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De Chemin des Dames

De Dames van de Chemin
Tussen Laffaux en Craonne, tussen de vallei van de Aisne en de 
Ailette, loopt een smalle weg van ongeveer 30km. Deze 100 
mhoog gelegen weg vormt een natuurlijke barriere tussen Laon 
en Reims en deze strateische ligging verklaart de belangstelling 
die machthebbers altijd voor de Chemin des Dames toonden. 
In de 18de eeuw gebruikten Adelaide en Victoire, «Dames de 
France» en dochters van Lodewijk XV, deze weg on vanuit Parijs 
hun gouvernante, de gravin van Narbonne, te bezoeken.

Op 16 april 1917
Om 6 uur s’morgens lanceerde de generaal nivelle een groots 
opgezet offensief om definitief aan de loopgravenoorlog een 
eind te maken. Tussen Soissons en Reims werden er meer dan 
een miljoen soldaten ingezet. Ondanks de intesieve artillerie-
bombardementensloegen de Fransen er niet in de Duitse posi-
ties te vernietigen. Deze opzienbarende nederlaag ondermi-
jnde het moreel van het Franse leger,  lag aan de oorsprong van 
muiterijen en leidde tot het Chanson de Craonne.

De andere gevechten
Eind oktober, tijdens de gevechten aan het Fort van Malmai-
son, verlieten de Duitse troepen het plateau om zich ten noor-
den van de Ailettee terug te trekken.

Na 1918
Na 1920 kwamen de oudstrijders en hun familieleden de 
slagvelden bezoeken. Deze nieuwe vorm van toerisme is 
opnieuw actueel dank zij de kleinkinderen en de achterklein-
kinderen van de oudstrijders ui-t 14-18.

De Caverne du Dragon
Een oude steengroeve
Oorspronkelijkwas de Caverne du Dragon een «Creute». Met 
het woord «creute» wordt in deze regio een steengroeve be-
doeld waarin kalksteen ontgonnen wordt.  Deze boerderij ver-
tegenwoordigde een voornaam militair strategisch punt. Op 25 
januari 1915 werd ze door het Duitse leger bezet. De Duitse 
soldaten gaven deze steengroeve een door de Duitse mytho-
logie geïnspireerde naam : «Drachehöle», la Caverne du Dra-
gon; een naam ook door de Fransen gebruikt nadat ze op 25 
juni  1917 deze steengroeve opnieuw veroverden. Er blijven nog 
enkele bewijzen over betreffende die opeenvolgende bezettin-
gen van het Franse en het Duitse leger, o.a. enkele in het duits 
gegraveerde woorden en ook, in moeilijk te bereiken plaatsen, 
verschillende namen en date. Die getuigenissen herinneren ons 
aan het feit dat er hier, in die nu verlaten steengroeven, vroeger 
soldaten leefden.

Het Museum van de Chemin des Dames
Rond de jaren 1920 werd de Caverne du Dragon een toeristische 
bestemming. In 1969 werd het eerste museum geopend dank 
zij de medewerking van de «Souvenir Français». In 1995 nam de 
Conseil Départemental de l’Aisne het beheer van het museum 
over met de bedoeling de toeristische ontwikkeling van de Che-
min des Dames te bevorderen. Naast het museum bemerkt men 
de 9 beeldhouwwerken van Christian Lapie, door de kunstenaar 
zelf 3gesternte van pijn en leed» genoemd; beeldhouwwerken 
die hulde brengen aan de Infaanteristen uit Senegal die In de ee-
rste linies vochten. In afwachting van de herdenkingsplechtighe-
den betreffende het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914, 
zal de onthaalruimte van de Caverne du Dragon aangepasrt wor-
den zodat de Bezoekers zich een beter idee kunnen vormen over 
de bijzondere ligging van de Chemin des Dames.

www.caverne-du-dragon.fr
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Bezoek aan
Caverne

Engelsta-
lige ron-

dleidingen

«Survey 
Museum»

Fort de la 
Malmaison

Bezoek Fort + 
Caverne

Bezoak van 
Chemin des 

Dames

Thema-
tour

Volwassene 7€ 7€ 6€ 4€ 8€ 8€ 8€

6 tot 18 jaar 3.50€ 3.50€ 4-12 jaar : 3€ 4€ 4€ 4€ 4€

Onder 6 jaar gratis gratis - 4 jaar : 0€ gratis gratis 4€ 4€

Paspoort familie 16€ / / / / /

Student /Leraar /Militair/
Werkzoekende 3.50€ 3.50€ 6€ 4€ 8€ 8€ 8€

Veteraan gratis gratis 6€ 4€ 8€ 8€ 8€

Onbekwaamheid gratis gratis 6€ 4€ 8€ 8€ 8€

Volwassen groep > 30 5€ 5€ / / / op schatting /

School groep 2.50€ 2.50€ / / / op schatting /

1 - Moulin
de Laffaux 
hevige
gevechten
tijdens de
twee werel-
doorlogen.

2 - Calvaire de 
l’ange gardien

15 - Stèle en 
hommage à
Apollinaire

3 - Fort de La 
Malmaison de 
ruïnes
van het fort
van Séré de
Rivières (1883).

4 - La Royère 
herinnering
aan het
offensief van
la Malmaison
in oktober
1917.

5 - Chapelle 
Sainte-Berthe

17 - Musée de 
Vassogne
Museum
van oude
ambachten.

6 - Cerny
en Laonnois 
memoriaal
naast een
Franse en
een Duitse
begraafplaats.

7 - Hommage 
aux Tirailleurs 
sénégalais 
“Gesternte
van leed en 
pijn”,
Christian 
Lapie, 2007.

8- Caverne du 
Dragon musée 
du Chemin 
des Dames

9 - Abbaye
de Vauclair
ruines van
een cister-
ziënzerabdij,
gesticht in
1134.

10 - Monument 
des Basques 
memoriaal
van de 36ste
infanteriedi-
visie.

11 - Statue de 
Napoléon en 
herinnering
aan de slag
van Craonne
op 7 maart
1814.

12 - Plateau 
de Californie 
sporen van 
loopgraven.

13 - Arbore-
tum du vieux 
Craonne 
site van het 
voormalige 
dorp verwoest 
in 14-18.

14 - Tour-ob-
servatoire du 
Chemin des 
Dames

16 - Monument 
national des 
chars d’assaut 
lin 1917 werden
aan de voet van 
de Chemin des 
Dames de eerste
Franse tanks
ingezet.

De instructies op
de Chemin 
des Dames

10 tot 18 uur van september tot juni

10 tot 19 uur van juli tot augustus
Begeleide uitsluitend
Gesloten op dinsdag ochtend  
Ook op feestdagen geopend

De Caverne Cave

TARIEF

Opening
van het

Museum

CHEMIN 
DES DAMES
Bienvenue
Welcome
Willkommen

CHEMIN 
DES DAMES
Bienvenue
Welcome
Willkommen

Bezoek ann Caverne 
10 tot 16.30 uur 
(tot 17.30 uur in juli en augustus)
Wachttijd tussen 2 rondleidin-
gen : 30 - 45 minuten
Engelstalige rondleidingen : elke 
dag om 12 uur behalve op dinsdag
Duur : 1.15 – 12°C
 
« Survey Museum» 
Voor families en Kinderen
Woensdag en op zaterdag om 14 uur

Bezoek Fort 
de la Malmaison
De 4de zondag van de maand
Vertrek aan het museum om 

10.30 uur en 14.30 uur 
 
Circuit découverte 
du Chemin des Dames
Ledere donderdag in juli an 
augustus 
Vertrek om 14 uur an het museum

En vele andere evenementen te volgen op www.caverne-du-dragon.fr


