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Kaart van het Duitsch offensief in Maart-April 1918:
DE CROOTE OORIOG.

ti!"

rlivisies r4r Polrincourt-Ileâur,raiglcs cu

Iltl z.ijn afgemattc divisies, rvelkc een veel tc
rritgestrekt tcrreirr uroeten verclcdrigetr en slechts
in ortle kunngr tcru.gtrckkcu, otrr uiet afgesnc'derr
tc rvorrle.lr.
I)e ti2" hecft lrulll geliregel \rân een brigade
liritschc kar,alcric, 5(X) paarden <Nrdter bevel van
gcncraal I,itman ; cle prachtige mite rs vallen
het Ëssu-tsb<Nicir aarn en nr:lnen het tcnrg en ook
lrougte 160.

llcn striid,t op d'c hoogte rran dc <r \Ioulin Ruiuérr,rlic Lagny bchecrscht.Het {6" regiment handliaaft cr zich tot rl'cn avolrcl en ziin ove,rste, luitetrant-koloncl Pevrottc, gceft hct voorL)eeld, een
ge\\'ccr in clre hand. lfaar 's avondb lnoet men
rr,cct' tr'rugtrckkcrr, ondler bescircrming cl'er Britschc nritcrs cn rrirrrlt rncn f?âssigny reeds door
rl'eu viiarrl bczet. J{aar de vernroeide gezichtet
ontspannen z:ich, clc oogen stralen, $-artt het voet','rik rlcr 770 clivisie necnrt de piaats rn dêr rnet
lrlorri hcxtrcktc Engclsclre ruiters, cn houden
Plcssis-ilb-R<)ve, Plenlont en de Divettc.
ol')

heclrte tro€pen strriten. Het l'as tijcl cn rneer clan
tijd. Ilen rllag vettraging cn clle vijanci zou langs

hct onverdcdigcl rnassief r,an Petite Suisse o1r
Ribécourt cn Co,mpièguc gema.rcheerrl zi1rr, en
orize Oise'lirrie cl'oen vallen hebben.

Jïaar niet allecn clc 7?" divisic kornt lrulp brenac11, ook de. 53" ôver Ri#col1rt, d'c 53" over
Dstrécs,Saitrt-I)enis en OrviIlers, cle beroenrcle 38"
(Zo,uarrcn,

706

l{arokkaucn cn tiraillcur-q), de 36c en

nreet llaar 't'Wiesten.

I)c r.ijarrcl voelt het, haast zich, r'alt heviger
aan. Tle beu'eeglijkc nltlrlr van borstcn, clie voot
hern o'prijst, \\'ordit ste\dger. I)e Duitschers pr'obeercn bij Renaucl, bij Conchy-1es-Pots, Rcrrrlo,gne-la.-Grasse, bij Rolve-sur-Jlatz, nraar -orreral
worden zij .gestuit.

***
Ja, het '\À/âs tijc1, rneer tlrarr tiir{. Angstig had
nren <le berichten vcrtrracht.
Op d,en avoncll rtan den 25" z.ond. liciz-er \7Vilhelm ziin ronkcnr{ telegram aan cfu keizerin :'
rr l{et vcrhcugt mij rr te kunnen rnelden, dàt
rloor Ood's gcrracle cle slng bii Mouchy-CambraiSt.-Quentin-La Fère ge\\,'onflen is. De lÏeer heeft
heerlijk geho'lpen. T{ii za1 verdrer helpen. >
V/ilhelm.
rtf)c IIeer heeft heedijk geholpen.r 't W'as n'el
eèn rvoord, dat lrier vreeselijk misbrurkt werd.
Eerr teekerraar plaâtste het bij een afbeclding van
een ntonsterkanon, \{'aarnrce clie keizct' Farijs heschoot.

Ile

Duitsche blad,en \rcrschelrefl met groote

oyrschrifterr

:

,, Bii db 1000 Brrgelsche kanonnen genomen,
sterkc tegcnaanvallen van Engelsche en Fransche reserve afgeslagcn. Dc hoogten van Noyon
genolne.n. 100 pantser auto's, 99 r'liegtuigen ver-

nield.

fn

l

dlie bladen las mcrr de gevvo,ne snoevend.e
artiekel,en: zwâ1.c verliezen bij den vijanrl, gerin-

ge

hij het eigen leger,

enz.

-

()l)

F'resnières cn r1e hocr.e }lalnraison.

Nu geen terugtocht, <.lc Dtritschers zullen
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L)e bezacligde 1)erc

bij

de Seallieerden wees

oJ)

lrct dtrc'l en beken<le triets te kunnen r',:orspellen.
\\/ij gevcn cl,ien inchuk en tcvels nl.glrraals het
tlocl varr rlerr rrijancl tluitlelijh rv.ect ciool cleze
iurtrlialirrg

:

De door rlen rrijatrcl gcvolgde taktiek is
duideiijk. Hct Fransch-Bngelscire iro'nt heeft
rr

eel <lublrel zuak 1nnt, ciaar u'aar <lc Duitschers
tharrsaarrr,allen. Dieplaatsiszwakker, teu ccrste
ortrrlat zij rntgevccr c1e punt is lrau een welistvnar
bottcrr h<;ck tussclien \,rlaaudleren en \rer<lun ;
ten tu'ccrlc, ouclat claar ook het ko'ntakt is tusschcn Engelschen en Franschcn. D,e l)uitschers

trachten bli.ikbaar het Fransche beeti vau het
Eugclschc tc scireitlcn. Zoo,cloenrle ruarcheereu
zii ocnerzijcis in cle richtin.g va_n An;iens en cLc
zcc, tcru'ijl een rXeel van hunne macht zich inZuirlclijkc richting lnat gciclen, tegen r.lie Fi-anschen.
Onr clic scheicling qnerkelijkheicÏ te doen wo'rdetr
rnoet dc vijancl irr snell,e,n opmarsch de kust lrclcikcn en hct tcgcn clc zree âân€fedrel'en lingelsche l,eger gcvânge[ nc1llen, tenvijl h'et Frarrschc
legct' rraar het Zuictren zou aftrekken.
Het is, denkerr n'ij, nitgesloten rlat rle Drritschc
1cgers, onclanks d'e grrnstige o,mstaud'igheclcn, clic

u'e in het licirt stelcllen, zulke taak bolu,erken.
Talrijke gevangerlen
50.000 -- en een duizcnrltal kano'nnen zijn- hun al in hanilen geval1en, dbch die getaltren zijn siechts een bervijs van
de rritgebrciclheicl rran cle str-ijclkracirten rvelke
te.qenover clkaar staan. Bn rvij herhalerr het,
D'uitschlanrl moet de beslissing d;eze Lente bevc'clrteu-, of het za1 <leze nooit bevcchien.
futusschen kunnen \^dj ovcr het verclcre vcr-

ioop r.an den strijcl gecn vqorspelling .lttspreken.
Pas is hij eert neek aan cl,en gang, h;; q'etcl rnet
drc rrieurve I,entc getro'ren. Dtoch ieclei hottcl,e bij

het

beoordlee-len

vân verclcre

het bovenstaande in het oog. En

gebeurtcnisseu
l,,achte zich

hij

voor het o\/erschattcn t,an het s.ukses van diell
vijandl en de gerto,lgen claarvalllcveng-oecl als r.urr
h

ct

oncl,ersch

attcn d,er gei,r,e1

rl i g-

grootc

gebe urte

-

nisscn v/'aartlit r.lc to,ekourst rran zijrr tigerr land
cn varl clo heelc rvcreltl zal tc voorschiin trcdcrr. rr
frrrlierrlaad rroor:r1 enrst paste nu.

(lcneraal l{angirr sclrriift z,elf :
rDc toestanrl 'n-rr-c zecr ernstig. Tcd'r:r rlcr opuc,rgc'ncral.:n dorlit aan het lrcil r,arr r,i jn leget,

\\'lliirvoor hi j onruid'<lre.lliik rrerantn'oorrlcli jk is
tcgcrro,rrct het lantl. l
<len 24n gceft generanl Pétain als riclrt-

."[î1*

rr \Ioor allcs, r1e bcrvalrcuirrg dcr Frarrschc
legers hanclhavcn. Dân, zoo niogeliik, tl'e vcrhinding nret <lte Britsche troelretr bervaren. ,,
\/arr zi jrr zijcllc schriift dcn 25n ,uaar'schalk

I{aiq tlit Ahtrevillc,

rr

clat de ontun'ichting I'arr

rlc Frarrsche en En.gelsche legers nog een knicstic
r,arr tijd is r, en hii ntaakt zich gerccrl onr te rvijken en cle havcns I'an Pas-clb-Calais te clekken,
cu hii vraa.qt 30'Fransche dit,isies te paard op c1e
S.o'tnrne, onr Amiens te beschermen.
T)us zu1len cle Britschc leger-s zich naar 't \4:es'

tcr.r terugttekken naar dle zee, en de Flanschen
lt Zticl'cn; rlle ts,ee opp.erberrc:lhehtrer,s zt'rllen
hun plicht ge<laan heblrcn ; r1;e clbod'elijke sche!-

rrairr

ciling zal vo trokken en de weg naar Parijs gecpencl zijn. De tamp is rrabij, onrdat cr geerr
c'enhcitl is. llcn tnist een overste.
\faar*-halk Hai.q ir'eeft het gevoelcl. Hrl belegt
r.ie krlrrfcrentic r:alr Doullens, ."vaar dcn 26' lo,rcl
Ililner, urinistcr' \rzur oorlo,g in Elgeland €11 gen€-

raal Wilson, ovcrstc van dLen staf, Clernenceau,
rlcll ltr-anschen ntinister-raarl, gene-

1rt'esiderrt varr

rrral F'tx'lr crr Pétain elkaar ontmoeten.

-\Iet getuccll goerh'itrclcn ontving

geueraal
gcallieercle lcgers op iret Westeiiik frorrt sAnrcu te binctren cn te dien eiucle zorr
hii raatn ptregcu lllc,t de beide opperbcrrclhebllers,
rlie verzocht u'erden hcm cle noodige irrhchtingen

Foch rlc taak,

<ie

tc verskekkeu.

I)et rvas een grurtc x'hrcd,c naar de ceuheicl in
het txrvcil, maar trrch nog nict cle r'crwezrenlijl<ing.

We zagerr drat tls F'ransclrcn hii Lassigrry
()f|nursch dier Drritschers stuitten.

d'err

het rrclgcncle c.n I'r,ct n-ekte hoop in vecl verslagen
Iurrten, het srekte nieuwen moed.
r, fn de streek varr l,assigly en vân Noyon
hebberr niet nrincler herrige aanvallen een vollerl'i.gc mislukking .qql61.lgr en ziin getlrokelt op den
helclhaftigerr te'genstantl der Fransche regimen: l;

\irn

Iingelsche zijdre :
Gi-stcrel.rmo'r.qcrr u'crr1 tle slag

tcn Zrrirlerr en
tcn Noorden cler Somme ruet .qrootc hevigheicl
hcn'at. Een fellc sfri.i<l had in clen loop van d,elr
,lae plaats van een punt ten Ztiden van Rosières
tot ltrr Noorc.lcn van Alblainzeville.
rr

volg€h hebben. r, Foch, c'est Toc l (F"och is een
lots), schreef ieurancl. Op hem werd de hoop
.qevestigd.

Dttttllcus : Iierr staclje I'arr i0O0 iurvotters, ntet

,,

icts nobels n,og in zijn uitzicht, nlaal' tlat reeds
lrrng geeri voornarne ro,l nteer speelt. Iien mooie

kelk, een rroo,lmalige citac.lel, thzurs eerr gevalr.qetris vt,rot- vl-o,U\\'ell, tl'e r, tCrrrplc protestant r,
\\':râf ntl eu dan cle <r pasteur )) I'an eelt atrderc
plaats preeken krvanr., cle Authie, zacht kahhclcnd langs iret steclleke met zijn stille straten, en
rlaarôvcr cle vrecle van ee11 Augustus-avond, alclrrs hcrirrrrer ik ure no,g levcrrd'ig Dorrlicns, typc
vau vele dtcrgelijke steedjes ciaar r.'an 't huirlig
oor:logsterrein >,. schreef een korrespon<lcnt, dir.
tlit irlaatsie uit rrrecllcstijcli l<cuclc. rr Ijrr n1r eerr
,q-cncnrcl rran snlclaten elt auto''s en \4/agens, eqn
tcr ugliccren van gelr,'oncl'en. I,lr nierrralttl ver'
rrnetl,t, lroe ctra.ar op dle nrairie hct lot van Europa
noril't. Iroch kreeg cr ziin rol. l
hegrepen hoc db slentel van
I,assigrrlr r.rnlrereikbaar v\râs. \"on Hutier zo:eht

lrezegelcl

Iir kwam tlran toch eincl,elijk \,.irl ollz.(: zijd,e eerr
lrcricht, dat rvat ontsparnring trracht l{et was

tell
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I)c vrrrclrtclooze poging, rlîe tle viiand d'eetl omlinie ttn Zuicl'err cler So.mrne achteruit te
rlrukkeu, wercl gistermorgerr gevolg<l tilror een

I}e l)uitschcrs

ccn andercn rveg.
l<noo1rlrtrnt

aarl, \\'aar

te

vall

trij

IIij

was nreester te Roye, een

\4regen, eu ttrkt'e op ù{o,nttlidier'
tclc.h die poort rraar Pari.is hoopte

forrceerren.

llit Saint-Qucntin stroo ndeu nurar stcedS troclrcn trx' crr ze golfden in de r'lakte van Santerre.
Debenqv bezette het front Bouchoir-Ixuconrt,
nlaar tuoest içijken voor dell onstuimigen aanval
\-.ur \/ol1 Hutier. Het leger Hrqnbcrt verloor
(lrivillers. \ron Hutier stornrde op Montd dicr
riâll! lrâlll Fa,terolle,s, Pienrres en om 5 tr. 15 was
stacl nan ctren rrijanrl. I)it beteekenrle in 7
tla.gor ccn r'<n'dtering van ô0 km.
Nog is het uur ernstig, cl'e tocstancl dreigelrl

rlr

.

orrz.e

rceks hcvige aarrvallen it cle buurt v.ur Rosières
cu terr Noorclcn rran. dli.e plaats. Te Rosièr:es
t'erdlerr alle vijancleliike aanrraltren Crror ocrze
troepcïl afgcslagen, rlie den viiand zrvare vediezerr tochraehten.

\terdcr \:oordt'aarts hanclhaafdren \vij onz€
linic <lcrr lrc'clcn 11lor.qen, in l.eerwil \ran

rlerr grooten clruk del sterkc rriiandelijlte troepenrtra.c'lrt-. f.atcr op clen <lag deden de Ilurtschers in

cl'cze stt-eck nituu'e aanvallen, tengev<,lge waat\ran onze linie orrer l<orterr afstan,l naar het
\I/es.tcrr t'ercl teruggebogen.
IIit clc laatstt' bcl'ichten tilijl{t, dat dc votigc
loestatr<l hii onzc tegenaanvnllen r-olkortrc'n s-errl
herstel<1.

fn tlen lool'r van rlcn c1'ag d.cecl rle rti.iancl eenige
r:asthcraclcn aauvallerr o0 onzc steilingen tnssclrerr Somnre en .{ncre en tcn N. en ten 7. t,an
.{lbert. Ooik in clezen sektot' had een t'ern'oetle
strijrÏ plaats. Ecrr .çdeelte onzer stelling ten Z,
van Alb,ert, u'aarir.r r1è r'ijarrtl' op eelr oogenblik

was cloorgerlrolrgelr rl.crcl cloor ons

bij

een tegen-

aanval herolercl. De rlaaropvolgende hevige nanrral op d{t purrt rr"eril' cles nnmitldags rrolkomen
af.qeslagen.

De hei'igc strijcl durrrt larrgs het hcele slagfrrant troort.

l

Ile konferentic van l)ortllens zon heilzame

ge

xxxlx.
tlet Algerneen

Groot-Hor.ridkwartier naar
Provlns.

\\ic 11's1sn, dat het algeureen Groot-Hoofcl
lin'articl te Cornpiè.qrre gevestigd: was.
\Ite hebben tre,schret'en |oe Pétai1 recds dert
')2" cloor generaal Pellé hulp schonk aan d,e Brit
ten.

Ilierrzelfd,en nactrt rrrelddie merr een vijantlelijk
c'skaclier boven Comlriègne. Zel'en trommen wertlen gew.o,rpen, droch richtten slechts lichte scha-

de aan.
Docrt' die stacl

trrrkken onol rl

r

orrcl,eli j k ko r lrrooi err

naar het oorlogsterrein.

In

den volgerrclen nacht n,icrp lnen een uur

lan.q boanmer cn torpet{o's. In het hospitaal Cal'rel had rnen d,e gewo'ndlen in d'c kclclcrs gôracht,
en 't was een go,ecle voot-zor-g get'eest, rrrant het
.gebo,uw wer:cl zwaar gehavcrrtl en een rlokter err
lerpl,eger klvamen ef orn 't lerre,n. Geen rler ver'
pleeg<1len

wâs getro,ffen.

Om een unr- 's morgens 1<eetclcn de vlie.gers
terug.Een torpedb op het trenzinedepot rrerwekte
een hevigen brantl. T),aarnaast qnerd het autopark bedFeigd en in lraast hracht men de $,âgens

-
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Hcvige strijtl tusschen Duitschc cn Fransche trocpcn.

irr veiligheicl naar hct u,o,utl. ln tle stacl u:arctt
rreel dbrodktr en gevrro,nctren. NIen r,oerd;e de ge-

krvetste soldhten uit het hospitaal rveg. Het
paleis, zetel van het Groot-Hoo,fdikrvartier, was
niet getro,ffen.
<rToch moest rnen uu nraatregelen nentenrr,
schrijft Jean Die Pierrefeu. Om dle waarheicl te
zeggen, hacld'en die keldbrs rran het paleis een
gansch garnizoien kunnen bevatten.
0p oude gro'even gebouwcl,, liepen onder den
vloer van het paleis lange galerijen met diepe
nisserr. Opschriften op dre muren bewezen hoe
cliie kelders vroeger door toeristen rver<len betacht.
l{a1f nret aarcle en allerlei Lommel gevuld., l.rarl
-rrren ze gereinigcl.,' toen de ecrste born gerrall,en
\\-as vo,or het paleis.
Iu alle bureetren hing cen vero,rdrcning, li'aariti
lr,cpaa1cll was, dlat a1le trçl,crken en o,fficieren bij
het alarmsein langs ccn bepaalclen weg in clie
kclclers rnoesten gaan schuilcn. NIen had er een
of tn'ee tafels per bureel gcplaatst en eenige tcle
foncn, o,m er het werk tc krinnen voo,rtzetten.
Maar sedert clien avo,ndl haclden solclaten en
zclfs burgers dlaar in wanordi: ecn toevlttcht ge
zo,cht. AIle v"'erk zou er o'nrrrogclijk ziin.
Bo,venrlien mocht men hct gevaar niet lo'open
alle archicven in geval van branilr te ;:icn i,erlorctr
gaan, r,vant hun vcrlics zou onhcrstclbaar zijtr;
hct ll'arcn de plannen clel c.l,ivisies, cXe piannen
<<

t'art he't vervôer, cnz.
I)'e vijancl, dic rrast læsiotcu u,as den oorlog tc
tt'innen, ko,rr u,cl \/(x)nrculcn5 z.ijrr ccn Eerl'eldigc

raid op het ()rrNrt-lfoof<11iu'artier uit te voeren.
H.on<lq"d, r'liegtuigen, rnet <1tie taak trelast,
rvaren in staat het te vernietigen en het opper-

lrei,cl in hct r.olic r,au rlcn slag, irr ccu rrootllotligerr toestatttl te brengctr.
Het G. H. K. werd, zo,nclerling genoeg, âltijci
':

cslraard.

Blijkbaar r,verd hct paleis geëerbiedigd, terwijl
ric bommen toch orteral in c1,en o,mtrek vielen.
I)en volgenclen clag rekwireerde men v'erscheiclenc villa's aan den zoom van 't woud en vestigde
claar c1e rroornaamste bltr'eelen en den opperbevclhebber.

In den namid'dag vo€rde men er cle archieven
heen, en het werk i<,on'ougestoord: voortgaan.
Den 23" 's avondrs lrracht ik in het nieuw vetblijf van dren opperbevelhebber het legetbericht.
[:[et ri-as 21 uur.
De generaal was juist aan tafel gegaan. Mijnheer Clerncnceau, cllie iuist van Parijs vvas gekomen, dine'erdle met h.em.
Zeer kalm luistercle Clemenceau naar

c1'e

uit-

plannen van cllen generaal.
Het o,ogenblik is ernstig als no,oit te voren. Dc
telegrammen zijn b j generaal Fétain gebracht.
IJij zret, dht ondanks rlre dapp'erheidl onzer tro,epen, dê vefit,'arring b j <le Britten, dte oorzaak er
van is, dat aan onzen linkerr,ieugel ecn .grootc
bres is geopend, waardoo'r <le vijand clringen zal.
Pétain treslis,t, dht het 1" leger z;ich in <1.c
streek van llontcliclier moet s,amcntrcklicrr. l\Iaar
leggingen,en

die

zulks vraagt tijd,. Ën het is

noorf

ig onniidrlellijk

clcn vijancl op te houdien o,f ten minste hem tc
vertragen'en hij he'eft daartoe ge'er.r cliirtisies onclet'
clre handl ; a1le, welke beschikbaat r /âren, ziin in
dcrr strijd.

f) e generaal eet,

n a rl,c

richt hij

r

rk en

<1t

onclerrvi

jl.

z-ich to,t generaal Duval,
opperm'eester tlier vliegdiensten, clÏe to,t cle gasten

Eensklaps

l>ehoort.

-
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I,uchtaanval op
rr Neem cle telefoonr, zegt hij.
Geuera.al Duval tregt rrerwouctrercl
neer en staat op.

zijn volk

Maar zijn blik verhei<1ert, hij heeft iret plarr
van ctren generaal begrepen en is er geestdriftig

ovel.

Ùfen zal alle beschikbare vliegtuigen in deu
strijdj zenden, links vaîonze troepen, a1s ruitcrti,

die tot taak heeft, de flanken van een leger te
beschermen.
De Duitsche divisies, die in deze streek gekarn'
peerd zijn en het opkonr,en van den dag afwach-

ten, orn:l zich in het gevecht te mengen, zuilen
onze vliegers tot tegenstanders krijgen.
Hond,erdlen bornmen zul\sr dlezen nacht op heu
neersto,rten en trachten hen te ontmoedigen, te
drooden en uiteen te drijven.
Ziedaar het plan van Pétain, dat verwezentlijkt werdt, z,æats hij het wilde en met vol sukses.

(Wij

hebben die tusschenkornst hooger ver-

naeldl).

Als

Clemenceau een

uur later p€( auto

naar

-

ee11

kalælballon.

Parijs terug rijdt, moet hij overtuigd zijn, ctrat
iret lot van Frankrijk in goede handen berust. l
Dicn nacht zaten allen in het paleis, in cl,e
kclrtrers, want cile Duitschers bestookten Compiègne weer gewelclig uit de lucht. Ook soldaten
ku-amen er toevlucht zoeken en sliepen ,er vast
in, want men tvas hier zoo goed beschermcl, tlat
men er zelfs dre ontploffingen niet hoordê.
De toestand. van d,en r,vaker op het dtak moest
niet aangenaam zijn. fn de stad branddlen huizen
af en het station 1ag half vernield.
Het Groot-H'oo,fdkwartier kon hier niet biij
ven. llen dlacht aan Chantilly, maar oul d,e onrustwekkencle vo'rd,eringen van den vijand, koos
men Provins, een rustig stadrje.
Er woo,nden nu veel Parijzenaars, die het
monsterkanon < de d'ikke Bertha > oqrWluchtten.
Warit veel inwoners verli,eten de hoofdstad. IIen
schreef wel, dlat Parijs heel stoi:ek dreze beschieting verdroeg, en dfit wâs waar voor de meerdjerheid, maar velen achtten het voorzichtiger, en
terechd, uit te wiiken.
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;\nd,er.err nilulelt lrun clat krr a1iili e l) cr \\'arcrr
zelfs ko,etsiers, r'iie n-rigcrrlerr rlt lxrgirr:-r n:urr
lrct staljon te vo,crcrr. -I{ct lcr-en giilg cr g,e\\'oolt
ziin gang. llelicud n'crclcn clc iroorderr van vcci
ccuvotldig,e lictlten, dic vt,r-killrrlin cr crr ntor,clt.g
tc u,illcn zijn als hurrne z.oolrs aan hbt {r.ont, dic
iret vaclrerlijk huis opor ur.,csicn vinden, als zij
rnet vello,f krr,aurcu.
Prorrins \\:as (lrls voor vccl uitgeu'clicrren e,r:n
rrrstig plaatsje, dat toch iets o,orlogshaftigs
had rnet zijn ouclie rvalierr. l{aar rru utct hct
,rffensief herlcefcle het cle clragen rran Ii)-i-l en z-a.siret lange kortvooien door zijn straten trekken.
]in d'an zou hct Clroo,t-Iloofclku,articr cr ko
r

llell

.

Op clcn avorld r,arr clen 21" \\,ercl irr het paleis
te Compiègne lrrvcl .qegcven, zich our 6 rrur

's nrurgens r,tx)l"het vertrck gereed te ho,trd,en.
Ifr:.nrlerdl vr:icirl.auto's lantcn de iragage op, ri'it,
in slapels cn alle hoeken sto,nctr. En ho,nder:-

(lcn ltndrcr,c \\'agL'lls $':rchtteu ltog \'(}of iretzelfde
rJoel

'

iu

cle aanpalctrrle strateu.

I)e I'crwarring

r.r'as

te-

gcnïrevelen.
'l'usschen al

ri'zrt .qeu'cnrcl zag rlcn tliru gl'ocllcrl
r'lrtclrlelingcn nlrt liun arnrzalige ltagage, r.er"
rlrrci<1', afgemât, rlntrnocdigd. Gelourlcn kn'a'
rlrelr viln den sirrg, zocirtcn naâr hu1p. Ook vecl

'irrn'otrers ver:trol<l<eu, anclcrcn bier.en en spfaiien

spottencl over hct r.crtrckkcncl hooftll<narticr.

I,llllgzaeûr rcctl tlc sto(.t naar het statiotr. Dctr-rirt -ctonrl zorr.gcrraanrrl gercr-rl, ttratrl Vc.rtrok
rlric tttlr tra het arrngcd'ui<l tiid,stilt.

tlenctaal }>ôtain blccf nog. I{ij n'as voort{itl
gesprck.

De lrerichtcn \\:ilrcn cntstig.., onnrstrteklicrrrl.
No"tott rr-ertl lrcch-cigcl. De s,taci vicl dien nacirt.
Pétain vcrtroli pct' trein rraar Chantilly. Hier
bleef zijn tr-ein in 't station staan als ko,mmando
Pr.)st.

Eett telefoonkirbcl, die op

d,e

kaai o1rgt.r,-rltl

1ag,

€n aan clerr rvaggou \'â1r Pétaitl vcrb()ndcn $/as,
Yor..mdre dle' r,e|l:rinti'iilg rnet. het o,neinclig Tront,
\\,âa1 uu zoo'r'eel r4r 't spel stondr. On 4. uur in
rlen namiclt'l'ag' l'c'{.d (k treill tl,o,or naar I'r<.rvins,
tern'ijl Fétail zich uaar Llo,rrlleris harl begeve.rr
voo.r de kr;nft'r't.utie ; \1'aaro,vcr wij gesproken
hebt-rcn. Dic,n avonrtl korr rrierr rueld,en, r1at. dt,
vijantlelijke vorrlt.rirrgen lrii l,assignv-Noyr>n gcstrerud waren.
\Iierr hondt-ril

viiftig ,-rltlicicrcn u-rrxsten rru tt.
I'rtivius ourir,rgel.N-aclrt rvortlcu. \ielerr lrrachtcl

tlien eersten rtaclrt orttler- c11en Lrilo,o,tcn hernc.l d'r:o.t.
De llelwrncl's \\'aren urr iuist niet zoo ingerio

nren rtret ,lc' itauliomst van tl€n hoogen sta{,
lcinreer- d,aar het gcmtentebestuur trij plakbrief
rle lærro kiug. \\'aarsclrutrrde, dat tl,e' stad kans
1i11r,

tloor tle aarru,ezigtreidr varr het Groot-Hoo,ftl'

l<rvat'tier, ruct bommerr bcstookt te rvorden.

'lnl val l)arijsche r,luchtelingen beslotqrr tlan
rraar nâar vc-iliecr oorrlen tc rrertrekkeu.
JIen trrac-ht tle die'nsten voorio,opig in cle ruiierijkazerne onclet.
F'rrch had

Fétains konuuauilopost bleef te Chantilly. îe
Provins \\icrkte nlen de piannen uit.
Ziehier lroc nrcu tot d'c l<ou{crc'ntic vau l)ouilens kwanr.

\\re r ,etcn, rlat Clcurenceau ilct Groot-Hoofdlin,articr tc Conririègne bezocht had. Diep oncler
rl'en inclruk van cle zecr slechte bericlrten, keerde
hij bij valavond tc Parijs terug.
Daclelijk bezoclrt hij cien voor-zitter Poincaré.
Hij r,crklaardc ctrclcn : tr dat cic toestand bijzonr'itl kriticli \\'âsrr cu zo,o zuiks niet snel verander
regecring ziclr nroest gert'ed nraken, om (le
tc verlatetr. l
Ile heer Poincaré antrvoorcl<lc, rr d'at hij reetls
cens was vertrokkcll in 1914, cn weig€rd€ eell
tu'ee<le nraal hcen te gaar, cn er, in geen gevai,

cle,

c1,e

hoo,fdstacl

\'ân cen oogenhlikkeliike vcrwijd,eting sprak€
l<on zijn.

zijn post te Beauvais gevestigd.

u

l]enk cr o\rer nil r, \\'edervocr de heer C1eilrenccâll. r, ()ij zult', z,oo ge wiit, cle voorlâatste
vertrekken ; n-at mii betreft, ik za1 het laatst
,r

dc lroofdstarl vcrlatcrt, tr7 zoo noodig per vlieg

tnig.

groot.

Als uatrl gr'\\'o()ntc' kn-arlcn cr bevcien cn

ltrrrl in

-

,r

Ile

r,oorzitter <1cr republiek clineercle dien

in cle
intirnitcit van hct lilysennr lnet rnevrourv Polncaré, z.iin lrroer cn schoo,uzttstct'. IIet rnaal tvtui,
z.ooals tnen rlenken kan, vrij cii-oefgeestig. I'Ierr
?r\ionci, zooals trouu'eus bijna ellicrr Zo,ndag,

sprak slcclrts ovcr clc slcchte bc.richt,en, door den
vrxrrzittcr van (lcn Rar.rcl gebraclrt.
Onr I I l1ur, (ie tclcfoon van dien heer Clernenccâtl.

Ik

z.ei Clernenceau tot den heer
rla tc clcnken o\rer hetgeelr ik u gczcgrlr heb en u voor t,e bete-iclen op cle beslissingert
r'

velzock u i),

Poincar'é,

((

\\'elke d€ gcbeurtenissen zeer spoedig nootlzake

lijk kunnen maken. l

Ptrirrcaré ant$roorclde :
r, Ik vraag u tc ci,enken âan dr: bezrvaren, n'clkt
ik te berdô breng, llijrr mcenirlg ili voo'r 't <Nrgcrr'

blik niet

ver?rndklrd'. )

Dien nacht $'erci cr alarur gemaâkt vooï een
r,liegeraanvrrl r,an (,lothas. Zoouls hij altijd tlæd,
sto.n<l dre hcct I'oirrcaré op en kieedde zich aarr,
om uauwkeur"ig ingelicht te worden, r1,oor- cle
po itieprc'lcktuur over het bombardenrent en zoo
noo,rliig ti'e slachtoffers te gaan bez,oeken.
llaar gcerr enkel 'ongeval n'e,rcï door- dc prefek'
lrrrrr gerrneld.
Hii maakte gebruik van h,€:t feit, dat hij opgestnân wn.s, o{n perso(}nlijk een brief aan den heer
Clcmenceau te schrijven, die 's morgens onmidtlcllijk bezorgcl w,erdi. Dc voorzitter herhaalde
rlaalir al d,e bezwaren, tlle hij 's avon<1s te vocen
opgesorrrtl had.

l)cu volgend,en <iag o,v€rwoog' men in den
inisterraad tlen toestand.
De heer Clernencean z.ei t<>t dcn heer Poin-

rr

r

t

:tré
,r

:

Ik

erken, d,at uw bgzwaren zeer gegronrl zijn.
()ro'ot

Ik zott rvenschcn, dht gtj mij naat ltet
I loofdkrvarti.er vergez.el<iet. l

Clentenceau err Prvincaré vcrtlokken séluleil

naar Co,mpiè{Ine, wâar er bij Pétrrirt een korrfr:le:ntie plaats had, bijgewoond dloor lord Miln*,
ilen BritschEn minister van otrlog"

-, 1:j5l XL.

Dz.rar besioot ruen, deu vo,lg,eucieu dag tc Doul
iens te vergedreren, eu te D,oull,ens lr,erd to,t clc
ecnmaking dter legerleicling beslotel. (I)
ln auto vertrok men naar D,oullens en o.ncl,er--lr cge ontmoctte ureu F'ransche kolonne's, dic

rur:rr

't

Ztttc\<:rt, en l3ritschc, welkc naar

't

I)Ii WËG NAAR PARIJS.
I)e strijd hij Lassigihy en Ple,ssis--tlc=Roye.

No<tr.

den trokkerr. Het gcmis iran ecnheid u,as voor
irrlcr dr"ridelijk.
Ii'och wilcle cius tot cllieu prijs, clat het vcrbal(l

tusscltcn beicic legers trehoudren bleef. l)'eze vrocgcr unclcrgesciriktc kwestie !r'r'rti nu iret hoo,ftlpttrrt. Men nr<rest tlaarorn triet mecr éu Pirrijs,
éu Calais clelikeu, maar .l\nri,ens. I{et zou dus rlc
slrg onr Àuricns !\iûrdien. Foch werkte cladeli,lk

verwczenlijking van dit doel.
Iu auto r.eccl hij vâlt 't c€nc hoofdk*'artier tlaar
't itndere, orn zijrr meening te bcvcstigen, un hij
ircrhaalde steecls't zelfd,e voor Pétain, Haig,
Uough, I),ebency, I.'ayolle, Hunrbert.
Veel bevelen gaf hij niet, niaar zc rvareu bd'
parri.cl, duiclrclijk, Lreshssencl, en hij rvaakte zelf
ovcr d,c uitvr-lering of liet cl,it dtxtr cctl lllall virlr
vt'rlrcluwen doen, I)cstickcr.
Llotq3ir wcrti d,otu.' Rarvlinson v€rvangelt. UlrgeluLd zou oruniritlcllijk 7r.ùt)U 1lralr vcl'sterking

ru.ur cle

zetrd,eu.

Clenreuceau klvam ook herhaalcl,elijk,
opperbeveiit,ebbcr, lruod dc rcsdrs geoefencle cl'i.visies to't clraaclrverkelijken stetln a.an cn l'oclr lranvaardcle gretig

|ershing, de Àmerikaauschc

,iie hulp.
l{aig sloot zich loyaal ell urct voilc sylrpiLtiriu bij den riieurven toastau<l aau, el). vscrr tlai
gevoel verclwcnrcll dc min<ler gelukkige intlnrkken van lwijving err r,vat lrcftige woo{rden.
lrochs bureeleu rvaren op het stadhuis van
Beauvais gevestigd. Het kabinet van den maire,
t-r1.1 de eerste verdieping, n,as het bureel van dcrt
q-rooten vcldoverstc. Aan ctrcn muur hing€n twee
gro,ote kaarten. In cle feestzaal lverkten ziin vcr"trouwensuunneu, \,Veygand en Desticker.
in ctre Sint Jartstrazrt ber,voonde Foch een oucl,
t igt iraardig huis.
Hij stondl om ? uur op, ontbeet onr I uul ert
ging dan naar zijn burecl, rvaar rle overste vtrtr
zijrr staf, W.eygand, zich dan reeds bevo'nd crr
henr db verslagen van ctren nacht meedeelde.
r\faar Beauvais was te lcven<l,ig, te vo1 gerucht
cu reeds oti 7 April verhuisdie Foch naar Sarcus,
ccrr trcvallig d,o,rp van 400 zielen, op den weg

van Beauvais naar Crepart.
IIij nam cr zijn intrek in een prachtig kasteel,
te rnicldren van een park, buiten het eigenlijk
cl,orp en in een zeer rustige orngcving. llijna,elken
rlag bezoclrt rtre gen,a"aal d'e oud,e kerk en bactr
<ltar een wijle.
De bureelen van dlen staf 'uvcrclen dicirt bij het
kasteel in cen oudje woning irrgericht. Tal van
officieren mroesten zich troostcn luct een baral<,
u,t'lke traastig in het park gebonwd werd.

I"'iigerraartl'ig is het ook, cens cvell van clichtcrlrij tl,c I)rritschc trr:'cpcn tc bea-houwen, dic
rrtr irr rlc.rr vrecselijke'u strijcl gcruertgcl waren.
I I cnr-r' l}r'r<lcarr -x rle'cl t tlaaro.ver bi jzonderhi:'
rlcn nrctl,e, vcrzanrelrl' naar tlc oncle"rvraging vatr
krijgsgevangencn cn irct rtirlezt'n vnn notaboek-

jcs.

(1)
,i l)<-'

l"

dic voor l'lessis ver'
rracltt rraar Saint-Quentill
ge:rrrarchcerrl. ()r'cr tiag karr4iccl'(lte ze in bosst:lrcrr of vcr<lrxrk zc ziclt irr <.lo'rpen, omr uiet doot
tlc gealIieerric vlicgcrs hcslrc'urcl te- r,r'o'trien,
,rlicns voorbij Saint-Qucrrlin lrcgo,n cl,e pluntl,cring,r, vertelt ccn snl<lnat van lret :|ti" regiment,
,9" ko,rnllagnic. t ]Icn tioorzocht rlc verlaten huircserve tlivisic,

schccrr, *'as

in

rl,crt'

z.en. Al dc levcnsrnirkl,elerr rr',cr<lclr weggenomen,
llro<1cl, uarrlalrpclerr, lxrtc'r, \,et, ko,nfituur, hrr,nr-

ncli, u'ijn, cnz,
()p veel plaatscrr lr':rrcn ou<lc lierl,en gcbleven,
z-ij rvecndlen cu s,urccktcn tle soldrtteu, httn toclr
iets te laten, olrtlat zij nict van honger zouden
stcryen. Àlaar rlc soltlirterrr dtrcven hen w,eg en
nirmen zelfs nrcsscrr, lepcls, v<lrkcrr en altrerlei
klcecliererr nrrec. \\int zc rtiet kontlcrt vervoeren,
lrraken crr vcrnielriren zc. In dir'keldcrs liet nren
tle kranerr van trrnrren o[)en, onl ticrr wijr-r te laten
rvt'.gstrooulelr .
I)e komnrandant varr lrct 11" trataljotr, kapitein

D,cttener, gaf aan eenige solrlhten hevel met een
\\'agcn naar Noyon tc rijcllen, oltt er te plunderen.

Na eenigc urcn krt'aulen <lic trmntlen met een
gro,oten buit tcrug. Zno haclrlcn zc verscheitleue
tliuizenden sigarctten ct sigarcn, veel appelsi-

roop, rvijn, chocoiade, lxlter, vet, Lxronen, aardayrlrelcn, kaartcn, tafels, tafellakens, zakrl,oekerr,

lijflinncn'c{l n()'g heel rçat tncer.
Elke so d,aat orttving 2o Errgclçchc sigarettcn,
:i00 tot 400 granr zeep,:\ of 4 riixrzcrr rnarmelade
pcr esko,uadê err ii tot 4. clloo,zcn rrtclk. De feldru

cbels krcgcrt tnccr.

Ilc boo'nen ert aarclappelelr

kcukcn rtatt hct bata'ljon gelrracht. De officierc"n hiclclen irct bcste err rxrk
n,crrdcrr

raar

tilc:

voorwcryeu van waardie vorir zich.
In anclcye trataljons ttttnhtett ctre rnanschappctr
afzo,ndErlijk naar Novon gaan c11 daar naar harteIrtst iiltrndc'rcn. l
Iieu so'lcl:rat teckcrrclLe in ziirr no'taltoek te Brriarrcourt bij ()rriscarrl oil:
ru In clen trrin laat d'e kaliitein ciren groncl onrsl)itten, onr tc ond,erzocken of nren cr geen kosthaarhed'ctr heeft vctbo,rgcrt. L)aat ligt een doodc
bo,er, ttret een strqt otrt dcu hals, cetr wonde aân
lrct hoofd, cn ecn l'riip rraast zich. llysterie!
tlc.eft hir' op ollze tro,cpen gcschoten of h,c'bben
rlc Brrgelschcn hcnr varr spiontrage opgehan'
gtltr ? l

L)e gevatrge'tten r,erklaartlett, i, tlat rlc troep€ll
cen o,trbcl-rc'r'kt vcrtrou\\'eu hati,clen in ltrrn leiclers
(1)u

couly.

I,a Bataille' cle Ëot:h )), par Rayntond

Re

(1)

u

te

Plessis-die-RoYe.

l

_
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.\anla1 r'arr Duitsche r'liegeniers op Engelsche tanks seclurencle het D'uitsche,o,ffensief.

cn iri de zcgepraal, die rlcir r,retlc nroest
g( 1I.
L,

Llrcn-

))

it

crrrr notul.rocli

vernilllt nrcrt ooii,

rr

tlat tic

irroo,rrprins dcrr 2,1" langs ri,c tro'cpcl1 rcecl c.rr rrren
lrr:nr toejuichtc'. ùlcrr cleclrlc aan cl'c afdeelingen!
rl,ie vo;lgdien, ctre zcgeberichten 1lle,e, cn c1e b'eschietirrg van.Parijs. IIaar tijcllens dre geforceerde
nlarschcn leccl nr'cu clikit'ijls honger.;r
Een soldaat schreef : t l{et nro'raal is uitstel<encl. XIen hoo,rt vccl grappen. De o{ficieren
lachcn veel. Hct is ievcnclig o1r clen weg. Te
Orig'iry zien wij ben-oncrs aân htln deur. So'mmigcn bezien ons nijc.iiig cn anderen hebLren de tra-

in clle oogen. 't ls het zelfrl,e schouwspel a1s
i:r Jrrni 191,i te Chaur.rv. Iir,en over Origny korrrcn tl.c cerste lichtc gen'o'nclcn aan. T)'eze aanblik
ircrinncr:t ons, clert dte oorlog eeu ernstige zaak
is, maar dde iiedeu, lvelke meestal niet ernstig
qckrvetÂt zijn, iuist genocg om.eell reisje naar het
ueu

cigen lanrl te (loe1r, zijn gelukkig aan r.len krijg
orrtsnapt te zijn. >
Een kameraa(ll zegt ons

in 't voorbij

gaan

:

,i \,r.oor o'ns is h,et gedhan. ))
Zoo ntarcheer<ien c1c Duitschers ten strijde,
nret groote ho,op op h,et z,egevierend einde, en zc
.,'ermoed,clen niet, in r.velk een .ontz'etten<1e slachting zc gestuur(l rverdcn en, hoe nabij hct eind'c
o,oli u'as, \yelk cincie het zon zijn !

tç-rp

We zagen dat Montcliidi,er gevallen was. Nog

\vas er een \,vii(l,c bres, ccrt gapencl gât van Ayen-

court tot Ro'liot. ilIaat- gclulikig voo'r de bondgenooterl had de vijanclr zijn zware artillerie nog
niet, en ook te weinig rrliegtuigen.
Ook in 't Noo,rden dreigde veel gevâar. Daar

-
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A.anval ricr Frans,che kat,alerie o,ncler nrachinegeweervuuf van de D'uitschers
-c1er
Somme in
ukte de vijancl op beicle oervers
vooruit.
Àmiens
van
rle richting
Za| d'eze stacl vallen ? Hct r'r'as cl'c angstige
vraag. Foch stclcl'e cr zich borg voor, clzrt dit iiiet
zou geb,euren. Ilit n.o'or<l \\'ekte overal vertroutt."."nlj een lnan a1s !'och kon het gecn lichtzinnige belofte zijn
G,eneraal Carel' nant hct bcvel over aliertrei uitI

!

ccngeslagen, rneer

pen.

Hij

in

clie

haast verzamelde tro'e-

hielcl cc,n'hevigen aanval

bij

Proyart

r,verrlen bij het groepje
gevoeg<l en Carey handhaafde de stellingen, zooclrat Lloycl Geo'rge later getuigde t, Carey hccÏt

i.g.n . Àlle geïso,lecrtlert
Engeland

geredl

u. De strijcl verslapte daar ten

Noorden der Sorrme.
De vijandt tastte dhn weer naar 't Zuiden, o'rn
naar Compiègne op te rukken' Fayoltre herstelde
ctre Britsche troepen. Fransche afdeelingen
stroomdlen to,e. Er wâren aanvaltren, tegenaanvallen; dlorpen gingen verscheidlene malen van hand

tot hand.

Dren 30P viel von Hutier Humbert op heel het
front Noryon-Montdlid[er aan. I{ij wilde Fayolie's
nruur indïrwen. Drie Duitsche divisies rnaakten
onrustwekkende vordieringen' maar den 31" op

Paaschmorgen, werdr Plessis-die-Roye teruggeno-

rnen en verdedigd.
Over diie hevige gevechten vo,lgen hier eenige
bijzonderheden. (1)
Om dlen weg naar die Oise, naar Parijs dus te
forceeren, werd er vooral gestredlen b j l,assigny,
waar db vijand keurtroepen had, sarnengebracht,
dle 5u d,ivisie cLer gardre, dle 7" resErve en clê 103"'

(1)
a

Meçgedeeld

Pleseris-die-Roye.

r

naar: Henry

Bordearq'

wildle vooral in de vallei der llatz dt'ingen en
dtaarom zou hij aanrralle'n op Plessis de-RoyeGary ten Oosten en op Orviliers-Sor,el ten Wes

Hij

terl van het riviertjc. Zoo vermeedl

hij het berg-

land ri Petite Suisse ), \\raalvâIl Plemont het vor,rruitgeschoven massief vormdie, dat echter vaû, zell
valtren mo,est, rnciien nlen de X{atz vallei vermeestcren kon,
Rechts bij de Frans.chen was c1e 53' drivisie

onder generaal Guillenrin, aansluitend aan

ctre

bij

den Renaud-berg voor No,yo,n.Dre 97" ond,er
generaal di'Ambly bezette Plessis-dre-Roye.
35"

NIaar men beschikte over nqg allerlei van hun
eigenlijke divisies gedetacheerdte afdeelingen.

Een automobielsekti'e reed 18 uren achter
elkaar, orn dle troepen te ravitaill,eeren. Fransche
,en Britsehe artillei'e werkte samen.
In dren nacht'van tl,en 29" op d,en 30" regende
het, en het terrein was zeer moddierig. Zelfs den
;10" orcler dlen strijd, viel er nog een fijne regen.
D'e genie van het 4" regiment werkte haastig
aan die vercledigingswerken en streed dlan krachtdadtg mee.
Om 6 uur's morgens werd het geschut van den
vijand heviger dan tijdens
uur \Mas het in volle aktie.

cl,en

nacht en om

7

H'Et b,estookte vo,oral Pletnont, het dorp en het
kasteel van Plessris-dle-Roye, Gary, Orvillers-Sorel.
'V/e hetrben vro€getr
beschr,wen, hoe de dorpelingen ook naar Ptressis teruggekeerd waren en €f,

barakken bouwden. Men had er dle velden bewerkt, ond€r leidling dler kasteeldhme, mevrouw
du Pontavice.
IIet graan schoot

uit en belbCIfdie eelr

in

drie

l.elrte van 1918 reed.s

goeden @ggtl

Den Zli' Xlaart hoordeu de bewoners d,e geweltlige kanounacl,e. trIen ging nog naar het velci,
rnaar dbn vo'lgellden dag kon rnen uiet ilIe,er werken. De onrust heerschte in 't gcuroeci, cle onze
Iiclhtid vellarudc' tlu euergie.
I)en 24" hoo,rde men 't g=erl-eervul1r reecls. rVen
zag vluchtelingen van Guiscarii, r'a.n Noyon, van
a.nclere dorpen. En rnen hoorctre vrcesclijke verh:llcn en vooral ook d,e steecls irer-haalcle verzcker-ing:
tt

Wij wiileir

ctre

rvc kennen hun

Iliuitschcrs uiet nreer terugzicl,

juk

!

l

l{aar er kwamen ooir versterkirrgeu, en cle soltltten spraken dre bevotking moed in.
l{en lvachtte nog te Plessis, al laaclcic ueu ctre
lvagens, hi,elcll nren ook hct uieuw aaûgekocbt
rrcc tot den aftocht g'ereed.
Dcn 26" vefllan men, dat de vijand sedert ci'e$
r,'origcn avond binnen Noyo,u was.
ln den namiddag besloo't men heen te gaan.
I{et harte brak, als ruen naar d,e bezaaida velcieu
keek. ùIaar rnen ûroest heen : cle i'ijand i,vas d[cht
bij. En raeen, niet onder zijn juk, niet oncier zijn
tcrreur.

En d,e banneliagen verlieten Piessis-de-Roye.
Iin nu op dlenmorgea vaû den 3{}' zo,ù de vijand
voor hûr dorp strijclen. Hier is de sleutel uaar

Farijs. Ond,er cle grairaten sto,rtten dc barakken
in cn lvordên de bezaarde veld,en nlet iret jo,nge
groeu opengereten. Het kasteel, reeds zeet getr:rvencl, brckhelt nog meer af en in het park
sloegeu boornen als m,et zwate zuchtefl neer.
Our. half acht gingen de Duitschers ten aauval.
I)e !'ransch,e arhilleri'e bestookte- hen en richttc
groote verwoesting aal I ook veel olficieren vielen. llaar er was u menschenmateriaai )) g€uoeg
eu dad,elijk vulde het dre bressen aan, en de aanvalsgo ven ro,ld'en verdler, steedb verder. De s<.r'lctraten verspreidktren zich; het terrein was uitgestrekt. De zeg,eroes beh,eetschte de tro,epel1, efl
rrroeclig, overmoedig zelfs rukten ze voort, gebruik makendi van vertl,o,ken wegels, oude loopgraven, boschjes, hagen.
Het 9î" regiment bezette den sektor I'lessis-deItoye. Bij Pl,emont 1ag het 159". Kommandarrt
IJelmas van het 2" bataljo,n b.aCii zijr kotnmandol)ost voor het park van Plessis.
De T" kompagnie van het 9?",stondr wat veri.ler
bij Porte Ro,uge, oncler kapitein des Rieux. Haar
moed,en volharding.wâs clie van a1le strijfurs.
De ko,mpagnie werd, dbor talrijke vijanden
aangevallen, dloch weercib zich gedurende viet
uur. Adfudlant Ro,nchause werd gewo{rd aatr ziin
slaap, nr.aar weig'erdb ûâar den hulppost te gâaû.
D,c sotd,aat Papellano viel dioodelijk getroffen,
toen hij zich bloot gaf, om een Duitsche græF,
welke hij liet nacleren, met handgranaten te ont"

vangen. Iruitenant Dauguin, tli'e reeds zesmaal
â.!n d,e l,egerord,er vernleldJ wâs, lv€rd boven het
linkeroog gewond. Het bloed belemmert zijn ge
zicht, maar hij bleef bij z-ijn mannen om hen te
bernoecl[gen. Oo[< o,ncler-iuitenant Molrtiel, ofsclroon gekwetst, rveigerde heen te gaan.

De dâpperen werden omsingeld. Toen de ka'
pitein om I u. 15, zijn loopers verw-aclrtte, t1'le
Lii n"ar dten bataljonsçhef hact gezondten, zag hij ,
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tot zijln verbazing, op rrijftig stappen acirt'er zich,
en ooli achter zijn koaupagnie, drie J)uitsche s<.ri'
tl,aten.

llct

korpo,r'aal l3erger en derr ordonrierns

ricr, chalgeerde hij

lcr

dren vijand ; tw,ee van rtre iiric
i.r"erden gedo,ocl en clie anctrere kon ontsnappeu.

-Llenige minuten later verbergt zich een nieu\,ve
D,ujtsctie patroelje achter ctren muur en rvachl.
L)e rrtrar ko'mrnarrdant l),ehnas gezonden loolrers
keetc:n niet terug en rle nrunitie wo,rdt schaarsc:lr.

()eh.rkkig hacl

clre

kapitein nog drie tot vicl

houdcrcl oudre patronen in res'erve gevondien in.
d,e ruinc vatr Plessis. Men <1e,elt ze uit orrcie,r tit,,
scl<tit. dcr eerste lirrie.
I{o'rporaal Comle, cliic gcivoncL was e1l naar den

hulppost ging, keert eclrter tcmg nret het

r"icht

be-

:

ii De Duitschers zijir dtaar tusi,schen ons en clren
komnrandbpost van cl,eu bataljonoverste. Zij zrjtt

talrijk, misschi,cn twee bataljo,ns. Zij

zeer

heb;berr

trilj aangeho,udlen cn zenclren 1rle nr1 langs hier'

naar hun hulppost. l
I)e ?" kompagnie is clus omrsingeld.
Eenige hoop btrijft er : z.ij kan versterking krijgen vâ1l 't bataljon. l,{en nro'et dus volironderi:
het lot varr F'rankrijk staat op 't spe1.
Iiapitein dles Rieux cliringt zich dûchter bij de
rcscr\,'c. ]Iaar uit ctre voorhoede ko,mt het trericlrt :
.,[ir-zi.iil R(.rn l)atrulrer] lnL,ct'. \lcil \'r-itilllt nlLlltit

ic.

rr

' \\telcira schiet rl.en in

h'et gehcei rriet nect-.
Ook de ruachinegeweren zwijgen. Zij hebben
ilaar t\ree Inânnen om patronen gezonden. l)e
eerstc is niet teruggekeerrl. I)e tq,eede sto,otte orr
dierwcg naar Plessis o1r r1e Duits,chers. IletnroerLe
ko,n hij nog ontsnapperl en nu keert hi.j hijgend
1:ij zijn makkers tcrtlg ilret het slechl nieurvs
ru Die ]Ioffen zitten in het d,orp achter ofls. ))'
Het is nu even ov€r negelr uur. I)e eerste liiric
i:; ontrvapeuri tegenorrer een nraclitigerr vijantl.
D,e kapitein rrerzatneit in ecn verb'iriclingsloolr
graaf rlc clrie vo,o,rste sekties, \lorrteil, I)attg,triri
cn Veyro,n.
A1s o4r een eilandl zal ctre ?" kompagnie nog vol
iro,rttlcn. Wat er nog van ctrc 1", i:i'en,1" sektie
overblij{t, sluipt nadet. I){e ruanrren, voor het
:

rneerenclle

e1 o'nbekend uret tlen buitenS-e'ùoo,n

c.rrrstigcn t.oestandi, spreken vroolijk over wat zc
rlcr1;err e.n zaggn, en schaten zich in de loopgraaf .
rr Ha, kapitein, wdlk een gtrcc1 \ Ierk, c]ez€ll
llrrrg.en. \Vij hebben r,rrat r\{o,fftn op 't ge\t'etett-

't Is ongelooflijk. l
,r J:r, 't is wel, zesr .uvel. rr

De nrannen glanzen van rrrjldocning ol'cr tlctr

,'r

rlbrirch tcn plicht.
Ook die mânnen

iler rnactrirrcg,e\À''eren komer"
heladbl met hrrn s'tukken. Zij he{ùen den vijanc'l
vccl rrer-1.iezen tocg,ebtncht en verheugett er zicir
o

Vef.
ti

C)nze machines

ziirt

rtri rtr l'retatrl,l

,',

zcgli-cll

2e.
rr Ja u, antwoordt de liapiteirr, rr't is zc-cr w(:1^
Oij hebt tr zeer goecl gerclr:rgen. l'Iaar ik lnoet IloE
meer vau u vfâgeû. C)nze st'e1liilg is slecht ge '
wûrden. Dat ieder het wete! \Vij zijn pmsinseld. ;\1 nr"eer rtra.n eetl uut is il'e Duitschet onzen

vlcugel voorbij geLrokkcn.

Wij

hcbbeu tuaal

cinig I)âtro'ncrl nrecr. Daanuec z-ullcrr rlc eclitcr
lrrr lltl l:rirtstc tot. sclticte.rr.,,
llii tlat har<i, onl'crl'acht rriculs worrlen rlc
gczicltten bczorg<l. Het is 't oogcnblik van d'e
,r1rriifcling. l*ieurancl wanlieldc.
Àllccn tlc h:rlve scktie l),crtrairc[, die iu rcscrvc
rlas, bezit nog l)atronen cn opent het r.tur. i)c
rr

lhritschers zijn rtan all,e kanten voonlit gekornen.
O,rrlcr-luitenarrt IJertrand rvordrt .ge\\,o11d,. l)a
.qtnorrtle officier<'n n'illerr zich niet vau d'e kolu'
pngnie scireiden,
Jlrrar hct eindr: nail'ert snel. Zal het niet on'

irrrrnlrartig ziju voor dc eersten, die rloor tlc
l)rritsclrers, u"elke u'oecleurl nroeten zijrr, aangcvirllr'rr

n-orclen

?

JlrLirr uuu n'ie rtre cer to't tkæirvit te clienen?
(lalons vcrpliclrten, clerrkt dc kapitein. rr Voor

rrit, rlat

tl,e .qegradreerclên

rroomit gaan. )

FIet u'as zijn laatste betel.
Iit'gcgracleerden scirarcrr zich voor de nranuctr,
o1i <lt, gevaarliike plaats, aan 't begin cier loop
graai', l;ij den weg, \\,ââr de I)uitschers in grooter
rurntul op<loetnen.
I)c kapitein tict op zich nrikken rioo,r twee
viiandciijke' r'crkenners, rlie op zes pâs van hctrr

rr:cllt staan.

Hij richt zicir op en blikt

I)nitschers aan.

cen oogr-nblik

rle

ls hct dte dbod?
Ilcrtrand staat links van den kapitein, bijna
tcgcn hcur aan. Reecls klinken gelijktijdig tl,vec
schotcn, lJertrancl stort rlec'r, een smartkr€et
slakeud:

Ha, kalriteirr, ha, ciie brutcrr I l
|)r'rr kogci her:ft hcm cljen lirrkerarm verbrjjzr.1.l, nabij rleu scho,uder. Een andere doorboor.
rlr: zijrr liciraarn in dre maagstreek.
Àan beicle zijden r,an tlen \\'cg Lassigny-Ilel
lal ligt in tu'ee kolonnen cen l)uitsche afd,eeling,
nrct voor zich mitrailleurs, gercecl oûr te vuren.
Dczc sektie richt zich op, nadert al loopend.
,,

^\rrrieren achtcraan komeu op looppas. De Fran-

schcn zullcn tlus iaflrartig cn nutteloos afgerritakt wordlen.
Ond,er de scho,Len nacicrt cle kapitc,,r stoutmoeriig- ricn aanvaller.
,, Schiet niet I \\/ij hebberr geen patronen
rrrcct ! Ilijn ûranlren hebbcn hurr plicht gedaan. )
Irranschc mitrailleurs rlcr tweecie linie lrebben
z,lorvcl o1r de Franscheu als op de Duitschers het
VLlllr gicopend,.
l)e, Jirers weren zich.
't Is een lawaai nu etl roûk en wanofde.
Dr vijanclt rukt vooruit, cyrn aan de kogels te

orrtsuappert, c-n ook aan cl,e granaten. Met een
lrirrrdiqctraar-rvijzen zij cie Fralschen clen r,veg
ruaar tlc gevangenschap aan. lfct is gedaan ruet
rle î" kompagnic. Het vunr der Fransch,en overlrrlt lraar nog. iVânnen vâllen. 't Zijn Franschen,
rlic Itranschen dboden.
ru De eer is gered l, rhreef kapitein cles Rieux
rrit zijn gevangenschap, (( e11 wij gevoelen, dat
ttrlze: lcvens, onze \rronflên cn onz.e Vrijheid mim

brtasld zijn. r
De maunen cler 2" sektie weigeren Bertrand
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achtcr- te latcn, huu officier, clie cloorschoten aatt
tlcn rarrcl valr dcr rveg iigt. Hij is stetvend ctt

zoo nelllen ze heur mee.
l3ertrancl geeft huu zijn po,rtefeuiile voor zilu
( ur1llc tnoectrer ,r, En bij die herinnerirrg weent
lrij ; hij is nog zoo jong. lVlaar hij beheerscht
zich, want claar zijn Duitschers. Den volgenden

tiag stierf h.ij, onverzorgd te Ham.
/,icclaar d'us een epis'orle rrit den slag van deu
i]0" bij Lassigly.
Onclanks hevigen wecrstandi w€rdeu cie Dttitschcrs me,estcr van het clorp, het kasteel en het
park.
Ilaar zij waren ged€so(ganiseerd en uitgeput;
<le troepen hadklbn de bataljons-chefs verloren,
cn een van db kolonels. Ook haddpu ze 'twsre
veriiezen geledeû.
ln het park zelf boclen de Franschen nqg hevig
vcrzet. [.apiteiu L]"ouziri van dê 2" batterij, 0"
regiment veldhrtillerie bcvond zich op een boour,
tl,ic tot waarnenringspost c11iende. Hij zag de
Duitschers aan de Zuid Westelijke poort varr het

peuk, D'c kapiteiu becliencle een mittarlleur en
clreef de groeperl uiteeû. De Duitschers voerden
oclk een machinegeweer aan, daarna een kalron.
llaar Gouzin bracht clle to,t zwijgen. Nleu slo<-rt
clcn vijand iu.
De divisie Guillemil, de ô3', verded'igde cL:
hoogten tusschen Pleuront en l.oermoût, het ru.assief Thiescourt, nu als drc vesting van Ile-deFrance. Het 2" bataljon vaû het 159u regiment
hacl opdracht den Plemo'nt zelf te verd'cdigen.
Het 159" is een regiment van Alpenjagers, van
bergbewoners uit Dâuphigné en Savoye, waarr'an cr zoo velen gebleven waren voor Arras en
Vaux.

Het regiruent is hier sedert 26 ÙIaart 's avonds I

irct werdi nret vrachtauto's aangevoerd. Het zag
dic nlaunen van het 46" en het lll" regiment uit
cle4 siag kornen I het lvas een treurige aanblik.

De troepen haclden veel geleden. IIet 159" naur
citrs iien Plemont-berg over, Kapitein de Suriran
sclrreef in zija verslag:
ru De verdhdiging van het front, reecls zeer
uitgestrekt, wercl nog moeilijker gemaakt door
de talrijke ravijnen, ttre talrijke loopgmven uit

ricirting van d€n vijand, en de vele beboschte
ptrnten. Drie honderct vijftie manren om dit
rnassief te vercnedfigen, was weinig. Er was geerr
kncstie vau slapen. l
D,eD :iff Maart zag men de vijand,elijhe troepen uit l,assigny kornen, oprukkend naar Plessisctre

de-Rcryc; antlere detachementen kwamen naar (le
No,ot-clàij de van Plenont.
Dadelijk ontbrandde d,us cle strijd en deze was
zc,er geweldlig.
Talrijke gïoepen Duitschers vuderclen laugs
cle Westelijke helling van Plernont en dreigden

onr lret massief heen te trekken. De kogels floten, cle urachinegeweren ratelden. De vijanctr nadercle tot op 10O meter van den konrurandopost.
l)eze moest crntruimcll wûrden. Men vetbrandd,c
rle papieren.

Kapitein ctre Surian bracht zijn mannen wat
rchteruit. Ied?r deed wat hij kon.
Kapitein Thuveny I'erdledigde de rechterzijde,"
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Op iret terrein van een in de

itcht gespro,ngen munitiemagazijn.

Surian de iinkerzijrl,e. D'e ccrste lvercl getrodfen.
De Lratalj,onacljurlant Chatagnicr nam het. bevel
OV€tr.

rt G'een

Driitscher lrag vo'et kriigen op de hoog-

r'1akte )), was het

ordler,voo,lclL.

<lIen brengt kapitein 'fhuvcny, ernstig ger, schre,ef d'e Surian. r, Ik omhels hem. Hij
herkent mij. l
u Gij zijt het, kommandaut ! Ik tren t'evreden,
ik b,etreur niets. IVIen moet on"s helpen, wij moeterr overwinnen. I,eve Frankrijk ! >
woncll

Men droeg hem weg. Hij herhaalde nog clen
kreet:
rr 't Is voor Frankrijk ! l
Er waren veel diooden en gewonden. 't Was

,een

vre'eselijke toestand.

De kommandlant bewaarde zijn kalmte. Toch

b,eheerschte hem innige ontroering.

I{ij

kende

die dlaar lagen en gevoelde vriendschap voo'r hen. Daar zag t:ji het lijk van deri
ondEr-luitenant Duflos, dlo,or ,een kogel in het
hoo,fd gedood. Duflos was nog maar 21 jaar o'ud.
Surian had zooveel vriendschap voor hem, dat
hij hem vijf clagen te voren tot acljunkt hacl gealtre mannen,

nomgn.

Onverpoosd wo'eclde de strijcl voort.

een strijdl

!

n"n tÀ"t

dren

En welk

Ko,rporaal Renon snelde met drie o'f vier man-

vijand en hield de gansche bende
enkétre minuten diror granaten o'p' o'rn âan cle
mitfailleurs toe te laten hun stukken, d'ie tot op

'i

laatste oos'enblik schoten, weg te nemen' Doch

-

cloo'r zulke claclen brak rnen toch tl'en aanval. De
artillerie, cilie eerst tvat zwak',vas, steutrde spoe

dig cle Franschen uit alle kracht. En er kwaut

overvlo,ecl r'an munitie.Overal betoonde men clerr
zelfcl€n ijver, in cl'e vo'or- a1s in de achterhoede,
err zoa werd den Plemont behouden.
Plessis-de-Ro'ye, clorp, park, kasteel, was vertroren en vormd,e een gewichtig steunpunt voor
il,en vijan<l.

Luitenant-ko,tronel b'o'urnier, overste van d'e
divisionraaire infanterie, bereidldie een tegenaarr
val voot,
't Eerste doel was den vijand binnen het park,
ais in een kooi te houdlen. Die taak bevi,el aan
het geschut. Tot vijf uur's avondb verrichtte het
die ro1. Een oogenblik was er gebrek aan muuitie; zeker,e groepen hadldeu slechts vitftig gra
naten per stuk. Maar de wagens kwamen juist
bijtijdls met nieuwen voorraadj en red'en tot o'p
3 kilometer van de vijandelijke linie'
D,e Marokkanen moesten den aanval op den lin
kerflank, het 56" bataljon jagers op d,en rechterflank doen; 4 ko.rnpag:ries v,alt het 236" zouden
het park

in 't front

aangrijPen.

Dè bevelen waren duidblijk en bepaald, maar
eischten voor een goed,en uitslag, veel durf eu

energie.

Om half zes vertrokken dê troepen. Het weer
rvas opgeklaard.
D,e drie ko'rnpaglies van het 236" rukten naar
het park, die van-Dessendre in het centrum, die
van-Mestre rechts en dezn van Gassard links'

--
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Groote oorlogspropaganda

In

in

Amerika.

een Square te New-\-o.rk wercl daarvoor een oorlo'gsschip gebo'uwd,

vrijwilliger kon
Zij bereikten

de r,ersperringen. De soldaten n'ierpen zich op de schildwachten 'en dooclden ze. De
voo,rste afdbelingen opend,en cian het vuur op de
verdedigers van het tcrrein tusschen het dorp

cn Canny.
Velen cllezer gaven zich over, ancl€ren vluchtten voor het hevig mitrailleurvuur.
De Duitschers liepen zelfs uit hun ioopgraven.
\:elen vielen eer zc <lc hoogte bereikten. De
Franschen besto,rmd,cn die loopgraven, welke
vo,l clooden en gewonclen lagen.
Nlachinegeweren en and,ere buit viel hun in
lranclren. Het aantal gevang,enen nam toe.
Aspirant I,cniaurl getuigde
ri Dc mannen zijrr vol geestclirift. Wij rukketr
r,ercler. Eensklaps zic ik een zakd'oel< wâppeïen.
I1i nacl,cr; rliaar is ccn Ihritscher, r.lie zich wil
ovcrge\/en, maâr .qcc1l clceltje rran zijn lichaanr
durft to,onen. Bij clen aanblik van miin Levolvei,
slaakt hij een kteet : rr Ii:rmerarl r en steekt r,atthopig zijn lange arnrcn in cle ho'o.9te. Ik zeuti
Irenr aclrteruit bij cle anclrcle gcvângenfll.
'I'<rt aan tle hoogte ligt het terrein vol licharrrerr. lVlen ziet ze in aller]ei houdring; een op clbn
:

waar men zich als

cl.oen inschdjven.

lug, r1,e keel geopencl, is i'reesclijk olu aan te kij; een andier heeft een gapende n;o,n<le in den
buik err clrrukt nog de l.ranctren om liet wapen;
u,at verdbr wr"ingt zich e,en dbodlelijk gernoncle
irr hct s1ijk, hij is net b1oec1 bedekt en zijn mond
zit vo ir"odder,
ken

De afdeeling vordert nog snel. Ik heb den in
clruk, dat w,e te vlug zijn. Granaten o,ntploffetr
achter ons. Wij zijn ons spervuur vo'oruit. Gelukkig is er claar een artilleur; hij rverpt een
rtuurpi.ii op cn het geschut u''o'rdt verlcngd.
Wij hebben Plessis trti achter o,ns en links;
Lassigrry ligt op ccnige honcl'erclen nleter.s voor
ons. I{et is rvaarlijk ianrtticr, clat cliit laatstc c1,o.t1r
lruitcn o rs cl,oel ligt, n'ant ri'ij zijn cr tlictrt bij
crr zouclien het zolrd'er slag of stoot nemen. I)c
I.l'tiitsclrcr s hebben hct zclier ontrttimd, u,atrt
geen scho't klinkt ons van claar tcgen. l
Ancl;cre afdieelingcn lion<1rcn echter zoo snel
nict oprul<kcn.
Zo'o' had c.le ko'rnpagnie ()ossar<l hevig vrrur tc
trlcluren. I,uitenarrt (lossat-cl r,crcl zelf gecl,ooti.
l)'c r''iianrJl hoorl nrt t(olrlcns heviger: verzet.
D'c ltt'anschen \\:arcn cchter niet mecr te ureet-
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hourlen. Onstuimig stormden ze

uit cn

c.,p

r, Ëen ofiiciet" van het 17" regiment ), ve:tclt
Ilortleaux, (( was ddlol eep patroeije glzey jagers
Scvâltgen genollcll tcn Zuidcn vau l,âssiglty en
uuctlerul sprak hij over zijrr lnaluten
tr Vroegerrvas ik gelukkig mijn il,apperc err
rvel afgerichte tro,epen teu strijclc tc voerell,
inaaf nu is er met zqo'n lrcncl,e zwijnen (clerarti-

alle l)untelt

rr r cl'rassir.q r rr vt r-ir':rrr itrlr
oncl'cr rletr vijand. Bij clezen oritaardtle de strijd
vtx,-,t

brirclrte

iu cen vlucht. I)e Fransche mitrailleurs t:ichtten
grtiote verliezcn aan. \,'ele D[itschcrs keeldeu
zich riyrn ook om en stal<cn d,e harrtlen onhoog,
lJii honclcrclerr gingen cl,e gevarrgenen naar cic
lclrtcrlrocrlc cn bi j ticntallen stondien daar de

:

gen Saubanclc) niets nreer aan te rrang,eu.

Ile urarsch op Plcssis \\'as ccïr triontf, llerr
in granaattrcchters, allen
gaven zich geu'illig ovcr. llccr en urecr liikcn
r-orrt1 veel Duitschers

Paasclidag. Kornrnand,ant cle Suriau wikic hicr
ook cie o'utlc steJiingell tcrug Lrijgerr. Ii,rr o1l ;il
f{aart hacldcn claarto'c r:ijf azirl,trllen plaats, <lic

stippeid,el het bloeclig terrein.

I)c konrpagrrie

Desscnch.e

rnlite het

c1.ot'1t

bin

bezette:rl clre kruisltllltten. Iir uarcn claar'
nog twintig' I)uitschcr-s; zij r ,ercien ge\:altg-cii

rriet ten vol1e slaagciren, \'o,oral o,rndat clc harrri-

cr1

granaterr opraakten.
.ù{aar ctren 1" t\pril hcrlraaklc nrcu zc, crr rlc

genonicn.

Plémont

Ijvcn latcr zâg nrcrl cicrr viiancl ook t'rit hct
lxrrk lionrcn. f}c lnânnen,u,l.isterr nog niet,
cl:rt dc Frauschcn rccc.ls bii cie kclk stondelr.
Dczc lietcn hen naderetr eu plots sonrrrreer<1err

llaar

kaste,cl

.

een rricltn'c r,crrvocde aanval btak ooli

dat vcrzet. Als n'aanzinnig vluchttcu de Duitschers ireclr, hun nitrustingstukkeu \4.eg\\'Lr'pcncl. Dbch van alle zijcl,en barstte nu het r,uur
los cn o'nthutst, angstig r,erstontrl blertcrr dc.
loo,pcrs, tlan staan, otn zich o\:cr te gcverr. In dc
aclrtcrlrocclc \\rcfdett cle gevangelcl gcrarrnschikt
c:r gctclrl ; cr \\1ârcn cr 800. fin gecll'ee rnarchecrclcn zc clau naar cle r,crzanrclingsbasis. Zi.i
rvarcn zicir niet ben'ust, r\at zij in <ic macht u'a1en vân een handvol rrranrren. Zii zeiden, <1at
htt lrark een hel n'as gerveest.
Iri rle kel<l,ers van h.et kastecl hcr:rijc1,c1.en clc
llarokkanen 9'3 gcvangcn Franschcn 1'a11 hgf 1)i",
'rlic hcn verheugd cie hand ilrulitcn, r'eLrast o,1.cr
tlie spo'e<lige verlossing. De nacht rvas rro_g vol
hedri ivi gheidr. A fgczon derdc lhri tschcrs zurierven
rond en tvercl,en opgezocht.
IJtc r.iiarrdlelijke artillcric raa,stlc, r,rn rle Fralscherr tc lteletten, zich in hct rliorp tc nestelen,
rrurrr tt,r'crgeefs.
To.crr tlle Paaschnrorgcn vcrrccs, ltas Plcssrs.
de-Ro1'c l'eer gocd ver-sterkt in Fransche han'
dcn.

Idct i'reugdc lazerr tlc F'ransclrerr cn allc gcal
volkcrcn het legcrbericht
rr f11-sg l)titsche rUvisies, die er in gesiaagtl
1.:rferr \rastcn yor.t tc. Lrijgel op clien Piénr.ont ,err
in lrc.t l)arli \'ân Plessis-r'le-Rove, n'ercicn tlool
t'e u prachtigcn fggc1121xuval vitrr onze troeperr
.

lir.er-clle

:

Wij nanren 800 ger,angenen. l
lia:rr u-clk cen traeische Paaschmor.qen, rrrorgcrr tïcr opstanding ! Ovcral h'jken ! Bn zoovecl
vcr<ïrcven.
gcrvorrden

I

I)c Frauschen te Plcssis zeli hadrlen cen mstiteg.crro,rrerr- hen l-as de 7" Duitsche rc.

gctr tlhg:

servc-tlir.jsie zoo .qetc'isterrl, drat nrcn zc hâcl doen
aflosscn cloor dc 3" Bciersche.
lle î" tlit,'isir.. ryls hovt rr,Iicrr lt lrctJ orrftrrnerligtl
gc

r.treest.

rr

crcl \/an vijanclcrr gezuiverd. De
til gcvangeten aclrter, it,aar'-

Duitsclrcrs lictcrr er

zc lrcn, ziclr ovei- te geven. \'crrast gehoorzaarnrlst z.a gcclN'ec. Er r,r'as cen o,fficier bij, cn cleze
krcc.q- o'r:dcr telf zijn onclierg,eschiktcn u.eg tc
lcid,cn. Toch bleven cr ltog verclecligers in hct

parli cn het

ir

Nu, clc l")uitsche officicren rvarcn ste,ecls gcr-ee<1 hnn so,lcl,atcn aarr cl,ieren te vergeiijkerr.
()p clcn Plémont genoo,t men ge€n rustigen

tcrl a t'el1 mâchinege,r,veren.

ncll

-

bij 2 officiclclt, en ccn brrit I'an j zn'are elt {}
liclrtc rrritlailicurs en ancleL tuaterr'aal rricl onzc
boudigcn'ootcrr in hauclcn.
Dc Zouer.vcn, dic ccn zrrlerr.n l;arrrp ùrrr On,i1
lcr-s gelc'rrel cl 1racl,tl,crr, cn tot aau tlcn zoolu varl
irct clorp ruocsten tcrugtr"chlicu, ltantclt lrct
plaatsie q; i)1 llaart tcrug cn vcrovcrtlcrr zclfs
lrct fipincttebosch.
I)it rcgiruent Zouaven, het 1", iratl in l9l4 ook
lrii Clrarleroi .gcstrcclen. I)aags t r.lol- I'ascheu
r.crlo,o'r het voor Orr,illcrs tlcn ad'jtinkl varr zijir
chef.

Iln r, sclrrijft }3orclcaux, u clie acljunkt-koruzicl vzru
het -l'' Zrxrat'cn. ()ccn ovcrste hceft gtoote.r inr'loe r-1 op zijrr rnaunen uitgcoc'fcncl,onrclat c,lok
.geelr overstc als hij z-iin 1trâlnnen lief had. I3ij het
rr

rrrarr<laut <le Clcrrnont-Tortnei'rc, rvas cile

lrcgin van clcn oorlog \\,as hij oncler clc \\'apcncrl
tcruggckeercl clt \/roeg

hij bij zijn

Zouaven gc-

plirntst te rvorrlcn. Niernand haci gezag a1s lrij
cn tl'at gezag rustte op zijn hoffelijke n1aûi€rcn
cn innerlijkc kracirt. Ilcn rvoor-d van hem du'ong
t(Jt gchtxrrzaarlhcicl en rlc stcrn slral; rlzlt n cxn'ri
{rl, (lLll kahnstcn tootr.

IIij

behanclcldc ieclcr

als ee1l geliikc,

cl,,rch

icrlcr crkenclc irr hem cien overstc. 13ij cicn aarrra1 cp I)ouautuout lcirlci'c hij zijn kourltagrit
tuct rlcr-r r.r'a]t(lclstok in rle lrr',n<i ten aanval, al-s
cen vad,cr zijn kinilcrerr o.p een uanclelirrg.

in hct .!" Zt\ta.hij rriet tertiggekeerd w,as, zag

1'oeu nrtn o1r Stillcn Zaterciag

\;rn

vcr11âr11, clat'

nrelr ccll gcmecnschappcliike suratt. Flct ganschc
r-cgiruent vocrrlc roun'. Den I'ol,gcnclen ntofg'eu
l<u,anr lrct l.icvci tot cen atrrtvai crr rl.eze \\'âs oltstuiruig en geu'c1clig. Orr.illers ucrd bevriici, hct

Iil;inettebosch gc-'n orncn.
I)c Zouaaf Rci-é hcrkcnrle in 't r.oorbiigazrrr
hct liik r,an tlcrr lionrrnanc'lant, nraar mocst vcr11cr. Iin cle lronunanrlzurt \Ârercl gcu'roken. I)arr

liu,utu rucn 1râar ilclll. Hi j 1ag' tc11e nover c1e rr
i ijarrcl bij dric ancl,cre d.rrc<len. Hct élan rlcr tror
l)cn \\ras nog cells ziin u-erk geu'eest. Zomder
u-oo't-den hacl hij zc rrangevocrd'. \\/as lrct nict
zijn nianier?
Op tlen avonrl r,:rrr clicr-r Paaschrlag u,aren koione'l l)erigoin, kttlrnrarlclaltt \'ân tl,c ltrigacl,c crr
I'arl clen selrtor, eq iqitenant-kolonei Be;son,

komnrandant der 4," Zouaven samen o1r hr:t kasteel S,orcl bij Orvillers, ectr slot rran rootl'e stee'
nen, massicf, gehar,.crrctr d'oor cle granaterr, ais
,:err schip clat aarr a1lc zijtlcrr watet maakt.
Iiur Zour.raf li11:111 dtcn 1;ost birrnen en gaf aal
Irritr,'nant-ko'lonel Ilessiolj een kleirr aarclzakie,

tirrt geil-uiiit rro,rrlt o,rr borstsrerirrgen aatr tc
Ir

qle tt.

I)irarin lrcb ik rie rclikn ieiin rtatt clcn l<oltr.qcclaall l, zei hij.
FI,.:t ii,o<;r-ri rr'1iku,ieën r\ras heul spontaan op
,lt lilrl,r'rt {( li.lllcll.
licn anrlrnlrrlrce -wagelr hiel<l r'o.or cie poort
sti1. Ilct lijii varr tlcrr konrtnatrdant 1ag er i1i oi)
rr

nurirrlurt

re

tt lrct-t ic.

Ileidc koloncls hl'aurcn uaar iruiteu oût cclr
liurtstc trraal hr'tn urccl,cn'cri<er te zien, en ook clen
c1eelgciroot r.iin hnn bcpro,eviugen, hun hoo1i,
Ir

rtrr .or,er'\tr,inningr,n.
.l)c rt.aclrt rlas .gccia:r1d

cn dtc striicl drtttrtlc-'
vrNrrt. I{ondonr gro'turlc <1c artilleric. \ruurpii}cir
r-ct'liclrttcrr tlcrr clonkcren hcmel.
I'ln toclt nrnalttc tle aanblil< I'an d,ezen grootetr
tkrodc, bij irct sr'hiirrsel ian lileine, elektrische
lirtnpen, eerr iirclt-ul< r,ar zachtircid en vrecle.
In zijn oubet'ccg'liikl.rer?1 herinnerclte hii aan die
gelr,:cldiroun'ctrc ridtl'crs jn steen uitgebe'e1r1 in
lrct lrottaal I'an i<athcrlralcn.

IIii

vias rro,olal aarr

cl,e

b,ecnen getro,ffe11, waâr-

vrlr ('r ccrr gchccl r'erbrijzclcl n'as. I)c rrerminkte
lranrl lrirrg sla1r larigs rle 1teu1'1, nraar- rrraakte als
,-:t'n tcckcu, clat herrl gcliefrl n'as, dat van het
l<t'uis, rlant lrii lratl n'illcn stcrven als Christer.
Dc ckNri harl hcur vcr-stijfci in een ,qcbaàr vati
ic'tlirrrd', riic hiclt...
,' Ilcssr>tr rr, zei l;o,lonc1 l),crigoin, die een harde
1<r'i.jgsrrran is, op zachtcn to'on, ,r laten u,ii hem

otttlteiztn I

l

Ilr,iric oi cr.'tcir ra:rktcn rnct hun lippen het
vrxrlrooftl rarr hur-L katrrcraacl aalt, elt cl.e ambuiltttct'-u lrgtn veLdru,eelL itr ilc c.luistemjs.l
Ilettlv Iltr-rlcarrx hczi;cht ook lrct slagvc1d.
r \-oor tl'cn rrrnrrr van hct parli ligt cen hooir
Iteltttcn, schocncn, ransels, go.r-rie1s, l<clivcn vati
.qclrrokr'n g-c\\'crcn, patror-rrrhrrlzcrr. Rccds vi.if
tlugctt verz:rtnclt nrcn, staliclt 1nc1l oi), sorteelt
ri('11... crr 1x:.graaft

r-nerL.

Iin toch lipgcrr no.g or.cr.ai liil<err varr I)rrjtzjtn tc talrijli our zc rl,acleliili ter aarrle

sr'1rt,rs, r.c

tr lrtstcllr:n r'n tlc l<arn,cjcu zjjn z\\raar.

l)c nrccste gc5111.111:gldcn ziin .jougc 111â1lnen en
d,a:-rr in allcrlci irourlirgcn, <1crr rnontl
()1)cll, rlog ruct clen angst irr clbu blil<, hct l jchaaur

ligc.crr
!l c..rclt

t,rtrcictr.

rr

Iictt ticr laatstc liikcn lri i l,assign5. gc\ro1lr, rrcrhaalt llorclcaux, r is rlat rran een cJllr1rr-officirr r.an hct il(l'' rcginrernt. Hij hectte
\\"crtlicr, z-oo,als ook nit ccri rrotnboekie bliikl,
\\ aar()1) hii ziin irrrlrnklitr' hiirl opgeteekend.
I)tcn l2' l'laart sclrrcef die \\rcr-thct" o,. nr. t [)t
tijtl, rr,aarin l-c lri,cn is zclr ge\'ârârlitk. De rvc,,
rlcrr

|eld ho.udt den arlcrn o,ilc1,cr een I'rces,elijke spanriug in. Err u.:rar,rti dat :rllcs J Ceerr kincl, riie het
rriet rr'rct. Onrdrat n,i.i, Iluit:cilicrs, cloor- cle liracht
rlcr u apcncrr, clc hcslissing o1'r hct \\,'esteliikc
front t'ilLen . ()tz.t: gcslrrckkcn looltert o,\,cr o.1ts
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of{cnsief err n,at men er van mag verwachten.

Il.r t.iju optirnister, dic vast over.tuigd zijn crvet
onzeri triourfaltelijkerr intocht te Palijs, bitiuerr
Enlidle wekcn, rna:rr ook pe-cs;imisten, tlie bewe
ren, clat u'ij het rriet r.ctcler zulien brengen datt
cÛr aaurrankelijk sukses.

Maat allen heUbcn \ro 1c vcrtro,uwen

in

o,ils

kracht<1adtg gâs, het geel-kruis, clat onzichtbaar

is en gecn rcuk llceft
Orqelukkiglijk hebbcn u'ij zclf geeu bescherrrrirrgsmidldelen tegen r1,it gevaarlijk n'apen en
ons gas zal <iius het treven kosten âân velen dtr
on7æn. Hoeveel .slachto'ffe1's zal cleze nieuu,e
rvo'rsteling 11ûg eischen ? Veei kameraden, die
reerls clrie jaar aan het front ziin, en meer, rlie
tot nr1 toe aan alle gevaren ontsnapten, zullen
in. dczc laatste zaak het leverr r,crliezen ! 't Is oln
geli te utot'clcn, als mcn er over nac.lenl<t. Bovetirien zt7 het tot niets cliicnen.
Op Gori vcrtrorl\À,cn11, rrro,cten rrrdi rlen kalvaric
be rg tot aari clen top i;eklin.rnierr.
7t7 bet no.g lang chircn ?
Graaf Hertling hecft nop; celrs ouzcn rrijanc.l cir:
hancl t.o,egestoken. Deze heeft een besluit gelrnnrclr

:

strijclerr.

' \''an nu af aair is er cllts .qeen tn'ijfel

nrecr'

rnogeliik. Élct offcnsief zal piaats hebben. Tot
lret 'laatste oogcnhlik toe hacl men .qelloopt d'eze
rterschrikkeliike zaak tc rrcrnrijden, lnen moet er
niet nreer aan c.lenken.
Reccls ccn trcek hchben rr.ii echt f.cnter.lneer.
Or:cr dag is het zelfs \varm, nlâ11 's nachts tiug
frisch. Bij ons cl;oet mcû ctre laatste \roorbereic.'lingcn. Er zijn rnaar 1r'lciue ocfcniugerr mccr-. }lcn
lrceft t'l,c silcchte jassen, Taarz.en cn schocnerr
116ç1- g6c6lls verq'isseld. Niets etgers dan clie onzekerheicl, mincler nog \roo,r ons dan voor hcn,
tlic tlrnis ziin. O, kon ik fl1ââr 11ââ1' nriin licvc'
I(athcr-ina schriiven: rr het ergste is voorbii, en
ilr hen er veilig rritgeraakt r, <lan zo,u rrriin ge-

licftlc haar

hcdaarctrheid'

tcrug

vitr<1en. FIanr

lxieveri drukken l'el niet rechtstrccks lraar orger:nstheirll rrit, maat ik lees die tn-sschcrr .lc
rcgels.

,)

\\/erthers
troepen vcrtïok en.
.l5l{aart
Op
schrii'ft hij uit Tr-aillir:ourt: ,r't [s
Zonclag. Viij hebben rrrst. Tn gcr:1aclitcn bcrr ik
thrris. llliju schoonzttster Anna cloet varrdaag
haar bcliictrenis. fl< Clenk aan het oogenblik, tocn
clc liefd,e lroor K:rtherina in miirr hart o'ntn'aakte,
Arrrra lr'a,-c toen ncgen o,f tien jaar. 7.ii trachtte

olrzc samcnspraalcies te rrerstoren. Nrr i.c zij eerr
jong tucisie en zal tnisschien rriet lang mecr op
ccil ver'loofde t'acliten. I-Tct is gister"en tien iaar
gcleclien, <1ht ik troun/ z\liorcr aan clen T,[ect.,rïlrces
-eeti-otln/ tot t{en tlo,ocli err il; zal tr dr: lii-oon r'lcs
c:eunigcn lertens gc\rcn D, l<lonk to,en hct n'oorcl.
f'l< zon in diezcn o'orlo'g kirnnen stcr\zen, o,f il<
z.a7 zonder rtlek naar ?rrris terrrskeeren, op<lat
nrcll nâ dten ooriog niet zeggcr l<an, c'lat ik ontlourç ben ge\rqeest. ll
Dan schriift \,IZertlier $'cer o\rcrr ziirr kantonrrement; hii ho,rrt ecrr beek cn zij herirrnert lrenr
larr het.qemurmel van rlle \lrezcr.
,, \-Ilenrl r1\\f hlik naât- rJen ,{lrrachtice ,,
.
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Generaal Foch.

hij aan zijn vedo,o'fde, rr ,en zeg tot u
zèlve, dat wat Hij rloet, wel gedaan is. rr
Hoe meer hij het front nacl,ert, hoe losser hij
zich van het leven maakt.

sqhrijft

bij LassignS' krijgt zijn regiment de
: (( de srrijd is voor morg€n. ))
En nu liet hij d,aar dood.
Op Paasch-Maandag schreef hij no.g in zijn
Den 29r

beve1en

uotaboek:
r<

R,eeclb

48 uur 1ig rk hier gewond. Een gra-

naatscherf heeft mij het b'en'edtenrechterb'een
verbrijz'eld. Ik kan niet rneer gaan. Hier ro'ert
geen l'evendle ziel. Van tijd tot tijd stijgt de kreet
van een makker op, ernstig gewo,nd als

ik,

en die

om ,een ziekendrager ro,ept. Mijn kwetsuur
schijnt me niet z'eer ernstig fk ho,op in elk ge'
va1 mijn vo,et te beho'udien, zo,o het ko'ud vuur
er niet in ko'mt. Mijn krachten nemen zeer al.
Ik treb eerst veel lj,oiecl verlo'r.en en dan at ik gedurenclle drie dagen, d,en eersten clag twee sneden
bro,ocli, en vandiaâg 25 to't 30 witte boo,nen, drie ik

in dlen zak van mijn mantel g:evofldien heb. Om te
dr{nken heb ik niets anclers clan het vuile water

uit

cle granaattrechters.

llie

ho,e'd,e

van

G,oc1

Ik heb mii g'eheel oncler

gesteld.

l

l{o,g twe,e clagen late,r schrijft hij :

dagen 1ig

ik

rr Reecls vicr
uitgestrekt, zo'ndler dlat iemand mij

ontdrekt. Alleen de vliegere ro'nken boven mii:
doe hun e,en teekep neet cle hand, maar zij bq;
gdjpen mij niet. Eovendrien ontplo,ff€n de granâ'.
ten links en rechts van mij. Mijn krachten v€frnindleren dlagelijks, Ik hoop het nog twee od drie
d'agen uit te houd,en. D'e ho,nger martelt me:
cloeh mijn wondle d,oet mij ûo,g: meef lijdlen. Het
regent. Verledlen nacht had ik ge,en drogen draad
aan het lijf. Maar ik heb vertrouwell in God,, en

ik

}Jtj zù mij hier niet laten omkomren, l
Eh op 4 April ligt hij daar nog altijd en heelt
hij nog die kracht om te s,chrijven: rt Vandaag
berr ik 24 jaar. Thuis hebt ge zeker mijn foto's
met bloemen getoo,icl', zonder te verrnoeden,'hoe
d,agen gewo'nd neerlig. .ii::
niemand,, dtie mij komt redcllen. Sed,e* grsûe!'
avo'ndl brandt mijn rnoncle vre,es,elijk. Ik lijd bij
oogenblikken zao verschrikkelijk, d,at ik scims
niet wist rvat ik rlieecl cn g,etiacht heb mijn ade.
rcn te openen uit wanhoo,p-

ik hier reeds vijf

Ik

b'en voortaan dlo,od voor de wereld en

ik

ver-.

heug er: mij op, naar mijn'Hetnelschen vader
terug te keeten, bij wien ik allen zal terug zien,
tiie ik tremin in dleze rverelcl. Ddn za7 mij'n
liid,en geëindigci zijrr, rnaar e11enclige, dtie ik: tret:"
cerst zal ik to,ch tl,en bitteren kelk tot clen laat:
sten druppel moeten lecligen. l

