rt:oLcie tuen tot het 1" leger en itad ire t

i9", 20" en 21" llaart (igj,;), kort
ûa liet vertrek der l)uitsche achterhoeden, de
orrs tertiggegeveu gewesten te doorkruisen.
-llen 1'7" ùlaâlt o n 1L).ulu 's avoncis verlieten
goed geluk den

t-ie lJurtschers Nol uu.

l)err 18" Maart, in den nlorgen, dedeu onze
van iret 7" regiment spahis
lrun uitoclrt in- de heroverde stede efr. warerr. -ze
eerste rurters

de argesneden wegen overgestokeil, alsmede de
aarigeijtacilte oversttoomingen eu iradden de
l)urtscire achterblij vers gevangen genomen.
r\oJ oil is eeu onzet oude steden. Op het voor-

laainste plein, <lat cioor een schoon Renaissance:tr.rr\rli-rlis vc.rsicrd r,votc1t, irerinnert een fontein
aarr hei verleden : Chilperic begraven, I{ârel cle
Groote gewijd, llugo Capet tot <ie koninklijke
waartiigireicl verheven"

1'oen cle knapen de aanko,mst der ruiters

-wier kaki-rrnifs,rm eenige weifeling
- de nationaliteit
bracirt over
der overwinnaars
haalde Noyon, uit zijn sciruiiplaatsen de driekleurige vlaggen en stak ze op"
<Wij verwachtten uD, zei me dezen morgerr
een oude vrouwr toeu rk uit het verwoeste Iras-

meldden

signy kwam.
rr Den 30" Augustus 1914 verliet ous de laatste
F'ransche soldaat, sedert diar dag verwachtten
wij u. Dat is twee jaar en half. ,CIs lang. Dikr,vijls scheen het ons of het kanongebuldei nader
kwam, en wij clachten, want we mochten niets
zeggen: a l{et zal weldra voor ons zijn. l Waarom sclrieten ze niet op Noyon? Datzew,aarnaar
ons schieten
r^7e zullen in de kelders gaaû
.maâr dat ze konren
!
Twee jaar en half, 't is lang, want nren moet
op al zijl woorden en gebaren letten. l
Noyon is betrekkelijk gespaard gebleven, uitgenomen de wijk van het station en de kazerren_der ruiterij, gebouwen die afgebraurl. zijn,
en- de huizen op den oever der Oise, die zij ôpgeblazen hebben.
- Noyon schijnt een levende stad. Kijkt meu nader toe, dan ontdekt men de ruïnen: gçiundercte

kamers, verbrijzeld houtwerk, ingeLeukte deu-

.rsll, verminkte rneubelen. De

onbeschacligde

kathedraal en het stadhuis herinnereu
"an
vroeger leven,

let
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,roeJ, hclibefl voo'r c1e aa rkomst rler Iiransclie
itoup"" ottreschrijflijk angstige urcn door"lcefd'
Eit"n llacht hoo'rde11 ze de outploffilrg del ver\voclstingell

e11

zagen ze

c1e

vlamilcn laaien' \Vat

ùn hcn gèrvorclen? Zii lc'itrr lioude,'"vci'
",
I'rebben' Zrrik een regicnl
tl; ,ouclàn ze hlonger
-s1,oren
achtcr : vau r.laar lrct
laat op cle wezetrs
/.oo

vcrsclirikt uitzicht cler inwo rers vau Chautll''
\.'an Chauny trek ik in c1e richting vzrn Sairrt(Jrrcritin. D'c aanb ik van c1e aanhourlenr'le veriiocsting brengt cletr afkecr en tlen haat tot het
toppu11t.

(ieer-r huis btreef gcspaarcl, en c1c aanslagerl olr
bo'omen zijn hicr talrijker.
I{ier s,to'nd ec'n. Ê.rootc falrriel< : llrct de verbrij-

r1e

zclle turbines, c1e gclrogcn iiz-cretr balken, lijlit

zc op het tttrak van c-'en schip of ccrl llec'rgcs'tortc'
rcrrsrachtige Zeppelin, vijf, zesn-raa1 groo'tct, rlalt
clic lvclke bij Compièg1le neergeveld rn'crd'

Daar stonclen c1e grootc gebour'ven va'n e'en hoevc. Alleen muurbrokkcn blijven er van o'vet' filr

clan o,ver uitgestrckte afstânc1cn liggen a1le

De hoofclkerli vân 1\1bcrt.

neergelegd werden,

Cltntrrv n cL.l irrccr rnislrarr.lelri. \-an \o5'oir
to,t Cirauny Lrc.lraagt rie afstancl l6 kilometer. Dc
weg volgt, zordeL aau deo oever te liggen, den
loop der Oise,

Bij

zaai<l

c'len

:

nitgaug van Noyon, zijn

tlaar"

cle ve,lderr be-

ligt hct tc,cre gro,clt vâ11 'het tr;orel,

rlat verrijst, en lricr staan onbcschacli,gtieboolnen,
r,vellie nreidr:t zullcn uitioopcn. Iieeris is me1l gerreigd zic\ te vclheugerr. \/an af l3abceuf, rlat
rcecls b.esciracligd is, veranclert tle intlruk.
Al r1e overgeblcr,en iruizen zijn gehavcnci err
wcl(.lra liggeir gansche clorlten vc,riticlrl tcr aartLc.
,\1 c1e fruitboorllelr irr c1e gaarderr, al1en, clie
latrgs de wegelt staatr, riragen to,t 'clrievicrrdc varr
derr stam insuiidingen. ,\Ien hccft clen tirrl nict
gehacl ze te vcllcn, iilaâr het sap is nu opgedroogrl
elr zc staalr rlaar als clooclen.
De velclen liggerr nn l.lraak. Dc rvoes,tijrr bcgint.
Chaut.ry \\,âs cen l;clangrijlicr starl riau Noytli.
10.1XX) irtrvoirrrs in plaats vzut [i()()0 err groote faI rickcn.
'
't \\ras dc r.ricun'e stad irr c1e burrr:t cler oudc,
11c

rrijverheids...ls"tr rloor tle frrbriekcl r,crrijkt,

voo,ral cloor irct bijhrris van rle spiegclfabriek
Saint-Gobain, 1lâast r'lc orrrle l,urgerljilie en schil-'
11c'rachtige stecle.

(-'haun1' ha.l aan dc irczoc,iiers geen schoone
gclrouwen te toorrcrr, gcliilr cle bcroemcle fo,nteil,
lret stadhuis cn cle katircdraal van Noyo,n, maar
toclr was l-ret ficr op zi|n tu.ee kcrket, zijn mairie,
ziirr s,chouwburg, ziin banken, ziin goed aangek:gde straten cn zijn huizc'n, die hci'allig wareil.
Cha,uny rvas claarovcr fier, u'arrt ChiunS' bel',lrat niet meer.

Alleen

cle voo,rstacl No,1'61r

blccf gespaarrl. Daar

lroopten de Dnitschc'rs rlc hcn.o.rrcrs o,pr gerlurorcic dc vijftien of trr.'irrtig dagcrr, die,,lc viiarr<1 ge-

lrruilçte voor dc vcrnieling rran c1c rest rran
slatl. l
Ijrr rle sclrriiver schetst dan tle rurircrr:
rr

Lrocl-

men op een metel van den groncl afgeza agd.' t 7'.ijn
ais seÈties, clie door machinegeweren ix rijen

clc

I)e gespaarcle inrvo,rrers,, ter nallivernood ge-

Op dit s,1agveld van boo nen verheft zich

een

kleine Ïroogte, niet ver van iret gehucht Fa11ouël'
rvclks huizen ook ten gro'ncle liggen"
Op deze ,hoogte, clie beboscht was, wercl eelr
paviljoen gebourvd, Nu zict men rlit lancliruisvatr
zee'r veÏ" I{et Ltehecrsclrt de verwocste r'laktc car
is het c'enige leverirle in hct lanclschap vatt tlett
rioo'il. Eerr hcllirrg leitlt ct he'ctt cn cen galerij
orngccft iret; dc krullcn er vâ1r vorrncn.celt llaltlll:
''

Pritz Eitel.

,,

Daar kwam ptirrs Ëitcl-Frieclrich, zoo11 vltll
rlerr ke{zer, zijn korrmanclo vergeten c1r ltlii'lllc
ren. 't \\ras het larr<lelij1i rusthuis van clezcrt jotr-

gcn Siegfriecl.
Op een frolto,tt tro,ven c1e cleul, kon rnet clit o1rschrift lezct-r : trHuhcrtus-FlatlsD, gel<rootrtl tltxlt"
cerr 1ier, me't zcvcn koorclen, ciie ttlsschetr tlr,ec
tal<keu, tr,r'ee gekruiste degens voert. l)e e'errigt

lianrer is bcspatrnerr rnet blatLr'v iinnen. IIct geziclrt cloor dc vier r.lnrn was rrstig : vroeg'er
groenencle bosschcn, tcere rtlakten, ntet ri"ricrctl
err kanalcn donrsner'len, vtce'clzame clotpett, etr
âân een zijrle, tegen rletr cin<1er, Saiut-Queritirt
cn c1c nrassa van zijn kathe.iraal; aan clen atrdercu kant, I,a Fère, nauu'clijks zichtbaar lrorrctt
dc bosschcn van Frières.
Nu bierlt het gczicht : bos,schen in ttanen, verniclde ciorpen, fa Fère overstroomci, en c1-e kathech'aal van Saint-Quentin beroo'fcl va,n liaar
spits.

Achtcr het huis, banl<en en tafels,, eerl gesllcrlerr leunstoel , zorller tu,ijfe.l derr prins voo,rlrehoutlen, vo'or ee'n €no,rmen boo,mstronk, clic ais
tafe,l clierren moest.

Op c1e rvoncle vân ee11 <1er gerrrelcle boônierr, korr
riren dit o'pschrift lezen :
rr I)'u solst clie Briume verderben. r (Gi.i nrrxrl
rle boo,rrrcn vernielen).
. Ilct volk rler Ce,rnraansclre wourlen, irecft otrs
."r,illen treffeir in de toe;ko,ntst vân olrzerll gronel :
een vo11i zoncler wonderl. is een vr-rLk r-lat slerft. l

l+*

*
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In tle gtootc gel-eurtenissen t'eLmengt de prilate geschieclctris zitlil ttlet t1c n:ttiouale.
-ùIevtortrv tlu Poutavice ging bij het rrictlws

r,alr tlcrr tcrttgtocht, dc rtrilitairc bureelen beleserell, orrl 1laâr Plessis-De-Roy te mogen terug-

liecrett err slecpte antlerê'n mee' ee11 kle'ine bevolliirrg, clic zich jn cle ruïnen zou kuunen ueste1en.

llcvronrn' clu Po,ntavice q''as cle eerste om olrrricrrw te bouu,cu: eetr barak op het tcrlas, eell
rrcstic op ccl1 llccrgevclclen boorn. Zii gaf. ook.hct
\,ootl)cc1d rtatt tlctr lantlllonlvarbet<7, z'ij waseigcnures vall hct liaste'cl. llijnire'er c1u Po'rltavicc,
nraiLe van Plc'ssis, clr'eef lanclbollw voor cletr oorlog cu hacl ecn kolonie boeren van Bretagne en
Lirrronss,in.

l'ot irr 1t)l? bleef

Plessis de barrière tegelr rlcn vijancl. I)e huizen brar.rclclen af , cle kerk
:itoi.ttc irr, hct kastecl wercl dagelijks bes,choterr.
IJe bc,r'o.lking blecf zoo lattg mogelijk, maar
nlo,cs,t râar tlc nrcer achtcr gele.qcn dorpen gaan.
l)c hecr c1u Porrtavice \r'as officier. De kunstschatten uit hct kaste'cl u,eLclcn in veiiigheici
gcblacht ri:rar Compiègtte, c.loot soldaten, onder
lres,tutrr \ian mevrotlw cltr Pontar,ice, die o1r haar
ove

lrasteel b1ecf, gcworrtlen vet-zorgcle, en voorname
gastcrr ontr'itrg, als getrctaal clc Castelnau.
llaar in November 1915 krvanr hiet liet 6" legcr, orrcler bevcl r'an getteraal Drrlrois. Deze zond

rlrcvrollw clu Pontavice hee1r. De clanre ging
u.ccrrcncl n'cg, cloch niet vcr cr1 vestigcle zich bij
Iraar lrocren

iu rle eerst

ber.r,ootthare huizen.

'\*u en clan ging zc toch eens naar Plessis
tcrllg, ilet o.f zon<1er toelating.
Nrr in 191? wâs ze cr \rccr r,oo,r gocrl. Zij beg,.r1 rlc velclcrr tc bebo,urven.
[,]err <lirrisie, rlie te Riquebourg in rtrst 1ag,
lcllcetrde hulp. I)e sol<1atcn etr pa:rrclcu \\rcrL{tcll

IIct bcstuur cler Iltappe zoncl D'uitsclrc ge\'ângcnclr, dic schatlc rnoesten hcrstellen. llcn
lrour,l<lc tegenover de vcmielcle kerk een ho,utetr
rncc.

rrairie-school
T)'t,

.

Ileeld

lrarakkcn t'erclen talrijkcr. \\reldra vc{gâ-

rlcrrlc de geme'clteraacl, c'lie soms voo,tge'zeteltl
ilcrcl t1o,or kornmanclant c1u Pontavice, z.oo ziji't
r licn:rt zulks toeliet.'
Fh ook te Lass,ignl', Novon, ro,nt1 Guis'carcl en
I{arn, Chaunv en Jttssr', overal in c1e bcvrijde
gc\\'cstcn, werden dc r,eldcrr, in spijt van cle vc'1e
nrociliikheclen, eeëffcrr11, be,werkt en bezaairl.
I)it opstan<lirrgsu'erk clalrktc mefl aâ11 c1e gelrcchthcicl van den bo,cr aan zijr.r grond, cn âân
.ri1'2rat initiatic,f , u,aarcloor hulp verleerid, balakkcn gebouwcl \{are'1'1, kleedercr.r, zaad, pTan'

" '

-czorrcien n'erclen.
\Iro'uu'en orrclcrscheiclden zich r'laarbii, als mevroll\\r de Chabannes la Palice. c.lie zoo edelrnoedig hielp om l{aucourt en Qrres,m1. in Oise

n'edcr op te richten, bijgestaan doo,r c1e ond€rr..'iizei'es van Quesmv, rnevroll\\' Pe'llecltrer en
!ne\/rou\{r Drtt, echteclroote rran <1e,n maire van
l,'Iattco'urt; cn clan rniss l{o,rgail en mis,s Dikc,
r,rietrdinnen van Frankriik, clie zoovee'l ellende
lcnigclen.
Door clen voomitgang r.an het Frans,che leger
waren 30.000 inwoners \^/eer bij Frankrijk ge-

geclurende maanden schuin boven clcl
kapo,tten to,ren van Aibert hing.

<'lat

vo'egd. \tlerr ruoest heu dadelijk bevoorraclen en
hct land herstellen.
itcc,ds den 10" April stelcle men in 't Groot
lloofclltrlartier e'err ufnstruktie voor de orgatrisatie van het vero,vcrcl gebied r op. Dit was als
het <t Chartet )) vo'or cle'n te verrichten arbeid,
<1e taak vo,lbracht tlo,or het 3u leger, clat oncler
generaal Humbert het ook bezette.

Generaal Humbert

ccn koloniaal, die clen
vcrre lancien, een oo'r1o,g,
riie den boclen herschept en voorspoerl err leverr
o,or1o,g rroerrle

in

\\,ers

c1e

we'kt.

Itlazrr alvolcrrs

r.r'e

hic,rover wat rneer rneedee-

1cn, luoeten wc het verder verloop der krijgsgeLrctrrterrissen nagaan.

*

lû80

Dit alles gæchiedde dur ten Zulden vbn
!)rrentin.
Laten we nt1
<..len

dezer stacl

c1e

in

riik.
Dc

D

uits,chers

h

lrint'

Britten beschouwen ten Noort1e zone Saint-Quentin-Kame'
aclclen sterke verdedigingswer-

kerr aangelegcl tusschen Btlllécourt, Quéant,
Rt:aurnetz-lesjCzrmbrai en Havrincourt. IlIen
vinrlt deze'l.rlaatsen irt een halven cirkel voor
I{ametijk. Daalop rnkten de Bnge'lschen aalr'
rrret I,e Catelet als as ltunner bewegingén.
^ I)cn 26" nânleî ze Lagnicourt, clen 28o Neu-

Het vetwoeste Sail1y-Saillisçi.

VI.

AAN DE SOMME IN I9I7.
D'e D'uitschers hadden zich dus op cle Hinclenburg-linie teruggetrokken.
Yan 25 Maart to't 4 Aplii haclclen er in 't centrum gevechten plaats, toen generaal Fayolle
trâchtte de hoogten tuss,ciren Somme en Oise
te verovetel.
De vijand trachtte de Franschen te verhincleren de linie der kanalen Saint-Quentin-SaintSinon-Tergnier over te stdl<cn en zette het ge
biecl voor I,a Fète onder water.
Den 22" Maart deed hij al het mogelijke om
zijn tegenstander, die voet gekregen had ten
Oosten van het kanaal Saint-Quentin-Clastres
en Montescourt weer op den anderen o'ever te
werpen, doch te vergeels. De Duitschers werden
zelfs op Grand-Seraucourt teruggedreven.
De Franschen, aangevuurd nog door den aanblik der verwo,estingen, veroverden de fo,rten
Liq, en Vendeuil ten Noorden van La Fère, err
clen 25o de hoogten van Essigny-le-Grand.
Den 3o April viel generaal Fayo,lle tusschen
1'Epine-de-Da11on en Benay aan. De vijand bood
hardnekkigen tegenstand, maar verloor Ëpinede-Da1lon, Dallon, Giffécourt, Cerizy en verscheidene heuvels tEn Zuiclen van Urvillers. 't 'Werd
ongunstig rvee'r. Men vocht in sneeu$rstormen,
en de gewo rden hadden onbeschdjfelijke smarten te cloors,taan in c1e vinnige koude. Ifet ma'
teriaal en c1è munitie moes,ten aangerroe.rcl rvorrlen ove,L dè r'errvoeste vlakte, 1111 een slijkpoel
,

een moeras.'

Toch rvieflren de Franschcrr den viiarrd vari r1c
'laatste hooglcr,
tlie terr Ztri<len Sàint-Quetrtiri bc-

Ireerschten, Grugies, Ilrr-illers en

l{oy

rverclerr

in hartlnekkige bestormingell gerloTuell. Ten
Noorden rier Folie-hoeve, veroverden onze boncl-

rijen loopgraven en trofferr claar
\'eel gewonder €ï een grooten buit aan.
Dan stootte men op hevigen \r'eerstân(l en {ie
*triiil lurvile op dit punt.
.qenooten clrie

vilie-Bourjonval, clan Ruyaulcourt, So'rel-le(lrand en Fins.
Derr 29" bc'zette c1e ruiteri j Ro'isel en een
gansche rij iiorpen. Het Britsch leger van Rawlinson ging clan over tot de o'msingeling van
Saint-Quentirr iangs het Westen en het Noorden.
I)en 1" April nam men na een hevig gevecht
Savy en clen vo genden clag Ftancilly, Ifolnon,
\ri11e-Chol1es. Nog verder rukten de Britten en
ze drongen in het woud van Elavrincourt. Meer
Zuiclwaarts bevrijdden ze Ronssoy, fempire, Le
Verguier, Pontru, Fresnoy-1e-Petit. Zoo kregen
ze den gToo'ten weg' Kamerijk-Saint-Queîtin
oncler vuut.
Tusschen <1e Aisne en de Ailette rukte gEneraal Humbert de Ailette over.
De Duitschers haclden zich niet ontzien hiet
in 'hun vanclalisme het historisch, beroemd
kasteel rran Coucy op de blazen.
Den 2?o moesten ze Coucy-ville ontruinen
I)en 1o April r'erliet cle vijand Vauxaillotr. Generaal Ifnmbert geraakte alclus aan dEn voet varr
h.et massief van Saint-Goibain, den sleutel tot cle
vlakte van l,aon.

***
Ove'r de bevrijding van clit gebied halen wij
nog het vo;lgende aan uit : ( La Somme sous'
1'occupation allErnande )), van Calippe.
< De Duitschers ontmimclen Ifam in den nacht
van Zontlag 18 op Nlaandag 19 Maart. Hun
r,oorbereiding was niet voltooid.
's Zaterdags lieten ze cloor de stad het bevel
uitbe;llen, dat al de mannen rran af 15 jaar den
rrolgenden morgen om g uur naar de kerk moesten gaân met leversmicldelen voo,r een dag.
Toen de mannen daar verschenen, hield de
lrlaatsko,mmarrdant ze geclurencle een kwartier en
zoncl ze <lan heen. Er was tegenbevel.
Hii maakte van hun aanwezigheid gebruik
orrr hun een rneCedeelin.e te doen welke hij ook
op s,traat harl l<unnen laten bekend maken.
't' ï.ras Tre,t hcve,L tusschen clen midclap; en vier
t1nr, een" sclrrrilolaats te zoekerr in het centrum
rler stacl , te rii'iil llen overqaân zou to,t de I'errrielirrq'r'lrr ltt:t lielfor't, he,t l<asteel en dric brugg'en.

I)e

ir.n\:o1r(-,Ts

orrtnr irutlelr haas,tig de bedrcigcle

lrtrizen. I)rln lrristerrierr ze den ganschen namiddaq anqstie toe. Niets. Z,eker n,eer een tegen-

I't'Vt,l

.

De prol<lanuttie verbood ietler trs zes ut:tî

',i alL,nds buiten te komen.
\\reinig licdeu ginger te bod. Men n"ist, dat

,-- l08l
cle vijand vertrekken zou. De telefonisten ha<lderr hun clraden \,\'eggenonlelr, n'at \r,el een tecken was van hun heenga-an.
Tusschen een en clrie rrrrr rran clcrr urorgell
schudt c1e stacl. Het kasteel springt. fedcr rneeucle clat zijn uro ring ool< instorten 2o11. Verschrikt
\.r'achtten de bewoners <1en morgen af.
Dan dnrfden ze eens uit lrun zoiclerrauren kiikcrr. Het belfort bestond niet meer. Dc citarlel

1ag rr.ret haar bcroemdo tcrcns in pnin.
De stoutnro,ccligster.r waagclen zich o1'r straat,
girrgrrrr eerst voorzichtig rrooruit, <1ar stte1ler.
I)an rran alle kanten komen<le aanloopen, ge-

vt;elclen ze dat ze alleen waren en

0 u.

vrij. I.Iet was

15.

Aan den in- cn uitgang cler s,tad, stuitten ze op
trechters. De huizen lagen <laar verbrijzelcl.
Eensklaps hoorde men een c"eronk 'rran vliegtuigcn. Vier Fransche toe'stellen naclerrlen sne'l
en vlogen zeer laag. Een scheen borren rle claken
te zwe,.,'etr. Zij zagen eensklaps tlen vliegenier
met de arrnen zwaaïen en teeken cloen orn hen

te groeten.
Die menschen

juichten err weenclen. f)an clacht

er een âan, clat cle openingen dichtgestopt moes'
ten worden, o,pdat cle Franscherr binnen zorlclen

komen. Een oproep wercl gedaan, en ieder,
grijsaards, vrouwen, kindEren kwamen steenen,
aarcle en keien in de cliepe gaten werpelr.
D,e vijand had voor zijn vedrek bijna alle
rverktuigeri vernield. tfen nam rlus aarcle en
steellen met de hanclen op. f,ater kwan de.genie
en cle vrouwear vloe€fen knriwagerrs err schrrppcrr

cn werkten vlijtig.
Een jongen kroop op een hoogerr telegraafpaal
onl er de Fransche vlag aan te hangen.
En toen men de eerste Franschen zag... I)at is
niet te beschrijven.

'*

**

Toen cle Franschen Peronne' binirenrukten,
vonden zij niets dan puin. Wij weten het reeds.
\zerbo'rgen mijnen brachten nog meniger solclaat der genie om het leven.

rrHier zijn wij op de marktr, teekencle er
een op. rrËen gtoep hnizet branclt nog. Zij zul'
len branden tot alles lrerteercl is; want er is geetr
n'atel.

't

Alle pourpen vân 't eene eincle der stacn tot
andere, zijn verbnjzelcl. Neen, niet al1e, na

lang zo'eken vinclt, men er nog een paâr, clie zoo
g"oed en kwaail als 't gaat, in rverking worclen
gestel<l.

Past op t er zijn verrassingen. I)aar zijn twee
fn clen hoop verbrijzeilcl

Zij keeren terttg, tootreu

'' il'aak zc ttiet aatt.

clie clooze'n ell ze'ggeli:

rr

lr,etar tle lluitsche ofiirnoe,stett prachtig ingericirt

\\ie kourgr in kelders,

ciereu logeerclen.

Zii

ge\\'eest zijrr. \\;e zien ttog sporelr vau elektrischc
licht'lcicling err telefoorr. I)e rnc'cs'te nachttalcls
ziirr verbrijzeld. Het lnat'nler vatt rvasclttafels is
kapot geslagerr. Itr de rvascltkortttttetr is tiog rruil
rvatcr.

Iu

ltt uatrtttrlijk onbmikbaar gertaakl
ruc rlu Collège is een clezer kelclers gehecl irehaugen rnet rose zijcle; cie Frausche priestcr, die geeu cnkcle kapel vinclt, geen altaar
zclfs rrur tnis tc lezen, doet het lrier.
Op clerr avorrtl l'an \Àroens'dag 21 llaart melcit
rureu tlerr Britschen officiert die nu trcle plaatsl
of liever het pr.rirr varr Pctonne oncler zijn komrurarrclo hecft, clat op eenige kilometer van <laar

cerr piarro...

In

de ber,r,orrcrs van Vrai,qtres en die van anderc dor1)c11, er he,en gestroomcl, iri el1encle verkeetcn.

Zonder een oogenblik te verliezet, laat hij
twce wagells rnet levensmirkle'lerr bevrachten cn
lirj is o1'r het purrt zelf heen te rijdet, als er door

tle telefoorr tegerrbevel komt:

rr Ga niet naar Vraignes, ct zal clezel avoittl
rcrr :rarrval z.ijrr err nlol'gen \vordt lrct dorlr rrrisschien cloor de f)uitschers bezet. l
rr Goecl, we zullen waclten. ))
X[aar 's nachts slaapt dc kommanclaut liet err
rlcrrkt aau de ongelnkkige Frans,chen, clie te
\/raignes honger lijden.
Iln nru vier unr is hij op met een to'lk en eeu

Irransch gendarm.
Iin nu'op weg met de wâEens levensrnicklelerr.

llcu kornt te Ronvincourt.

u'ootrd harlclen. En hun hart 1e,ed ontler de wree,lc srll('r(lrng clef gezrnlren.
r*aurvelijks bezitten ze het noodzakelijke voor

tich

, mâar toch zeggeî ze:
hebbelt niets noodig, maar te Vraignes
tij.r ze veel ongelukkiger dan wij. l
Maar aan wie is Vraignes?
.\an cle Engelschen of aan tle D,uitschers?
De arme lieclen hier weten het natuurlijk niet.
De kleine karavaan spreekt eell man van den
r,

zeTl

\\/ij

irriichtingsdienst aan.
rr I(unnen q'ij naat Vraignes gaan?
rr Ik geloof van ja. ))

't

zelfcle oogenblik loopt een veer" af.

f)'e ruannen lverpen hun borclen neer en re4rren ïr/ee. trfaar men hoort niets meet.

rr

I)c rrarr schijnt zc'lf niet ovcrtuigcl van

rrit.

Op

rle

indruk van rle verschrikking, welke ze bijge-

bruikbaars te vind,en : borclen, huis:aad, potten
gelei voor c1e uitgertrrekencn in c1c nabrrrige <1or-

b .i toeval
Ëensklaps stoot eu verplââtst
ceu cler genclarmen een blikken -doos, een soort
lrongetrren-doos, zooals nrelr er rreel tnss,chen het
prrin ziet liggen.

Dââr wâren rnet

bervoners nog rrluchte,lingen.
De onge,lukkigen schenen nog allen oncler den

ilaarclc zijner iulichtingen.

pen.

.

r1c

Ilransche gendarmen.

r:aatwerk van een huis trachtcrr ze nog iets

viif of zes
ziet men tapijten,

zckcre sclntilplaatseu telt ntcrr

praclrti.g*c spiegels, bc<klen,

<ic

Jlaar clc officier wi1 lict avolltuur lleproer,crr.
rr l,aterr 1vc 1raâr Vraigires gaarr ! l roept hij

Eel tar,rbe zweelt o\rer het klein konvooi en
plots ontploft ecn proje{<tiel op 200 meter vau

tiaat.

Is het een bom irit het viiegtr.rig? Of een grairaat clo,or een kanon afgesciroten?
ï'ij:ltrt-c het alartn hacl de gendann rechts onr
lieer gernaal<t : waaiorr.l ziclr rrrrtteiloos te latelt
Lloerc.len

?

-

!'o{ogrufic van

',

Soissr,rtrs,

ic-

re111irl1lsls11.

zc irr ilc harrtlcn

cler

r\Icrr lreslnit clus traar llo.uvirco.ult tcnrg tc
kcc'retr. Tocir hoort rnen, dat <1c En.qc'ischen itct
<1orn zotlde:n bczcttcn. De klcirrc' grocp ve'rtrckt
o1-rnicilrv, rnaar zontlcr: ler,cnsnriddelerr en te voet,
crr qcraakt nabij het <lorp.

Z: tre|fen

er Errgr:lschet aan, tlie ntct tle harrdc.n irr rle zaklictr ro'utl tvandelen.
,r \\'aar ziirr cle l)uits,chcrs ? r vlaagt tle o,ffi-

cicr aarr hen.
rr Tk urect het nict. I.augs tlaar ! l
I{ij rn'ijst naar het \\resten.
Ntl gaât melt gclustgcs,tclrl rle levclsrrrirlclclcir
halen.

ectr trionrfantclijkc jntr'trlc tc \rraia.les I
juis,t getelrl 10lG persorren, clie in 2
iaat geen u'it broo,l mce'r gc'zien hadclerr, En c1e
l<orrrranrlaut r-re enrt ccn bl ooc.l, snijdt het in

\\Iclk

l)'aar

\1'511s11

tn'eeën cn toont het aan de kinCeren, clie hct

trrct rle ooç'etr rrc,rslitrcletr, en rlau rrerdeelt lrij lret
loe,lscl, zoo'als melr in cle kcrk rret het gewijclc
broocl rlcet.

Ile Duitschers lrarlclqr rru crr r.lan ,roli F'ralrrrit 't bez.etlc sebicri rraar hct oilbezcttc
laten eaan, ovcï lTolland of Znits,cr.larrtl. L)it
rcDatrieercrr ltcq"ou reec'ls il llci 1915. I)c ccrstc
tlcincn r,cltro'kkcrr uit I{aubcrrge, clan rrit Cas,'lrcn

tcau, Cuise, CaLrclrr., Rijsel.
Een dercle cler plaatsen \\,crd grâtis aan cle
()n\re'r1no,p'c1tc1en afsestaan
; de overige plaatscn
\r'alcn voor hen, clie 40 mark reiskosten ko,nden

hetalen.

Acl.rt clagen te rzoren moest men op c'lc l,ornrrranclatrtrrr hct papieren geld cn tle titels ver-

l oolren, die rne r-r rn'il.le meencmen. \/arr I,Ianlreuqe naar Ërtian cluurcle cle reis rzijf dagen.
]Ien nro,e,st levensnrirlclelen meenerneu, mâar

onclcnq'Eq r'erstrcktell cie D,uitschers ooli soep en

offie.

<1o'or

de periskoop.

)iatuurliik gcu()tcn slechts lir:dcn l;uiterr tlcrr
rnilitairen leeitijtl \/alr clcze gllllst.
\,Ien zag cltts ook llrattscltcrr irr Ncdcrlanrl.
Een liorrcsporrtlcrt \r:l1r ccu licr.lcllarrrlsch tlagblarl orrtnroettc- cr tc \,'lissingcrr e1t sclllecf daar
o'vcr hct \ro,lge,nde :
rr ()ni, n1' sieu, c'cst bierr clrrr !l
rr-it Ouclje zei 1rct rlct klogcurle stcnr. 't \\'as
cen rncrrschie, clat irr haar lciurstoel 1ccftl,c c1r vall
rlerr lcrtns,tocl naar bc,ll. 's Zomers eens iu 't z.o1trrctie, tuaar o'rrerigcus bii tle l<ache1 en gcho,lpcrr
als cen kintl clo,or haar ctrochtcr ; ecrr nrcnschic clat
zoo rnisschien ltog c'c1l pâal jaar leven ko,rr....
Etr .nu storr.l het in dcrr gttrcn No,r,cnrbera.rrorrrl ol'r 't ircrlolr te \/liss'in.qer-r. En nlo1gell

het o'ver de s,to'rmachtige zee.
dan tachtig jaren was lret. Drie g,eslachtcn : grootmoerlet cn cie cloclrtc'r clie haar op dcrr
rechtcrarm stcurren liet en aan cle linkelhanrl ccrr
ruroet

llccr

nrc'isic vasthield.

llct r,r'el tu'cclrorr(lercl wâren z-€ uit België geko,rnetr. Ze utildcrr lraar 't cnbczette Fralkti ilr,
u,aar r.le zoo,n, (lc \ta,ler, de bro,ecler voo'r l'rankrI1

k stntdt.
JI'n man is rloocl... clric zonerr zijrr

rr

***

.,

-

gcloiircll cioor cle i)uitschcrs uit lrun stelling

f)c korrrunnil:rrrt tlcnlit aatr ziju loolraa<l

T'o[' gcg11 pr-iis r,r,il ]i,i
l)uits,clrcr.s laten rrallcn.
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s,olrlaat...

van eell zo'on ool< tu,c'c iongctrs, rtan c1el1 andcrert
ec1l.... Tous clans 1a guerlc !r r;ertelrle 't orrcljc.

\\'aalo,m ze vertrok?... D'aar in l3elgië was
lrct lcrrrerr zoo dtrur crr clc.spaarpot lcdig gewo,rrlcrr. 't (lraule ltrooi kon ze niet :tertercn. Zc
tverrl cr zick varr,... Er-r nrisschjeu zorr <lc stonn,
ciîe vrecselijÈe oorlogstomr o,vc'r haar u,o'onplaats
s1aan.

Za ha1 bovcnrlierr een he,vig verlâllgcll.

Ze

gevocltle lrct tvc1, c1e oorlog lrarl haar levetr vcLkort. I{iss,chietr zo,rr te ltaat zools no.g c,cns tcrugzticn. Ze kontlcl rriet tot iraiir konrcn. Daaronr
girr.q zii tot hen, al t-as <ie rveg lang err nrociliik,
r1 moest ze l1ren in clen lrein zitterr. Door rc,gcrr
cu rviud 1laar l)as'l)r1,ee1cn crr l<onsulaten stroflipelen en storm op ze.e trot-ceeren.
rr l{aii tlue I'o,ulcz-vo,rrs? I'rre rnère !... l
O, clie ooflogt Ze hennnercle zicl-r 1870-?1 .
To,en u'ercl er oo,k veel gcleden en veel gezucht

*

Ee-1

cn

::,cu'ecucl.

tlczen

.

tu't'rcLr.rrrilcrrl

-

err rooiraalr,al va1 cle l'ransicircn ter dekkirlg van hun opmarsch.

. lIaar t'vat lt as t]ie

I

l\Ict

viarl-

108it

<xrr-log lii j

... \reletr had,lcn ecu jaar

o1r

clt, 1-ocstcturnittg gen acltt.

Alle stanclen urnrert t'cttegerlvoot'tligd :

,ialues

irr ri'irrteltoi.le't, nraai ooli vrolltt'cn irt siofcle
klec'Cij, rlaaroudet ze httivertletr, nlt c1e koude
rvirrrl gicrde c1r de rcgen bij r,ocste vlagen neels1oeg.

Alle stanrlen. .. etr alle leeftijrlcn. ll.oetlcrs
torsten z11igc1i1rgel1. lleisjcs ctr iongetrs speeltlcri

ronrl r'le pakl<cr... l}e pakl<err ,1er: 'bant:c1itrgen,
u'ie kent ze rriet? Rakvischjes rviltlcr.. rcec1s charme tc1l toolr s,tcllett, En c.!an d.e moerlers, z.ij dre
sJcc.hts zorqelr kerrten, ':lie nl zooveel eezuclit
r.n s:c\l eend hebbetr, ntaar toch fl1oc'1 1ro1r,1çn.
Ën terr q,lotte orrrljes. a1s ons groo,tmoedertje...
Enkcle lnanncn s.lechts, griisaarcls.
f)aar gaarr tle deurcrr 1'3p de ltachtzaal olcn.
Ilerigc der qcëxpatrieerrlen liijken rrelbaasd op.
lir,crr liil<t hct hun of ze nog irr Belgic zijn.
Drritsche officicten in pt-a1tu'e, rl,iii]e mantcls
:ttanncn \roorbij . So;ldater-r volgen.
jk samentreffen op clit irelltraal
"i'orrilerli
e.
1r1c1.:i
Zooe-ten heefl de hoot rrit Iirreeland zcvcrtien
o,fficierer.r en acbt en zestia- soldaten van 't I)uits.cl're Roodc J{rtris aerrp.e;$1nr1rt. 't Ts 't anrbttlatice-ncrsonee'l uit Dnit"ch rl'est-^\flilra, 'lnt rc\ranqengero.ruen en ureer rrdieesteld is. Ze caan
1rr'r 't-rââr dcn trein. D'eterr avo'tr.l zullelt ze ijt de
IJc'imat ziin. Ert rlan telug nâaï 't froût.
En ik tlcrrii aâr Rclp.isclr ambula,rrce rcrsoneel
c.lat cloor r1c, I)11i1sc1.çrs lrij l{amen.qegrepclr
nre'tcl en vô6r c1e verlossinla beloverr mocst, ge'err
dienst rtree r te zrr'llen n€tren.
De D'uitschers zien er nct.ies :rnt. Ze zijn goerl

,iitqcrust. Dre olficicle ri irr iriitr sicriijkc, tri.irriels
crr r',ict clel, btccrlgcr',urirel hoerl op't ltoofii,
schijrrgr ..rcclccf \/a1t ccll rctrr.tc ttratr uit (1cll o,o.rloc te kornen.
't Is bij hcn toch al1es go,ed'georganisct-rti,
nrcrlit ceir brtrger op.
Ju, arrtr,r,ooltl ik, u,iizcrtl op rie schare lrarrncliilgen, cn hun organisatie ornvat z.elfs rle stci'
s'cltnatige rritzuiging van België, cloor' hun or:I:ri)isalic onlr, irr ,lcrr o,,rloq gcislettr rl.
][azir veel truitenstaantler:s begriipen rnaat' rriet
:lat r.crl;ancl. Drritscite o,rganisatie en schetditrg
\ii11r recht blijven voo,r hen geireel afgescheiclcrr.
IJ'-.: stoct r1er lJrritschers kruist cle bannelingen.
'L Bli.ii't stil....
\\'onderlijk samcntreffcn. l:Iaar hoe aalgriil.rcncl . 't \\Ias rne ol die karavaan vro11\1rcn cl1
l<irrcle'ren't fclc'lgrau be'schuldigc'Ir...'t nrilitarislrlc van 't oo,rlo,gsriik, hier ock even \zertegentr

o,,r,lig,l.

!it:rr beschnlliging zoncler lvoo,rden, zouclcr
tci'l<crrs ze1f.
't Ou,J.je sprak

evel over haar gcschicilcuis.
iloch dic aller ,helircn hun verhaal van 1eed.
Iirr 't is of ik Ar:ras zie, en Douai, Carrblai
qu c.le r,rerrvoeste of r:erlatcn of -o'nbe,r,r,oorrde lrttizcl7.

IJie zal<ker-r cn p:ikkerr, valiezen en koffers Lrr.-:vatten r,atr r'êlen clen eeirigen rijkriom. 't Arrrlcre
r':i achtcrgcbleven. Brr toch, spreek wie ge kiest
rrit r]en s,toet. Ro,rrerl al 't vcrdriet en de zorgetr
scl:ittcr.r nog ,1., lroolr.
rr llisschielr za1 ik m'n zonen terug zienn, zci

't orrr l,ic.
En tle verteg;ellwoordiger van Frankrijk, tle
l<onsul, die he.n heeft ontvangen en nu rrercler
ilrrrrc rs

ire11)t,

altijd

\ reer even getrouw, brengt irun clerr

=
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.erstrn groct îan 't worstslfild lmd dat tie oigetr
lainderen gaotvrij olxtemen zal'

**
'

Irr 191? ge'lastten de weggcvoerclen der Somrtte
Màrienvalle, adjunkt-niaire van \{ois"on-'if.
ltun
lijden aau tle beschaafde wereltl kenI'ai,,s,
l.raar

te

bestond uit twee deelcn : eet gothiceh er
Dit
-t*"ni*i"rice,
juist als iret ralclhuis te Gent
"."
;;'^ fi;fi;a ;"; de twee tiidPerken, waarin
lret
verrees.
-Oot
to"Aer r.le inscriptie kbndt ge het jaaltai
gissen'. Maar 't was rvel aarclig, 't veisie
:

I.'an mil cinq cent quatre

Par un second iour cle juiilet
Jean Dclamotte et Pierre Goulâtle
Firent en ce lieu le Premier guet,
Ëtant nouveau le beffroi faict
Par un nommé Jacques Caron
Jlaistre eu cet art l'un cles parfaicts
Car il avait gtancl renom.

maken.

De heer Mode'nvalle richtte bij zijn aankomst
te Ëvian de volgen<1e protestatie tot de prefektuur
van Haute-Savoie :

Mijne Heeren,
rr

Na de algemeene ciankbetuigingen aan

de

stacl Schaffauie en Evian,, zal ons e€rste woord
op Fransch gebied voo,r de burgerlijke gevangenèn zijn, die-mannen en jonge lieden, schier nog

kinderen, die c1e slaven van Duitschland zijn
geworden, de.slachtoffers cler teutoonsche barbaarschheid.

Zij vertoeven gincls, zoncler kleeren, zonder
\iutlr, moeten slapen op netwerk en zijn bloot'

gesteld aan alledei ziekten.
Wij d'oes een oproep tot alle naties om onmiclde;llijke hulp voor die ongelukkigen. l

vn.

een prriuhoop

De Duitschers meenden cloor hun terugtocht

cie plannen der Ëntente verijdelcl en een offen-

sief onmogelijk gemaakt te hebben, tenminste
voor geruimen tijd.
Maar de Entent+troepen waren de D'uitschers
voet vort voet gevolgd en de strijcl zou spoedig
ontbranden.
Den tegenpartii bezat op het Fransch front 143
clivisies, samen 1 millioen 450.000 man; 45 divisies, daanran of 450.0û0 man stonden in resefve.

De groote assen valt clen terugtocirt rvaren
Vimy, voor de vlakte van Douai, en Crao,nne,
voor die van l,aon.

De hoogte van Viml' rvas al \,ermaarcl. In Deceryber 1914, in Mei, Juni en September 1g1b,
had ze al de aanvallen cler Bntente tveerstaan en

na dien tijd vooral hadden de l)uitschers haar
zeer versterkt.

l{aig zou ze rru aautasten mr:t

tq;ee

legers : generaal l{orrrc ten Noorde.n van Atrecht
en generaal Allenbi' terr Zuiciclr.
D,e

strijd

r,rro'edde

tlus lveer o,nr rle outle, eer-

r,'aarclige stecle, Atrecht of Àrra=-, eerr tler-g.eriaftelcle van Frankrijk.-Bveîals Ieperen gesticht in
Vlnandererrs bloeitijcl, cieeltle het nu 't zelfcle lot.
De Duitschers haclden gepooCd ovel Ïeperen
een v/eg naar 't Kanaal te bânen, rnaar dit u'al

ilislukt.
' Zij haclden
bep'loefd

opsomt...

Zoitn'gebouw noet ge zien in z-ijn kader, in
gn"*"ft riir-, otttgerting én in cle kennis van zijn
verlcclen, rtan zijn burgerij ....
Zoo was het oàk met al rlie gdllige gevels van
rle rr Petit Place t; en andere pleinen en straten'
En dan moet ge u noE tond Arras <le gansche

içonrrià-c sti'eek inrlcnken.. ' '
tietni"ta het s,teed.ie, verl<eercl a1s Ieperen in

DE SLAG BIJ VIMY.

Douglas

Zoo eetrtouclig gezegd en toch welke.meesters,
u-elke kunsteîââls, welke scheppers I En nu kan
it *et gaan vertellen ho'eveel ramen het stad"
Àtrecht l.ratl st tot rvelke soort versief-r"ir
ti"g"n"""cle steenen waren ber,verkt.. ' u cle galerijen
msànrijven, maar waattoe? 't Ts of ge- dan van
een heËrlijke bloern cle cle'e,len in botanische otrt.leding

darr clien weg te forceeletr

over Arras, ,loch even te vergeefs.
feperens halle nroest te rriet etr Atrechts stad'
lrlris ook.

j"itt

!

als ie Teperen zijn et .ever Duitschers
gerveest, maar ze wercletr spoedig-vetdrev-en'
Jrrist als te Teperen begon 't -bombarclement
in"Oktober', n,erci het itt l{orrember met kracht
yoortgezet.

fn begir Oktolrr

191

4

n'erc1

het stadhuis r;er-

nie1d. Maar het belfort, gewond, <loorboorcl wel,
hield nog stancl en boven de kroorl klom steecls
fier cle T,eeurv rtan Vlaandeïen, als een hulde aan
't volk, <1at ginc.ls ve'el Noordelijker 't laatste
stukie gtotltl tol clen clood ver.lecligi-e

Dàn'âl' Oktob"t stierf ook 't belfort." Traeisct wos rlie clag. En als ik aan Diksmuide,

1dis111vpoort, Teneren, aâ1l onze liefcle voor onze
ik zcto goetl hesrijpen wat

oucle steclen clenk, katr
c1e

adjurrl<t clermairie,

\I

Chabat, nan de r'îemps"

seir1cle.

Matitt::' \rachotr, tlie <lit sttk in ziiu rverk aan
f.es villes martl,res de Frarrce et cle Belgiquel
gen'iid, c,prreernt, lroemt het terecht rr l'acte officiel de la tuot.t r'lrt befftoi. ,r
Vertaalci luit'lt het a1<1rrs:
rr Woerrs'rlag, ttietr'"i'c strtrtr'loccl r'atl cilrttssen'
Ditnraal r'allel tlc vijarr<lerr Let belfort aatr, clat
:rlleen Lccht s.ebieten is, te mirlrlett varl llet itr
tt

pnin {eschotr:tr staclhuis.

't

Oc,sr'hut is rtetbazetttl jtrist gericht. Den vori-

e'g1l claq ha.ltlerr 'Tanbetr r'rtaarschijnlijk cle richtirrcr' it ttse,.lrticl. 11e regcll van ijzer volgt steccls

o1l hurr rrers'chijnine.

Het beifort is ingevallen o'ul 6 tnitttttell

el

l,

r',rornri1111ags.

\/oÔl'

ûe venvoestiirg I'an zttlk een tnonnrnertt. doet
asll een gelr'elcligeil hoop puin rlerrken ; och neen,

-
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Mcn hooptc cfi vsa,ndering' Deee hlecf trit, en
dcn g'April, om 5 u. 30, gingen ,le Brltten tot
derr aanval over.
Deze gdschiedcle op 24krtt. front, vi''t evên tqn
Zuiden van Givenchy'en-Gohelle tot aau Croisilles. Om I uur hielcl tret op met regqen' De Katradeezen bestormclEn de helling van Vimy' onder

ùurrlettè : ,É,,:::;

bevel van'generaal Byng. De artillerie stettncl';'
hen krachtig. Met groot élan storrnden de Britte l
vooluit en veroverden de hoeve rtcle la F'olierr,
het gehucht îilleuls, hoogte 132, het clbrp Thé

lus. Den volgenden dag namen ze het do'rp ett het
bosch Farbus.

In het centrum

vielen Saint-f,auræt-Blangv,

claarna Athies met Feuchy.

Ten Zuiclen nam het leger van generaal Allen-

by Tillo]', Neuville-Vitasse.
Op 2 c{agen tijd nam men 11.000 gevangenen,
100 kanonnen, 6O mo,tticet, 165 machineges'eren. Het was als bij elk o{fensief , de eerste uitslagen wekten groote hodp.

Op 11 en 12 April nam Allenby Monchy-lePreux, \il'ancourt en Hminel of de derde lij
lclopgraven, rlie vreeselijk versterkt warea en

Het slagveld der Somrne. De grijze stippellijnen
duiclen de Duitsche stellingen aan.
de overblijfselen beclekken schaars eenige meters
van cle stad.
Gedurencle 't staken cler beschieting, is het een
stoet van Arrageois (burgers van Atrecht) , die
eeir laatste maal hun ouci belfort kornen begroeten, symbool van hun pnafhankelijkheid en voorwerp van gerecht\,-aarciigde fierheid. Menigeen

nreent. fecler neent eeî steen mee tsr herinnering van 't gevallen monumertt. IIen was fier

o\.er zoo'11 juweel. En nu is het verdwenen, eveuals de zoo eigenaaldige tr Petite Place r.

Gelijk te fqreren, zijn ook te Arras veel bur-

gèrs

in 't bombardement geblevur.
't laatst van Oktober iiet cle militaire or.'er-

Op

heicl cle arme stad ortruimen.

Veel andere merkwaardige gebouwen werclen

vefwoest.

Ën nu in 191 ?, was Atrecht nog steeds in hanclen cler Franschen, maar er zou rl:e€r een hertige
striirl roncl c1e in puin va lencle stecle woeclen.
't Begon nret cle artillerie. De D,uitsche,rs brachten 3000 stukkeu op 20 1<m. front, eu c1e Rritten
-.telden er 400O tegen over.
Zevcn dagen larrg bulderclen rleze hun schroot
rraar cle Duitsche stclling : 4 millioen grarratcn, in
10 dtgcn. De viicaers ronkten voortilurencl in cle
1ucht, narlerr I7()0 fotografische opnamen, clederr
l7 bomaauvallen, r'el<len 15 Duitsche toestellel
en irescharligdet er 31 . Zel| vcrloren ze er echter
2.9.

Het

r,veer werkte

niet tnee,, want ltet

reger"rde

\:oortdurend en uteu moest dus door sliikpodru

6tr luoorasnn

cllcr agsvtG.

zeer rteel mitraillenrnesten telden.
D'e rr.iterii toon<le hier strluten tlurf. Zij trok
bii Fampoux over de Scaqre en viel de Dtritschers
in tlen rug aarl, ondet een hage{bui r,'an lootl. In
een charge veto'vercle ze Monchy. De infanterie
kreeg den steun van tanks, clie c1e draadvetçerringen vetbrijzelclen, over de loopgmven u'aggelden en de f)nitschers op de vlucht dreven, atdus clen weg banend voor cle troepea.
Aan cle rechterzijrle woe<ltle tie strijcl om Bulle-

conrt, tl li gellomen wetd, weer verloren ging
maat tetr slo.tte met \Ilaneourt en Ïlenirrel aan
dc Franschen bleef.

Gereraal lforne was clus meester van Vimy en
zâg voor zich <le vlakte va,n Douai en l,ens.
De D,rritschers trokken à1 hun vuur op de bedreigcle punten samen. De Britten maakten zich

meester van Vimy, Klein-\/imy, Villerrral, Atrgres, en clen 'l4n van f,iévin, <lte voorstad van het
mijncentrum rran l,ens. Toen ook Saint-Pielt'e
vieJ, rvercl Lens zelf bedreigd.
De Enge'lscherr haclden nu seded I April
'l ,(.0û0
mâtl eî lû4 kanonnqr genomen.

***
J.{aar I,ens tverd nog niet bewij<l. 't Is een der
steden, die het meest geletleq heeft. We hebben
er op gewezel.
rr En toch l sctrrijft rle maire Basl1', ( Lens \À/as
nog niet c1ooc1, de doocl waarde roncl ons. fl.r
onze kelders beefden rr'ii r,oot het lot der vrouuten
\ian onze kintlercn. f laar f,ens lag te sterven. Iiit
rnijn kelcler hoorde ik zijn laatste snikken. Ureri
zat ik daar, mijrr hoofcl in de handen, ontmoedigcl, r'ernietigtl llijn anne stacl, rvaaraan ik het
be,s e t'an mijn kraclrten en ler.en gegevet harl,
.ging sterven, zou verdw'ijneu.
't Was een groote ontroostbare clroefheicl.
En rvelk een droom verzwoncl !
Ik hatl er op gerekend cle stad ievencl, verschoond terug te geven âRn haar roeruvolle zonetr,
aau de praehtige strijdeis, aan de tensois, die ir:
rfuu ooflogssto,trn gtworpqr wêfÊn.

-
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10 Âpri1 191?. Ons vefirek werd l)es'list en hoe
zt;',r i1< i.'oit clicr tlatrqt littttrrctt ve rgctcrt ?

ik

Lo,oit, irr tic ct'gstc storllrcll r'art trtijtr lgr,'c11 Lcl
zoo cloor iegeustrijclige gevo'elelis geschokt ge-

worclen.

fk

u,as

verlicirt, verheugri, gelijk cen gevallgc-

1ie vo,or u,ict.t ntett c1e cleur van zijn kcrker o'1lcttt,
r-]an rvcer i-.ooq ik het hoofrl, r,erneclc'ri1, watllto'

pig . Vertrekken, veftrekken. Dat beteeketrclc
rlcze hel veriâtcn, scen kreten nre cr ho'oren, gcc'll
vrouwen, geeu kinderen meer zien neervallerr

onclcr

<1e

gtatraten, in stroomen bloeds.
was ook cle plaats aan de barbarcit

llaar het

licrr

:r11cs

vcrplcttcrcnrlc Elgclscirc stouuu-agen.

J)ut trrirs v()of dcll clag rtiin cletr vlecle,
ik rroo,r hen b.cwaarile.

c1e be-

Ioorrirrq, rlic

Iirr nu? \\'at blcef er over vau

c.l.eze

starl, r';rtr

oirr.rlâfr''.. er hct rracler'!n.c1, Wii hatlclen ors ('('rl
ancler einde gechoo,md. Ik had bevelen o'1ttval1'
gen. Het wâs tien uuf 's morgens, en de bevolmoest o,m dric
king
of wat er van overbleef
- stad,ontruimen. De bijzonderheclen
w{ruur de
ren gere'geld. Men moe'st-s,amefl komen op.c1e
place cle la Mairie. N{en zou in gro'epen vertrckken, onder geleicle van rlliters.
O, die e,1lenc1ige uittocht ! Ik kencle die rcir,en.
In l\{aart reccls warEn 10.000 inwotrers weggc.,-ocrd, riuizcn<.l per dag.

arlrcicl err vrcugc.lc? Eertigc httizc"n zonder clctirert
o[t vclrsters,, hoopcn steenen err asch.
ljij o,ogerrblikken ontsnaptc ik toch sorrrs uit
rrriitr .qraf, orrr mijn stâcl terng te zien, cle riringenrle u'cr1<z.aarlircticrr aarr tc tcc'hc1rcr1, (1c nrc(s.t
rroorlige hclstcllingcu. Err ondatrks het vrceselijli

Voor mijn oogerr krlarn nog clikwijls t.lc aatt
blik rtan 1'11:1 il-r111c -'1rs1iili ve e, hi igr:lrc1 , :rf,ectttrrt,

s,c1rourvs4rcl, zci

April ! Een atnros,feer van ro'tlw, vâ1r cloodsclrheir.l u'icrp ecll .,'uilc rvacle ovcr hct lijk varr

ik bij rnij zclf
Als ze daar optroudcn, \1,e1n11, mct tc \\'ctkcll
zullcl n-ij spoeriig de zakel u'eer in orclc krij:

ir

Qell.

))

lk hooltc tege'rr alle hoop in.
Zrxn'ccl litachtsins|anning, zo()\,ccl riil<<lorrr,
krxt toch nrct in cenigc ttlerr vcrclrvijrrctr... lIaar
ili lLrtcl nog illr.rsies ovcr ric Duitsche rncrrtrrliteit.
Li.c'ec1s larrg harlilerr onze lnecsters.ovct irct 1ot
vatr l,ers lrcslist : de statl moest vernloortl n orticrr
als <lc arbcitlcrs, die naar den <lood gingerr, r,er:Iczclcl r'an hnn doolkist. als mcj. Plurrost, onzc
orrrlcrnrjjzercs. Ja, bzrnclicten gc1âstten er z.ic1t

vooltgc'jâa.qd door gehelrnde, met lausen bewapcnrle drijvers.
llaar rlie \\-âr(in- t]art tocli o'p zaclrtc, regcrtlrcir
tig'c dag.r',r i'crtro1iiicn, cn u,ij ! \tr/clk cctt tttartttrl

Lens

.

Slijl<eri.qe sllcell\\, be'clclitc c1e rttilten, lrcr,ttil,lc
tlc orrtrraair.le sclrocnct.r. \/'irrnigc' kourlc Ircvt rx,r
liciraarn ut t.ia7. Zou rncn zc'lfs t.lcn tt-tocc1 ltclrlrctt,
.)l-. \\-es^ ter gaatr

?

t.e kiagor of tijrl tc vcrliczctt,
n,ij harlt'len vic"i- r.ttl- c)1u ons rcisqocrl gerccrl tc
mal<en, \ioalr z()o\rer:l mcrr aan <1c lrand kon tlt-rL'
.qet. \/icr uur... cle tjjrl çias naun'elijks r,t,l-

Jlz,rar

cloencle

er i'ici rrict

.

ger,'rrc:'1 , a1s rrcu \roor eelr bepaal<i vcr
'laatstc zalicn
bcschouu,t, \r'aatmcc llctl

O, hc't

1l1ee.

'rre1<, 11c

in dit n-ocrcl gcclr overdrijvilrq
: batrdietsr cloodr'len Lens,, echte ban<lieten
rrit dc I)rritsche l<cr.kcrs, dc Pnrisisc.lrc'bagiros
orrtsnapt. l)c so claten mochten niet in de s,tacl
hliiven. llel liet ze nu in vrecrlzamer plaatsen

geleefcl heeft. Al.lclr ltelrtrcrr hetzclfile bclarrg,
de-zelfde verrlicrrste. Ie'ier: cloct u tecken, strrcckt

D'at cle 7cr.cr

zie

ecrcn.
I,Icn had ze vcrvangen door parias,, buiterr clc
wet gestel.ien, eeî ben<le onzcr"lelijke kerels, nret
weze1ls, cloor ondeugrlen verr,voest. Zlj hatlclen
geen wapens. Ze tlro'egcn een zak met hanrlgranaten, lvelke ze op de huizen rvierpen, tegen c1.eul<;rrt to'r

ten,

r

al1es verbrijzelend en verbranclend op hun

\veg.

I)rie van hen r,oo,nden in een kekler, dicht bij
: zii rusttc:n rrit varr hun misr]at]en hij

.1ctr o,uzerr

)rct gespeel \'ân eelr zcrrriee lrarmoirika.
'Ontlcr
cle slaqerr clezcr moorclc.llaars lecfde l,cns
ttog tt,t.ee ntaanden.

Zekeren rlag hing c,cn vrees,eljike; cirul<l<errcie
stilte o'm ons,. D,e sinistere benrle was ver<iurenen
crr Lens lag <laar c1ooc1. \\/at z.o,l e.r van ons $iorclen

?

11

ont Tn€cgelto,llc1l te u'orclen.
En zir', clie r.uoctcu hliii'err, richten u stoilrrl

vern'iiten toe.

\'Io,c't ik liet lrclienrcrr? ltijrr ncrsrxnlijtr:c rlirrgen bcliommerrdcrr nii rriet. Daarvoot zorgrle
mijn vrouni. Tk rlac'ht voo,L:rl aan de archicvcrr
der stad, arn hct gLllr1 irr orrze l.:offers, ollgc\lccr
500.00O

u'inkel.

Ik

frall:,

aan de orolis.ics iti .clcn genrecrrte-

wi1clc orr;zcr 1;cnlclr rrict rrerrijkcn

rlcn o,ns

ge1,rocq l;estolc.n

ik

zc lrarl'
- ze rrict
wcns,chte

I)e tvciniqe uren, ilie ons van het vertrcli
scheidrlen, Bc1';r'uikte ik irr ondcrhantle'lirrgr:rr

mcer tc voe,lcrt.

trct

r'le l<ornnrtrr<lal1rrr.

Daar vetzcilic.r,ler mcrr rrrij. dat ccll \raqelt ollzc
1-'ie'1s1 76,11 .\rervoere'n; men beloofde nri.i ook rlal
cle leverrsmidrlc'lcrr .ons te Carrtin teruggege,vcn
girrc'cn \\/o,rden.
l,Iaar ik \r'as onq'crlist en zetuwachtig. \\Ie11.
een nijpencl ve,rclriet dat a11es achter te moeten
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in de cluisternis. Sleutels knarsten' we wal'ell
Vclk ccrr toestanrl'
r;t,,gcslotctt.
'le nraire bescirrijft,
ltt-'c ze tlaar bibbelclcll vc11
))

koude, met bevroietl voeten'. IJuiten floten clc
granat'en en lilonkeu outploffingett, zooclat luclr
iloortclurcrrcl vrees.lc oucler puin te wo'rdctl-bc,lt-,1vctt.

Nfaar cen geclachte greep heu allel aatr' l)e
Iirrgclsclicn naclercien, Lri zouden-c1e r-ampzaligcrr-straks korlen v€rlo'ss,ell. IIen sliep door vcr'
rrr,.l.icttis in.

vervolgt Basly -- hoorclcn n'c
< Eensklaps
- kttarsen eî stappcil
weerklirir,veer cic sleutels
kcn. Ëetr so,lciaat kwam lnet een lantaârn itt tlt:
hanci, de o,rdonarts van den politicrnan lLoscttfeic1.

<Gijr, riep hij uallen bevrijcl

cioor dc Engci-

wij gevangenen in tens ! rr
Hij begon te lachen, keercle olis clen rug
en verdween.
schen,

toe

Wij keken elkaar aan, eerst stom, bevencl van
geluk. Wat we gedroomd hadden, was de wâar.
ileneraal Fa1'o1ie, rie held der
latcu

! O, ha"i ih rttaar

ik

geliunci

Sonrnre

lreid.

.

I ()ndaiiks nlijn

een zwaren last op rnijn rug
geheschel hebben. llijn medeu'erkers en vrienrlen ook I ]Iaar cie Duitschers beioertiern ons.
.l'[cn moes,t zich haasteu.
Orl cirie uur bevond zich t1e gatts'cire stacl o1.r
c1e piaats clcr santenkonrst. De gansche stad...
vierduizenrl nicnschelijke wczens, bleeli, lvatrkelcntl. Wat de irrrvoners van I,ens mee lionden nenlclr van kleeren, haclclen ze aangetrokken.
I)'c vrouwelr sjouwrlen met kruiwagens vol
oude,rdom, zo,u

1raiilicrn..., op cen 1ag tussciren twce pakkerr
ecn utcisje r,a.n clrie jaar, rvierts reclrterlirrrren
'Irccrr
afgerulit 'nr,as. Ecrr iratrci rustte irr ecn bloe-

rlig verband.
/\u<1crc liinrleren, gtnonrl, vtr-.nrinlit, iringerr
vrccsachtig Éran rleir trrk, van hrrn uroeclcr.
r\1le stanclen <lcr rnaatscirappij, rijlierr crr arnlel,
:rt'l.reitlers, hanrlelaars,, cigcrraars, ze gclckcn op
clka:ir, hadrleu. irctz.clfde uitzicht va11 cllendigen,
t lrrr llttrtivcLltuizers.

ll.

Pirqttct, rle sporturttrr cn À1. Vclricr', ,lc

irrgcrrieur, hicl<lcn

armen âa11 een s,tootwagen,
een kirrclerrijtr-rig r,oort. Ik
lrcvorrtl nre'in cle groclr cler gcmeerrtebcriienden,
die

[ruerv tt'ok

<lohtcr'

luet cen zal< <s1., clc'n rug, in

in

valics',

r1e

<le eene haurl eerr
anclere eeri nrancl met miju hondjc.

I)lic ureu wachtten rve, bibberencl, met
in cle sneeuw.

yocteri

c1e

Dan gingen de tongen los, uitte men krcten
tarr vreugde.
t Geen twijfel meet, 't is de overwinniu6 I l
c
rr

Nu zijn de D'uitschers

verlore11 ! )

O, mijn God, is het nogelijk ! Ze

ons genoeg doen lijden
ti l)e bandieten I l

I

l

hebberr

Welk ge'luk, rlat we toch gcblevcn zijtr I l
De arrne lieden, die gisteren vcrtrokkcrr, ztrllen ouze vreugde uiet deelen. )
t Ja, wij hebben geluk. l
Ilaar om vijf uur kwam c1e scrlclaat terug.
,' i,rj straks vertrekken l r zei hij.
Hij gai geen nadere verklaring. Wij iracltlcrr
trouwens begrepen, clat de zaak verlore'n was.
<

rc

Iin. tlvee uur later viel een lvo,eclencie,

tk-,llc

bende, huilend en met cie gebaren vail nx)t.rLtlr
rlil:lLS 1rr or.tzcn kelder.
I{reten van vrouwelr en kinclereu klonf-cu.
I)e arnre lieden rlrorrgen verschrikt na.ar tlcri
uitgang eu vergaten in hun arrgst pakkel en zak,
kcn. Etr achtel oris bego,n de plundering.
lin buite,n... sareeuwjacht eu een storm vatr
granatcu. 'loch konclen we uiet iva.chten. Olze
beulen joegen ons voort. We moesten door kouc1e, slijk, stukken granaatschervell en vi:lirr:rrcu
door. l\l"cl wierp ons in de he,1 vau clen oo,rlo,g.
En gecn schuilplaatsen, die de soldaten wel haclden. Geen beschutting tegen ko,ucle of dood.
Dikwijls moesten we stilstaan. De Duitschers
hacldeu er geno,egen in, vrouwen en,kinderen te
hoore_n klagen en weenelt. Rondonr ons het gerol

Nu oni vertrek toch beslo,tell \\,'âs, wilclen u'c
lrnar zoo spoedig nogeiijk Lens verlateu. ÙIaar
ouzc beurt kr,vam niet ; het vertrek iracl plaats
in gro,epen van vijftig, zestig per-sonen. Zoo gereke'ncl, wa1l1reer zouden r,vij dan he,engaau? \\'e
waren de laatstel der lalge rij. Om zes ullr ston-

stortend

deu we nog met vierhonderd.
Iien oncle'r-officier kwaur naar ons toe en riep :
rr Iieer terug rraar de mairie, gij zult later ver-

otrs te volgEn.
Deze fo,ltering duurde drie uur. Om 10 ur.rr
waten we teHënin-I,iétard, na een tocht varr 12

trtkkerr.

Ilij.

rr

tleerl

ccl

teeketr. cli iq)l(late1t staketr o,ns irr
de kelciers varr de bank. L)oor elkaar vie'let we

van clen clonder, fo,nteinen van opspattena iti;t,
door granatell oûnhoog ge'siingerd ôn *.., .re.ro,p odls.

De sneeuw geeselde en verblinci-

olrs. Ifinderrijtuigen braken en de vro,uwen
râapten zivijgend hun pakkeri op en bonden ze
ureer toe.. NIaar ze moesten ze achte-r- laten onr
c1e

kilo'ureter. .'t Was slechts een halte, maar ccn

toch. Onze troep kou i<arnpeereu,
cr etcn. I)an vertrokkeu we uaar Dôurges,

u'c1c1aclige

r.uster

*
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kilerrneter-- Daar bemerkt'c ik c€Et wag€rl fllet
t isteu,-en onze politiekommissaris, met zijn hou

terr b-edn,

M. Bourgeois troonrlc Er 9p--

plunderden.
Ëen kist was opengebrokeu, 98.000 lrank wetrien verrnist.
Weer 1? ureu genarteltl i
't Was itr een waggcll tlu, re'ede <ioor eiiercrt
ber,uilcl. X,Iet zestig tot taclrtig zateu we opeelrge'hoopt, kir:dereu werclen iralf versmacht, grijJaarcls en zieken kreuncleu. Eeu gewapende solclaat belette ons in clie zeveltierl urerr, zelfs ecu
keer naar buiten te gaâIl. \\'elk een toestarld !

Oubeschtijfelijk.
Een jouge vrouw ulet eelr kleintje in iraar aruren, begon ons eensklaps toe te spreken:
<Ik zal u bewijdqa I Hebt vertrouwen iu mij
Ik ben Jeanne d'Arc en heb tot zending Frankrijk te redden.l
Ën uren lang, herhaalde de krankzinnige met
driftige stem:

!

ga Frankrijk redden ! l
zwegen, durfden haar niet tegenspreken,
bedroefd ook door dit tooneel.
In een anderen waggo{r lag mej. Lefevre, otrze onderwijzEreg, te sten-en. Men moest haar onclerweg afladen. De moed,er wilde haar dochter

Ik

Wij

niet vedaten, fraar werd losgerukt, opgeno,urctr
en in dm trein gewo'rpen.
Den volgendqr morgen mochten we uitstappen. We waren te Ilavelange in België.
Vandaar grngen de bamrelingen naar lVlaffe,

de vrouwen en kinderen reisden op_osseuwageûs.
Ook in de omliggende dorpeu waren gEwest en
stadgenooten. Oqk.hier was de ellende groot en

dikwijls: < fu onze kelders te Leas waren wij nog bets. > (1)
We hoorden in dit verhaal, hoe een oogæbliL
de hoop de opgeslotanen in deo kelder te Lens
bestormde. En geen 1vo{xder. We weten immers,
dat in die dagen de Brittm r,an uit Vimy, Liévin
bereiktqr, dat zij de rui'nen va,û L€ns z4gen liggen, dat ze het punt insloten.
Maar al was d'e bevrijding dicbt bij, ze kwam
nog niet.
Zoo was de tbestand aan het eeae punt dcr
cntruimde zone, voor de vlgkte van Douai en

men zei

Lens.

Latcrr we nu nagaan

\,1'at

t?1'€r

iiet

Ik hacL haast te weteu, wat de I)uitschers orts
outstoleu haclden. Ik rvist, clat ze deu, vorigetr
avond de levens,rnid<lelen trit cr'nze rnagazijncrr

ri

Kamenlk en ,$ernt-sueabru naar Laoqr'
bestond uii æn reeks vers'terkte strookeu,
oo cie iroostett en claar achter, op cle hellingen el'r
ii <1e vlak-te. i-Iier u'as het de stelling Siegfrierl'
rlaar Wo,tan c,f F'affner, ailen ruim vootzien va'n
1:eton- r'r'er ken , prikkelclraa<1r'ersperritlgen, rni
traillcurtrestcu, gescltttt'
I)e ganschc litrie lteette, zooals we.weteû, uaar

myr

ti

cr intusschcn voot-

gevallen ïvas aan'tanderuiteinde, voor de vla&te

van Leon.

tliri<iJnburg. l)e uiteindell lvârell \z-imy en Cra-

onne.

J'e Ctar.,ttrtc tlas tlc positie naar Siegfrieci ge-

rrrLelttrl. Ilinclctrburg hael hier '10 divisie's verzanrelcl, 400.{)Ot) lilâ1r tuet veel gescirut.

De Fratrsclictt lxschiktell o'ver 27(X) stukkell

larr ?5 ell

23(}{) zware kattotrtlelt.

Lirrks stoutl hct (i' leger van llangin, iu het
centruur het il" r,att llazel, recilts het 4" varl Aathoine. Het t()', I)uchesrre, was in teserve' met de
rr-riterij. De irc'oirlleitlitrg links stoucl onder generaal Nlicheler, rcclrts onder Pétain.
Cra,onne verclecligcle c1e groote vlakte van Laon
eû 'ffas dus een z€€r voorrraaûr punt.
lien dagen lang beschoten de Franschen de
Duitsche linie van Saint-Quentin tot Reims, en
clæ 18'Aprii <vn 6 uur s'morgens, ging de infanterie tot den aanval over.
Het was slecht weer. De Wipter woedcle dat
jaar
April sneeuwde het nog meermalen.
' lang. Irrilfièh"ler
had 220 vliegtuigen aan het
Geneiaal
offensief willen laten meewerkan, doch dit plan
mislukte cioor de ongunstige weergesteldheid.
Het leger }Iangin, 6u, 2", 20u, 39u korps, 1u en
2" kolonia1l korps,wierp den tegenstander uit zijn
eerste stellingen tuscchen Soupir en Craonne.
llaar clsze bezat in de rotsen hechte verdedigingsu'etken,
echte gaanderijen en tunnels.
- De Franscheu
namen toch een deel dier positie bij Vailly, doch ten koste van zware verliezen.
Ze namen claar 72 stukken geschut'
Het 2o korps kôlonialen leverde een ontzettenrlen sttijd om de hoeve Hurtebise, eu vetoverde
c1ie. ilaar men mo€st de Senegaleezerr, die in
rlen kouclen nacht vreeselijk ledeu, vervângen'
De tweede linie bleef sveral aan de Duitschers.
Onze bondgenooten werden telkens gegrepen in
ccn verschrikkelijk mitrailleurvuur.
Het leger van X{azel, r'echts van Mangin, geraakte echter rvel in cle tweede stelling, ofschoort
gansche rijen strijders door cle vijandelijke artillerie neergeveld wsden. Hier streden de Russerr
nlee, qn zij namen Courcy.
Er waren op dit frontgedeelte 10.000 gevaûge-

nen genomen. Nlocht dit cijfer den gewonen
man verblinden, voor minder optimistische lieden
bleek het echter wel, dat het offensief hier mis-

lukt was. Voor enkele loo'pgraven had men een
zwaten prijs moeten betalen.

In afschuwelijk weer, bij vinnige koude, lagan
veel gewonderr te sterven. -Op somrnige oogen-

\[II.
SLAG VAN ERAONNE.MORONVILLIERS.

ïIet verdedigingsfront door Hindenburg, die
nu de kEizedijke troepen in 't Westen ter overrvinning voeren moest, uitgekoaerr, liep van Vi(f) Ba.tly. a Le Mertyre

de I.æs.

I

blikken was de verwarring -in de Fransche gelederen zoo gtoot, dat men door clen vijand in
't front, in de flank en in den rug beschoten
wetl.
De artillerie had geen voldoend werk geievercl.
\\iaar men stellingen vernield achtte, brulden
uit allerlei betonnen schuilplaatsen, kanonnel
m nitrailleurs.

i

{l,iiJ

7,cn Vsn mGn ùp 4 +- 5 bj,n bn gegc{, wepr {{e
lrLisslageri r.att halI rlpril hrrstellen en toet on-

bereikbare punten

nerne11.

\oe tot in luni rryerd er nret alwisseleud suksr's ge"'si.leden i'al r\tras tot Reims, als bij Che

ruinlcics-Danr.es, Corniilet en op cle horgte van
Calc{ornié, (lavr-clle en Guénrappc n'erden genonlen.
(lenelaal i{ar't'iittsor bereikte iret kanaal van
Sainl-!)rreittin. fn tlezetl sektor tierovercie mett
,\

r'1

cr,rx-

't

err (_]r.:helle.

I,enteoffcnsiel lrczotgtle aatt cle lintente,
i2.a)()o gevangrlrclrr nraarbij 100O ofTicieren, 44t,
,.,.,u,," r'-u vclrikairortnen. i.tttl0 m4chinegetveren.
]Iaar lrcslissç:ttt1 nas het rvecr niet ger'veestEerr. claghlaclkorresportrient schreef over clcze

l'otrgr"lt' C1r:rttlrtl. \'tr-riiclil
(Jcl1i terr Oo,sten r,atr

1<:istt'ti.

iteirns woetl(le de strijcl.

llet lcger \rân geneïaal Ânthoirre

bestolmde rlaar

de hoogtcrr rran ll<lLottt,i1licrs, tlie het ger'rtest' be

ireers,chen.

Op 17 April, om vijl uur, ontbratrtlcle cle slag'
De Fransciren vertrokkerl irreenverrassendé14n,

vie'r, r'ijf rijen loopgraven, bestormclen cie
hoogte, nalnen IIott-Blond, Ifont'Cornillet,
flont-Sans-liom, Téton, Auberive en Cascluc.
flen hacl 5000 gcvangenelr, 50 katronnen en l0:J
mitrailleurs buit ge'rnaakt.
In cle volgencle cla'gen weld iret uitspringencl
punt van \railly ingecluwd. Zoo duurde de slag
van Craonne-Moronvilliers van 16 tot 20 Àpril.
In 't geheel warelr er 19.672 gevangenen. NIâar

11arr1elr

de Franschen haddcn 30.000 dooden en vermisten

cn J0.0tt0 gcu'ondcrr.
Hindenburg begreep uatuurlijk al iret belang
van het bastiou cler Laonsche vlakte. Van c1e
Westelijk front 3to'nc1en,
155 clivisies, die op t
bracht hij er 75 naa ; Aisne en Champagne.
legenaanvalien volgr , Vooral bij Cireruin-dw
I)ames ging het blo 3 toe. Ganscire ko,rupa'
gnies werdefl wegge rid. De Duitschers mislukten in hun plannen. Op 29 April was cie bttit:
23.000 gevangenen, 195 kanonnen, 4I2 mitrail-

leurs. ÙIen schatte de I)uitsche verliezen op
200.000 man : die <ier Franschen bedroçgen
110.000.

Den 4" Mei beschoten de Ilranschen hct ciorp
Craonne. 's Avonds nam <1e infauterie iret'ua

een strijd van tien minuten. NIeu vond er 225
gevangenen. 's Nachts zonden de Duitschers de
eeîe massa troElen na de andere, om Craonne
terug te nelnen, maar al die aa:rvallen \trerclen iu
kanon- en macirinegeweervuur gesmoord.
Den 5o Mei zetten c1e Franschen met nieuwen

moed den strijci voort. Vreeselijk werd er gevocirten om den molen van Laffaux, dqor het
4u, 9u

en l1u kurassiers te voet, ureest jonge lieden

uit het bezette N'oorden. Zij namet <1en molen
tret 600 gevangçneu.
In het centrum greep men de linie Siegfried
bij den Chemin-des-Dames aan; de artillerie

schoot niet alleen de stellingen in gruis, madr ontmoecligde zoo hevig de. Duitschers, dat 1800 hun:rEr zich overgavetr,

ooll<,,g$r,erschrikking het volgencle

:

Na tu,ee dagen rondzwervelts over c1e slagvelclen reclcn wij, cloor vrienclelijk lant1 naât oils
punt van uitgang terug. Het was weer eeu
vreemcle i.r'eilust voor het oog, rond tæ kijken in
de vrienclelijke, ire'volkte streek, waâr onae autornobiel cloorheen vloog. Hoe leveudig waren clie
huisjes achter heggen en uitloo,pend groen te
midelen van berverkte akkets en spiegelende
vaarten. Groot en somber stond voor mijn o,ogep
rr

nog het verr,r'eerde karkas vau mef,rsch€nland, dat
rvij tusschen Ka.ruerijk en het Sommegebieci haclcien eloorkruist- Nog joegen- ds sçhrikb€elden mij
ua. led,ere donkere vlek langs den weg scheen

nij

op een <lorJii paard te lijken, pas bezweken
of ais een balion reeds opgeblazen, zooals zij va;l
clen morg-eri

tot den avo,nd, bij duizenclen

r,r,eg haclclen omzoomcl.

Iloode paarden

onzen

* of er-

ger 1rog. Mensehen zouden dad geweest zijn. Op
hoopen haclclen zij soms gelegeu aan den kant
van den \À/eg, om plaats te maken voor het haas-

tige verkeer"
ïIijn hemel, wat kunneu de granaten maken

van een menschenlichaam. Ilaar sommigen zaten o,f lagen nog, zooals zij aan een onzichtbare
lvond geston'en waren, met een natuurlijk of
theatraal gebaar van de verstijfde handen, precies ais op gelvone prentjes van een slagveld, of
zooals c1e po'ppen in çle uitstalkast van een modemagazijn, even r.vasachtig, en, ja waarlijk, so,ms
even proper.

In een hollen weg lageu zij r;erstrooid, terzijde,
tusschen oude stellingen, o,tn, de hemel . weet
wanneer, gevonden te worden in dit uitgestorvea
land. Zij lagen in kraters en in verlaten loopgraven, tusschel riet of achter een stuk muur, waa{
zij een laatste toevlucirt hadden gezocht, en dan
vooral, bij honderden nog, langs de heirwegen.
llen staarcle op uitgeblqschte gezichten, overal
been Zij pakten onze geciachten, iieten die niet
1os.

Eenige dagen geleden nog waren dat mannerr
wij, kerngezond en vol levensmoed.

geweest als

Telkens treft het. ons, dat de meeste gezichten

pas geschoren iijken.
Zoo gingen zij , den morgen van den tierdea
of vijfden dag van den slag, in den strijd. Een

hand steekt omhoog, van een Engelschman. l'k
zie die hand, omdat de spot van de elegant verzorgde nageis zich aan nrij opdriugt. Afgrijzcrr,
sclri$c galgenironie, sEdrlijden, gwerl vrÊ al-

+l

Een Fransche TooBgràâf oncle?
gcsto,mptheicl, clat springt a11es op ons toe t'ail
rlcn l<ant van derr wcg, van het grasveitl, aan ticr
irrg.angerr rler plaatsen

Ilen b1ouc1e, go,eie boerenjorlgen ligt t1aar, ecll
Lingelscir intellektueel, met lijnbcsnecicn gezicht, cerr burgeriruisvacler, een mân om Zonciags
rriet zijn kinrleren uit r,vancieleu te gaan. Iilr clarr
wcer Lloopell van voor ons afgestompt oog orriil
divirlueelen. Het stof van c1e \\'ege11 bepcretiet"t
lren. l\laar zij ko,men aan tle beurt. BegraTcniskornnranclo''s gaarr ronc1, tloen gezapig hutr rvcrli

;

rlc rnartiren kiiken cctrs r<lncl, spitten rlatt I'tcer,
krrilioogcn tegen c1c zctn, clie door de r,rio11<elr
l<ornt. Hoe zullen z,ij echter' a11en virtclett, tiic
r,crsclroleu liggen

in

c1e

ourle ste11itr5';cn crr litti

It'rr, vct van clen rveg?

is wijcl en vctlaten, eu rnoeilijli te
ik argeloos over lict vekl
lor'4r, r,al1en mijn oogen op een man, een }ittgelsclrruan ûreest, clie daar afzijcls gestorven is;

IIet

1anrl

ovcrzicrr. Vaak, als

r,erlrloecl met een velbantllap in cie hantl ; of sorns'
ool< rnet een porteferrille tus's,chen c1e vitrgers.

Is hct rvorrclc'r'rlat c.leze dingerr

'ons

:zeifs hier

1ïcT

liilur

1i,rr1

Dtrîisel4e

â1tT11.YT8.

Lâtcn \vij ecns even een blik lvcrDell oir het
()root Hoofrlklvartict-, gclijk rlit 2,,t, lcvcttrlig
ti<r'or jcmr t1c Pierlefett bcscirrerrcn r,r.'errl . (11
\\rc i,r'cteir ree'ils., tlztt JoiIre vcru,j jrler tl rl'as.

()enct'aa1

,\irrcile r'r'crii cinrie i)'cccnrl;cr i1)i(i

o1;

trclbcvclirebl-rcr.

Hct (]roo,t lioofriliwarticr n'as toe11 tc Chantill,v
gcvcstigii, itr t 1'I1ôtc1 iiu (]r-atrii L'o,rrrLé r, tlrcr
.qcirtraa.l Poirt tot llaj,rol gcnrlerrLi aarr zi.ih t'ct'
botx1.

Ër u as rroortilureutl strij,l trrssclrcrr lrct pat'lcllrcllt e1t irct hoof'.illi'artier. 1,it rcgcclilgsl<ritrgcrt r'r,i1t1c nerr clat hct hooftikr,varljcr iliclrttr lrij
lrct lt orrt zott zr1tt. Eerr ricrhrrizing r,vas cclrtcr
icts gcnelrligs crr lrr:rcht tle dienstcll voor c(lri
gcn tijrl iit ri.anorile. IIet rvclh lecil cr orrrieL.
'foclr rlrcct hct liarleme,rrt zijrr z,in l,rxtr c.il zo{)
zort lrct (]. il . t{. rretlruizcrr. I)at ri"as ecn lrcclc
o1,r'1'xf

jç.

ri'I'e Charrtillv,,:1cn avontl voor'het vertrck rr,
-sclrlcel Pierrefcu, rr tc,lrle het O. H. Ji. t'riet nitr-

tlel rlarr 450 o,fficieren, 8{)l) sekrctadssetr en la.
gcrc solclatcn. Trr'ôe rtoi1edigc treincn elt ver'.

nog in lrct 1arrcl van meuschenleç611, mociljik losi , , ; r i:{ct r'r,'as afzichtelijk. }'laar ik lrarr rlerr

s,clreidcne horrderilen l<amions $rarelr narrweliiks

!\'als...

scheiilcirc

lezet loch uiet vcrtelletr, lioe alsclrrrlveliik hct
))

voldocntle orn het personeel, lre l- lxrreelniate,riaal
crr de archieven te ver\.roefelr. l,Ierr nrocst ir.t vt:r1e.qers

tie antoaftieeliirgcn rnobilis,ecren

voor dezen nittocht, r,rlalrt die t.ler rcscrve u,arerl
rtiet voi' loerrrle.

f)et he't offerrs,ie f gcheel rrrjslul<t

liet

irr dc lirirrgeir t,an
tier en de tegeerirrg.

tnetr

't

l ,'as, vel'hc)4"g

Llrciot tlr-roir'llcrvar.

(1) rr G. Q. O Trois :l1rs nlr fl'nrrrl Qrtnrtier
l par le rédacteur ,1u communiqué.

g;énéral

