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I.

- Vrg, Geeraart, er zijn gendarmen in de
buurt.

Zoo riep een meisje \r'an ongeveer twrntig iaar.
Ze was het huisje binnengestormd, en hijgde van
het loopen.

Geeraart sprong van zijn stoel op. Hij schoof
een tr<uipje weg, dat tegen den muur stond, om in
den vloer ee'n luik te openen.

- 
Te laat! gilde Truida, zijn zuster.

Twee gendarmen waren reeds aan de voordeur.
En Geeraart had den tiid niet meer het luik in den
vloer te open,en om dan inleen hol te verdwiinen.

De g,endarmen zouden hem betrappen en met'
een, in't keldertje een menigte waren vilrden, wel-
ke daar niet mochten ziin.



Deze gedachten schoten rGeeraart door het

hoofd. De jonge man verdween in 't achterhuis'

Daar stond een vrouw linnen te wasschen' Ze had

;;;-;;nraad bemerkt'- : Moeder, er zijn gendarrnen aan de voor-

deur... it n a geen tijJ meeÏ om me in huis te

;";;;... ir. Z"r in de duinen vluchten' fluister-

rie Geeraart.*"ùË;i'rtii 
a. vrouw een kus'! Zacht opende

hii;;;";;. E" a"a'tiik was hij in de duinen'
""ô; il;';;;J"i'k""' """' 

uii Blankenberge'

Geeraart *-tu "lgtiiii[îtt"tter'.-Sedert 
den dood

van zijn vader, o"-tâi"rratt hij e-n Truida den

;;;;;;' *o"d"' en de andere kinderen'

Maar nu, ruirn ;;;d";J jaar- geleden' waren de

Franschen ,rr""'tt' l" otu it*d' Keizer Napoleon

heerschte o.r"n """;;t 
deei van Europa' Hii

wilde ook meest"' i"ta"" in Engeland en Rus-

land. En ail. jonge man-nen' moesten soldaat wor-

den in zijn legers too*"htt" voor de heerschzucht

en den hoog*o*j;;;t; vreernden keizer' Ve-

len wilden dtt "i"t'*;i 
W* ftuta den verdrukker

rur, .ig"" votrk te dienen'"'e;;;;t V"a""Ë *" *"1 
- 
te Brugge bii een

,.*i*iJr-i;u"'lijid' maar had de vlucht senomen'

De Franscf't" toi*Ï""-lt"* een d'eserteur' En in

olaats van te "i"t;i";;- 
moest Geeraart zich ver-

ffi;' î.""r"i"I""il'*ti" verdienen' smokkel-

::'Ëli'i d."ild;i ;; E;s"land was door Napo-
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leon verboden geworden. ,Daardoor had onze be-
volking geen koloniale waren, die meest alle door
Engeland geleverd werd,en. Smokkelaars gingen
die irr 't geheirn van Engelsche schepen hrl"r, e,
verkochten ze aan handelaars, maar oolç in stilte.

Zulke waren had'Geeraart in het keldertj,e lig-
gen, dat hij onder den vloer van de keuken uit gé-
graven had, en waar hij zich ook verborg, als er
gevarar was.

Nu snelde hij de duinen in. iDe gendarmen
zochten d,eserteurs op ,en de straf der gevangenen
kon de dood zijn.

Intusschen hadden twee gendarmen de deur
cler visschcrswoning open gewoïpen.

Een van hen deed al lang dienst in de streek, en
sprak gebroken Vlaams'ch. Men noemde hem de
gaaipers, orndat hij zoo lang ,en rnager was.

-- lHa, meiske, kij he;bt zoo rap keloopt... wij
heb dadde wel keziet, zei hij tot Truida. 'Waarfoor

kij maakt die haast?

- 'Om thuis te zijn, -mijnheer, antwoordde
"fruida.

- 
Tut, tut, keen leugen vertel... Isse om te

verwi,ttik uw broer!

- 
Mijn broer is niet thuis, hernam Truida.

- J^, ja, hij isse wel thuis en wij kaan stei<
nem bij den nek. Zek rrraar seffens, waar hii
versteekt is.

- 
Nergens... 
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- 
lvlesg wij u ook mee doet naar de prison?

- 
Liever niet, maar ja, g. zijt sterker dan ik.

En als ge.me meeleidt, kan ik me niet veïweren.

- Kij wil niet spreek?

- 
Ik antwoord toch op al uw vragen-

Moeder kwam uit 't achterhuis. Ze keek no'rsch.

- Wat komen die mannen doen) vroeg ze
aan haar dochter.

- 
Ze beweren, dat Geeraart in huis verdoken

zit.

- 
,Hi,j zal wel vnjzer zijn.

Vrouw Verdonk keek de gendarmen aan e,n

sprak:

- Ik ben een arme weduwe en nog mag ik
mijn zoon, die voor mij het brood verdient, niet
thuis houden. En gij noemt dat broede'rlijkheid en
rechtvaardigheid.

- 
Tut, tut, wij niet zijn gekoom om te klap

en 'kaffee te dri,nl<, maar laffe deserteur te pak.

- 
Is mijn jongen laf ) Twee maal heeft hij in

een hevigen storm arme menschen van een zin-
kend schip gehaald! Doet hem d,at eens nat

- Hij moet zijn fier den krooten keizer te
dien! zei de gaaipers.

- Wij houden van vrede,
Al die kebabbel verveel mij... Waar zit uw

zoonl

- 
Hij is n'iet thuis. En al wist ik. waar hij was,
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dan zou ik,' de moeder, mijn kind toch niet over-iev_eren! verkilaard" a. *"a"*" Ër:-
De gendarmen doorzochten de iut, klopten opde muren, trokken stroozakken * Lu"""rr" van debedden, opendeln aile,kassen. Maa";i was te ver,geefs. Ze vonden Geeraart 

".t,r,rr1ijl ,riut.

- I'ok isse die deserteur niet ver, riep de gaai-

!l1t-,_"ijdi*. Wii keb dat meislce ,"p'ri.r, lo"i 
"r,oadcte was om te verwittik haar broer... Kom, inde duin!

De gendarmen liepen heen. Ze hadden kolle,ga's in de bur.rrt, want er werd ."" [ù;j."h, ;"houden, niet op konijnen nr.r, *.ur-op menschen.

_ Geeraart Verdonk- was vlug heen gesneld, doorhet zand. Plots viel hij over i";";;, die aan denvoet van een duintop lag.
Beiden schrokken. M*aa, dadelijk hadden zevertrouwe;n in elkaar.

. - Ge zijt ook een deserteur, en ge vlucht voor
d,e 

-g-endarmen, zei de jonge *urr, aj" du., ul "",tijd lag.

-_.Ju, 
bevestigde ,Geeraart. ilr was er haast

aan. Ik zat rustig thuis, toen er al twee g*rrd.r*"r,
aan de voordeur stonden. Ik maakte À" door d"achterdeur weg.

En ik
5
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ben al opgeiaagd tot hier' Twee gendarmen ' zegt
-" I twintig oP gang' Ik ben hier

ge? h,'r zrJn er wel
neersevallen, toen iil ;";; tià Linuten Fransch

hoorâ" spreken. lk kon n-iet verstaan wat er ge-

zesd werd.":'ià;; me,e, ik weet een hol' zei Geeraart' Er

rrrll.rr'd..t ""g'kamaraden 
zitten' Laat ons over

den grond kruiPen'
Op handen "t to"t"" werkt'en ze zich door het

zand.---Mtu" 
opeens rieP iemand:

- 
Hier!

Hii ,to"d op een hoog duin' Hii was ongeveer

zoo oud als de deserteurs'
Geeraart k""d;h;; wel' Het was Fiel' de

strandloop", "" t"""'"i"i*"t' 
die nu voor verrader

#;il; .r-""ti t*okkelaars aan de Franschen

verklaPt had'

- 
We zijn er aan! zei Geeraart somber' 'tZee-

serpent 'levert ons over voor Judasloon'""I-î""h 
vluchten! zei de Slui"'enaar'

Dan schieten ze ons neer' Beter laten van-

*"1 
Maar dan krijgen we den.I.ogel!-'

- 
Wel, t""",-iài is bangrnaherii' N"o:1"-"Ï

heeft te veel soldaten noodig' Ze stoppen ons ln t

leger, en dan it * *"f *""'ittt' om de Franschen

onze hielen te toone'n'
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Geeraart begreep het wel. Ontkomen was on-
mogelijk.

Vier gendarmen snelden 't duin af en de twee
cieserteurs moesten zich overgeven.

- 
O, gij valschaard ! schreeuwde Geeraart tot

den verrader, die in de streek het ze'eserpent werd
genoemd.

- 
Nu moogt ge Brugge zien, spotte de,, zee-

schuimer.

- 
En gij hebt uw Judasgeld.

- Ju, en ik zal er een ferme pint van drinken
op uw dood! Misschien toch, doe ik een goed
woordje voor u, dat ge sold,aat rnoogt worden.
Dan bezoekt ge vreemd,e landen en maken ze u
nog korporaal. Als ge m.arar weg zijt. Want, ik
weet het wel,.'t is door uw schuld, dat uw zuster
Truida niet met mij wil trouwen.

- 
Mijn zuster trouw"en met een schavuit als

cij !

- 
Gij sprreekt kwaad van mij! Anders za:u ze

me wel willen!

- 
Ze smeet u liever in z'ee, gemeene boef. Nu

zijt ge een verrader, vroeger ber'oofdet ge de lij-
ken van zeelieden.

MaalGeeraart lcon niet langer tot het zeeser-
pent zijn verachting uitschreeuwen. Ftrij en de Slui-
zenaar werden aan den staart van een paard ge-

bonden en ,naar Blankenberge geleid.
Geeraart dacht aan huis en had moeite ztln
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tranen terug te dringen. Hij wilde toch niet wee-
nen, dat het zeeserpent of 'de Franschen het za-
gen.

Ginds rees de oude. toren van Blankenberge,
het kleine; goede visschersstadje.

O, zou ooit de tijd nog aanbreken dat de vis-
schers rêr w€êr vreedzaam mochten uitrtaren om
het dagelijksch brood te verdienenl

's Avc,nds was Blankenberge in beroering. De
menschen zager. €en groep van acht jonge man-
nen wegvoeren, naar 'Brugge. 'Weenende moe-
ders en rneisjes we'rden achteruit geduwd. Van
zonen of bro,eders mocht geen afscheid genomen
worden.

De gevangenen waren reeds'eenigen tijd weg,
toen Truida te Blankenberge kwam. Ze haà ver-
nomen dat Geeraart ook aangehouden was. Ze
kon't niet gelooven. Haar broer was zoo slim en

zoo vlug.
'Maar lcennissen hadden hem tusschen de gen-

darrnen gezien en deelden het nu Truida mee. ' '

W".rrltd verliet ze het stadje. Daar aan een

kant zat een vriendin.

- 
O, Maria, mijn broer is gevangen I kreet

Truida.

- 
Ik weet het. Het is verschrikkelijk' \X/e

zullen'Geeraart nooit meer terl-g zien'
Maria, een visschersdochter' was meî Geeraart

I

verloofd. Ze zouden trour^ten, als er betere tijden
kwamen...

Maer konden die betere tijden nog ooit komen )

- 
Ze zullen rGeeraart dood schieten ! snikte

Maria.

- 
Neen, neen! .Zeg àat niet! Ze zullen hem

naar 't leger zend,en. En dan vlucht hij weer.
Samen weenden ze.

- 
Zoo'n verdriet I l<lonk hret plots.

'Het zeesernent stond daar. De verrader zette
een droevige tronie, al had hij medelijden met de
meisjes.

-- J", Geeraart is gevangen, hernam hij. Maar
hij zal weù vluchten. Zoo'n vluggen, slimmen gast
houden ze niet.

Hij wilde zich naast Truida zetten, doch deze
rees snel op ,en gaf den strand,looper een klap in
het gezicht.

- 
Gemeene huichelaar! kr,eet Truida. Ge

durft zoo spreken en u voord,oen als een vriend!
Gij hebt rdie mannen overgeleverd.

- 
Dat is niet waar! Wie zegt dat?

- 
't Is genoeg bekend, dat gij de Franschen

lielpt, sprak nu ook Maria.

- 
De menschen liegen dat.

- 
Ga. weg ! be'val . Truida. En spree'lc nooit

rneer tot rnij, schoft.

- 
Maar ik doe niemand kwaad! En Truida, ik

I



wifl uw moeder en u helpen, om het brood te vêf-
dienen.

- 
Liever stierf ik van honger!

- 
Alle menschen verachten u, Jucias! sprak

Maria.
Twee ,officieren reden voorbij. Ze hadden de

klopjacht geleid. Ze hoordeu het lawaai.
Een sprong van zijn paafd en nam den strand-

looper bij den arm.

- 
Nogeen jonge, kloeke kerel, zei hij.

- 
Mijnheer, ik ben geen deserteur, sprak het

zeeeerpent
-_ Een flinke gast voor het leger ! V/e hebben

veel soldaten noodig om de Russen te onderwer-
pen en vriend, gij gaat met ons mee!

De strandlooper wer'd nu waarlijk bang.

- 
Mijnheer, i'k ben al in dienst van de Fran-

schen, riep hij uit.

-. f{6s {sn}

- 
Hij levert zijn eigen volk over, spra,k Maria

Cie wat van de vreemde taal kerrrde.

- 
En dat is bekend)

- o, ja!

- Dan kan hij als verklikker niet vedl meer
uitrichten. De menschen zullen op hun h.oede zijn
voor hem. Dus kan hij ons beter dienen in het le'
ger, besloot de officier.

,En zijn gezel knikte instemmend.
't Zeeserpent moest mee. Te Blankenberge
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sprak een overste voor hern. F{ij wilde den verra-
der in zijn dienst behouden.

- 
We hebben bevel, zooveel jonge mannen

mogelijl.^ t€ werven, voor den tocht naar Rusland,
zei de officier. En deze sterke ,kerel kan een flin-
ke soldaat zijn. Als verklikker is hij niets meer
waard, want, ieder weet nu, wat hij doet. Een
verklikker mag niet bekend zijn.
- 't Zeeserpent moest mee naar Brugge. Hij zag
burgers, die van g,enoegen grijnsden. De stian&
iooper was rvoedend.

II.

-_ Is dit de straat naar de gevangenis? vroeg
den vo,lgenden morgen een meisje, door haar
kleeding ketnbaar als eene visschersdochter, aan
een Brugschen burger.

- J., dochter, antwoordde deze vriendelijk,
stilstaande om naar de vraagst'er te zien, die toch
zoo vermoeid, zoo angstig, zoo bedroefd scheen.

Maar Truida, want 't was Geeraarts zuster, die
den weg naar den sombere,n kerl<er vroeg, ging
voort.

Zij dru,kte de handen vôôr haar gelaat, als om
de tranen terug te houden. Haar haren fladderden
rond haar hoofd. Het arme kind zag er zoo afge-
mat en toch zoo gejaagd uit.

De
lr

Daar verrees het schrikweklcende gebouw.



aanblik van de dikke muren en de zwaïe poort
maakte Truida reeds angstig. Maar de gedachte,
dat haar geliefde broeder daar verbleef, schonk
haar moed, om de ktreine deur binnen te treden.

-_ 'Wat wilt gij ) vroeg een so'ldaat op barschen
toon, de visschersdochter van de voeten tot het
hoofd beziende.

- 
Ik zou rnijn broeder wil'len zien, stamelde

Truida verliegen. O, laat mij bij hem.
Maar de, soldaat verstond geen Vlaamsch. Hij

wees naar de deur van het cipiershuisje cn maakte
een gebaar van kloppen. Bedeesd tikte Truida aan
de deur. Eene vrouw opende ze len getroffen door
dat angstig gelaat vroeg zij op minzamen toon:

- 
Wat deert u, mijn kind)

- 
Ach, mag ik mijn broeder zien?

_. Emile, I<om eens hier, zei de vrouw tot een
man, die zich binnen de woning bevond.

De cipier kwam nader'bij en keek het meisje
aan.

- 
Zli zou gaarne haar broe'der zien, hernam

zijn echtgenoote.

- 
Uw broeder, hernarn de gevangenbewaar-

der verwonderd. Wie is hij? Ach, dat is zeker
een va,n de visschersknapen die ze gisteren hier
brachten)

- J., riep Truida snel.

- 
Neen, rnijn kind, uw broer kunt gij niet
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meer zien. Hij is van morgen vertrol<ken, om sol-
<iaat te worden.

- 
Weg! kreet Truida, om soldaat te worden!

- 
Kom binnen, mijn kind, noodigde de mede-

lijdende porti'erster. Rust en eet wat; gij hebt ze-
ker een lange wandeling gedaan?

- 
Ach, o,nze lieve Geeraart ! snikte Truida.

_. Kom, troostte de vrouw. Gij moet daarom
zoo niet weenen. Uw broeder is een flinke jonk-
man, die het in 't leger ver kan brengen. Boven-
dien bedenk mijn ,hind, dat hij voor desertie ge-
van'gen zaten en op dat misdrijf staat zlware straf.

- 
Uw broeder mag van geluk spreken, zei de

cipier. Gij weet, hij had eigenlijh den kogel ver-
diend. Hij is den dans schoon ontsprongen.

- 
Kan ik hem niet achterna gaan? vroeg

Truida gejaagd,. O, zeg mij langs welken weg is
hij vertrokken? Ik zal hem inhalen, hern nog eens
zien en spreken.

- 
'Onmogelijk! verzekerde de man. Waar zijn

uw zinnenl Hij is van morgen vroeg vertrokken
en niet te voet, doch per wagen. Neen kind, zet
die dwaasheid maar uit uw hoofd. De gasten zijn
al tegen Gent. 'En gij valt haast rêêr vârl vêr-
moeienis.

- 
'1 Is hard voor haar, zei de vrouw zuchtend.

iDe cipier wierir een strengen blik op zijn echt'
genoote, die zooveel beteekende: << Wees toch
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voorzichtig! In dezen tijd zegt men niet alles, wat
men denlct >>.

_* tr-{ard niet alleen voor mij, kloeg Truida,
rnaar ook voor mijn ongelukkig" mo*d.r, en bij
die gedachte snikte ze nog heviger.

[4aar laat ik naar huis gu-.rr, ver.rolgde zij.
Moeder zal mii met ongedul,cl wachten.-A;;
moeder, haar lijden is nog niet zwaar genoeg!
Varier verdronken. En Geeraart soldaat.

Tevergeefs drong de portierster er op aan, dat
zij nog wat rusten en ook eten zou. Truida had
geen rust.

Ze was rneerrnalen in Brugge geweest, met va-
der of rnoeder. Toen had zij nieuwsgierig rond ge-
zien naar al die schoone winkels, naar de statige
gebouwen, den ho,rgen halletoren, de grootscf,e
ker,l<en, naar al 't gewoel en de bewegi;g.
_ iMaar nu zag, nu lroorde zij niets. E"t ig, -.-len schrikte, zij op door 't geroep of de ,r.r*iltirr-
gen van eenen voerman, onder wiens wagen zij
bijna geraakte.

Eindelijk was zij buiten de srad, en ging den
iandweg ap. Ze had zoo'n medelijden met haar
broer en met moeder. lMaar ze kreeg wat hoop.

Ceeraart was toch niet dood,geschoten. En uit
het leger kon hij misschien vluchten.

Toen Truida het 'dorp tr-isseweghe ve,rliet,
moest zij in het gras wat uitrusten. Haar voeten
deden haar pijn, haar lichaam was vermoeid. Haar
t4
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hoofdje bonsde, als waren daar binnen honderd
hamers aan 't 'kloppen. lDe rust duurde echter
maar kort.

- 
Naar moeder!

,Dit verlangen dreef haar weer voort. Reeds zag
zij de duinen e'n snoof de zeelucht op. En einde.
lijl< ontwaarde zij de hut.

Thans aarzelde zij. Toen ztj v66r de deur stond
aurfde zij niet binnen treden. F-loe moest zij die
tijding overbrengen? Maar 't was niet noodig de
klink op te lichten. De deur werd van binnen ge-
opend en eene vermagerde, doodsbleeke vrouw
verscheen.

- 
Truida!

- 
Moeder!

En moeder en dochter omarmden elkander.
_- I-{ij is weg moeder... naar 't leger... sol-

daat... weg naar Rusland! Maar ze heJrben Gee-
raart toch niet dood geschoten.

Naar Rusland ! Dit was ook te veel voor de zoo
ciiep beproefde 'vrouw. Bewusteloos zeeg zij op
clen grond.

- 
]Vloeder, moeder,,kreet Truida.

Maar moeder antwoordde niet. Verschrikt liep
het meisje naar de buurvrouw.

- 
lVloeder is dood! kermde ze.

In,een oogenblil< sto,nd de buurvrouw buiten.

- 
Zij is niet door:l, slechts bewusteloos, riep
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zij, terwijl zij met Truida de vrouw naar binnerr
sleepte.

_ , D:4 aan goede verzorging kwam de weduwe
Verdonk tot bezinnirrg, *u-., t-egelijkertijd ook tot
besef der vreeselijke waarh"id,i.i de zton, dien
z.ij zoo in,nig beminde, haar geliefde G;";;;
ver weg was, om als so,ldaat te dienen in het le-
ger van den keizer die geen menschlevens ontzag,
om zijn heerschzuchtige plannen uit te voeren.

_ rDantzig, in het Noord-Oosten van Duitsch_
land, was d,e stad waarheen Geeraart en zrjn
;nakkers voorloopig gevoerd werden. Da.rh"Ë,
togen te voet en per scheepsgelegenheid duizende
Jon e mannen van verschillende naties, die vroe-
ger gedeserteerd of pas aan hun gezin ontrukt
waren. Daar moesten zij gedrild *ord"r, onder de
stevige vuist van Fransche officieren, onder het
toezicht van Davoust.

.- Te Dantzig vereenigden zich legerkorpsen uit
Frankrijk, Spanje, Italië, Duitschland.

Naar Dantzig werden honderd duizenden hecto-
lilers gra^ern, reusac,htige voorraden wijn, munitie,
kleedingstukken, korrom ailerlei krijgsLehoeften
gezonden. tDuizende paarden w.rd.r, 

- 

à"n gekocht,
hondetde lichte voertuigen vervaardigà. D.ri
werd het groote leger samengesteid, dat naar Rus.
Iand moest marcheeren, om het volk te onder-
werpen, dat nog van Napoleon niet wilde weten.
r6
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_ Flet jaar I B I 2 brak onheilspellend aan. De oor_
log tusschen Rusland .r, N.pàl"or, ,o, b.girrrr.rr.
Helhaaldelijk had men den k.izer 166, di""r, lorijf
gewaarschuwd, want helderziende mannen ver_
bloemden niet, dat deze tocht den val van het kei-
zerrijk kon veroorza,ken.

Napoleon bleef doof voor alle wâarschuwin,
gen. ,Czaar Aiexander moest onderworpen wor_
den.

- 
Den oorl,og wensch ik niet; word ik er niet_

temin toe gedwongen, dan zal ik hem voer,en tot
het uiterste, had Alexander verklaard.

En toenNapoleon in l8ll zich voor den krijg
toerustte, had oolc Alexander niet stil gezetenl
Evenals F.rankrll,k zou oolc de czaar eerr" g--"d.r"ht"
macht in 't veld brengen.

i
I

l

t

i
I

/i

. Den 23en Juni I 81 2 stond Napoleon's groote
leger op den oever der Niemen. Het telde*meer
dan een hal,f millioen strijders en bijna honderd
vijftigduizend paarden. Er werden dii" br.r.gg"n
over den stroom geslagen e,n de geweldige à""-
schenmassa begon den overtocht, die drié dagen
duurde.

Geen vijand vertoonde zich. Het groote leger
l7



iloèst wel onoverwinnelijk ii;Len. Doch de Rus.
sen hadden een rnachtigen bondgenoot: het [<li-
maat.

Napoleon moest met zijn tro,epen zandige,
dorre vlakten doorschrijden, waar moerassen en
bosschen eikan.der afwisselden. De ïuwe en on-
gelijke lve,gen waren vooral. bij slecht weder onbe-
gaanbaar en dit nog te rneer voor zulk een gewel.
dig leger.

Na den overtocht van de Niemen begon de on-
afzienl,are vlakte van Oud-Rusland met de hei-
iige stad rMoskou middenin.

Napoleon's doel, de Russen zoo spoedi'g moge-
lijk aan te vallen, rnislukte, daar keizer Alexander
wijselijk buiten zijn bereik bleef. Overal trokken
de R.ussische troepen zich terug, Napoleon aldus
steeds verder in hun onmetelijk rij'k lokkend.

En nu bleelc het weldra met welke onoverko-
melijke bezwaren de Franschen moesten kampen.

iDe paarden vielen dood voor de stukken. 'Het
verlies dier onmisbare trekdieren steek nog door
het slecht drinkwater, 't groen en onvoldoende
voeder, 't gemis van haver. Bovendien verkeer'
den cle wegen door de voorste wagens reeds in
eul,k eenen slechten toestand, dat in de achter-
hoede lichte voertuigen met fourage niet rneer
konden voigen.

't Lijden der soldaten steeg met den dag" Velen
bleven achter, want onvoldoend voe'dsel, slecht
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drin'kwater e,n de hitte, die er heerschte. dit ailes
maakte het voortgaan onmogelijk.

En hoe de geestkracht van het leger reeds
kwijnde, bleek vooral, toen de keize4 te Witebsk
(aan de Dwina) , zijne afgematte, troepen een
week rust verleende.

In Polotsl< waren hospitalen en vele mannen,
aangegrepen d,oor vreeselijke moedeloosheid,
wankelden d,erwaarts en vroegen er naaï de sterf-
kan:ner. Liever dood dan zulk een leven!

Tevergeefs poogde rnen die ongelilkl<igen op te
beuren en rnoed in te spreken. Zij vielen op het
stroo en stonden nirnmer meer op. Zij w;:.ren voor
velel lijden bewaard!

I-let leger ging verder naar Srnolensk. Deze
veste bood we,erstand en toen na eene hevige
worsteling de Franschen binnen de stad trokken,
aanschouwden zij slechts een puinhoop. De Rus-
sen tro]<ken zich weer terug zonder oveïwonnen
te zijn. Nog verder dus rnoest Napoleon het land
in. Ztjn vijanden vermeden een beslissenden
veldslag en lokten de vreemdelingen dieper in
hun onmetelijk rijk. 'Langs onbruikbare wegen,
voorbij verlaten en half verbrande dorpen, over
dorre vl.akten, waar water ontbrak, in de gewel-
d,ige hitte marcheerde het loger voort en zoo na-
clerde het op den 5en September het dorp Br:rodi-
no, aan den gr,ooten weg naarMoskou.

Hier zou het tot een veldslag 'komen. 
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En bij dat leger was Geeraart Verdonk. Hij
voelde zich wonderlijk te moede in zijn nieuwe
omgeving. Gewoon aan de ontberingeû êD v€r-
moeienissen van 't visschersbedrijf, had hij zich
goed kunnen staande houden, waar zoo velen
vielen. H'ij was, tot zijn gro,ote vreugde, in het-
zelfde legerkorps als de Sluizenaar, dien hij voor
't eerst en op zullk een vreemde wijze in de vader-
landsche duinen ontmoet had.

't Was voor beide soldaten een troost den ein-
deloozen weg te korten door gesprehken over de
geboortestreek en de Vlaainsche kust. De avond
van den 6en Mei brak aan, de vooravond van een-
en bloedigen veldslag.

Somber zaten de jonge mannen in hun kamp.
Eeiden dachten aan de geliefden in 't vaderland,
Geeraart aan moeder en de anderen, Pieter, zoo
heette d,e Sluizenaaï, aan zijn, ouders.

Hebt gij het portret van 's lceizers zoon, den
koning van Rome, reeds gezien) vroeg eensklaps
een oude snorrebaard aan de jon'gelin'gen.

- 
Welk portret? vroeg Pieter.

- 
Wel, van Napoleon's zoon. De keizer heeft

het dezen namiddag uit Parijs ontvangen en het
aan den buite'nkant van zijne tent opgehangen'
Wij hebben allen verlof het te bekijken.

- 
Ik ben er niet nieu#sgierig naar' mompelde

Geeraart.

- 
Wel, sprak Pieter, laten wij eens tot daar
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gaan; 't is eene afwisseling. Ik word zoo stijf van
da,t voortdurende zitten.

De beid,e makkres stonden op en gingen naar
de tent van den keizer. En waarlijk dà", Iri"g het
portret van een kind, Napoleon's z.ootl, die- den
20en Maart geboren was.

- 
Leve de keizer I klonk het allerweg,en.

Napoleon bereikte zijn doel, door dii portret
geestdrift op te wekken.

- 
'lVelk een schoon gelaat ! riep een oude

krij,gsman. 'En welke oog""n ! M"r, Ë., het hem
reeds aanrziert, dat hij geboren is om een heerscher
te worden over een uitgestrekt rijk evenals zijn
vader.

En 'luider steeg het gejuich.

- 
Laten wij terugkeeren, Pieter, zei Geeraart.

^ En terwijl ze naast elkander voortstapten sprak
Geeraart:

-- 'Welk 
een geestdrift bij die Franschen voor

hu:r keizer! Wie weet hoe weinig van die schreeu-
we.,:s morgen nog in leven zijn. Had ik kans ge-
zi,en achter te blijven, dan ware ik nooit tot hier
gekomen. i\4aar helaas ik moet mee! Doch ilç kan
geen geestdrift voelen voor dezen tocht. Het ge.
schal der trompetten, ,en een rede, van den keiier
laten me koud. Ik geloof nooit, dat er een tijd zal
kornen, dat de keizer tnirjn afgod wordt.

- 
Hebt gij gehoord, zei Pieter, hoe de Fran-

schen er naar hijgen met de Russen af te reke-
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ner-? Zij schimpen op de bewoneTs van dit land,
op keizer Alexander, op de troepen, alsof deze

hun 't grootste kwaad gedaan hadden. Ik kan de
Russen nie't hate:n. Zij verdedigen hun land.

- 
En zij hebben gelijk, viel Geeraart onstui-

mig in. Wat meent Napoleon dan, dat de wereld
alleen vo,or hem geschapen is, dat hij siechts ge-

bore,n is om overal te heerschen en alle volkeren
voor hem te doen bukken? Maar liever dat ik:
<z Leve de keizer ; riep, neep ik mij eigenhandig
de keel toe.

- 
Spreek zoo luid niet, waarschuwde Pieter'

Mo,est men u hoored! Wat wij met ellçander be-

spreken is voor an'dermans ooren niet bestemd'

- 
Cch, als ik aan al dat onrecht dentr<, kan ik

mii bijna niet bedwingen. Ik zou het willen uit-
,.Ër.",r*.n vlak in 's keizers gelaat, dat hij een ti-
ran is ! Maar gij hebt gelijk, dat zou me den kogel
kosten.

Ze waren in hun karrp terug' De nacht brak
aan. Doch zij gevoelden geen lust tot slapen' Wie
zou morgen sterven?

Zwijgend staarden de jongen-s in het vuur'
*..rroid zij met anderen zaten' Ieder hield zich

met zijn ei'gen gedachten bezig'
Eindelijk verbral< Pieter het stilzwijgen'

- 
Geeraart, fuister'de hij innig'

- 
Wat is er? vroeg de ander vriendelijk, ter'
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wijl hij in de trouwè, zachte oôgen van den m.k-
ker staarde.

- 
M,isschien, hernam de Sluizenaar ernstig,

vallen wij morgen; misschien overleeft slechts
een van ons den veldslag, die naar alle waarschijn-
lijkheid bloedig zal zijn. Willen wij elkander eene
l>elofte doen ?

- 
Wat bedoelt gij, Pieter)

- 
Wie onzer het vaderlanid terugziet, zal de

famil'ie van den ander bezoeken om haar mede te
cieelen, wat er van zijn vriend geworden is. Gij
rre,rstaat rnij, niet waar)

Geeraart keek zijn vriend vreemd aan. PTe;ter
was zwaklcer, tenrgerder dan hij; rninder geschikt
om cle vermoeienissen van zulk een langen tocht
te weerstaan. Zou Pieter rnisschien een voorge,
voelen hebben van zijn dood?

-- Zeker, Pieter, antwoordde Geeraart innig,
meest alles zoo afoopen, als gij zegt, dan geef ik
u de heilige belofte naar uw ouders te gaan. Maar
korn, rn'ij zijn beiden jong, laten wij goeden moed
houden. Wij zulien elkander helpen, en steunen
en rnisschien lçeeren wij wel samen naar Vlaan-
cleren teru'g, samen naar Blanikenberge en Sluis.

De morgen bra'k aan. De aanstalten tot den aan-
val werden gemaakt. De hoor;ten waren bezet met
kanonnen. Eensklaps dreurrde de doffe donder
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rran het geschut. De slag begon. Roo,k e., vlam-
men steger op, de grond beefde, de lucht trilde.
Onheilspellend'e bevelen weerklonken. Maar ooi<
de batterijen der Russen braakten dood en ver-
derf. Vast opeengesloten drongen troepen voor-
uit, door stren,ge krijgstucht samengesmeed.
Trommelen ro,ffelden, trompetten schalden. Het
gebulder der kanonnen verdubbelde. Een luid
gejubel steeg op. De Franschen hadden de borst-
werringen der Russen genornen. De Russen we-
ken. Ma,ar nieuwe benden naderden om de afge-
matte en verdunde troepen te onders,teunen.

Geeraart en Pieter waren als door eenen boo-
zen geest aangegrepen.'Werktuigelijk stormde'n
zij voort over die vreeselijke vlakte. Eensklaps
hoorde de visscherszoon een smartkreet. 'Hij her'
kende'die stem.

- 
Geeraart, help mij!

'Was dat Pieter niet die om hulp smeekte? Pie-
ter inEevaar!Pieter, zijn landgenoot, zijn vriend!
I3evend trad de visschersknaap terug. Wat zou hij
ontwaren) Ach, daar rond hem lagen slachtoffers
wier lichaam zich krampachtig samentrok; ande-
l"en, met vaneen gereten borst of bui,k, de han-
cien smeekend verheffende. Hij ontwaarcle P,ieter.

- 
Pieter! en hij greep den gevallene.

Geeraart sleurde den vriend mede, over geval-
lenen, over dooden. Gelukkig bereikte Geeraart
met zijn dierbaren last eene veilige plaats. Pieter
24

was bewus'teloos. Ha, daar vloeide eene beek. Het
frissche water bracht den bezwijmde tot kennis.

Gelukkig de wonden schenen maa,r onbedui-
de.nd. Inrniddels woedde de menschenslachting
voort. Van weerszijden stortten gansche rijei
neder. Een laatste onstuimig. aanvàl maakte een
eind aan 't gruwelij,k schouwspel. Gloeiende ijzer-
brokken veiden gansche tu.rg"r, neder 

"o 
o-r", di.

gevallenen rukten de anderen voort, tot ook zij
nedervielen. Maar weder drongen nieuwe benden
aan. Eindelijk, eindelijkl Gejuich sreeg op. De
Fr,anschen hebben overwonnen, ja, *..irrog z,rlk
eene overwinning en 't ware rgedaan gewebst met
het groote leger.

Somber zaten Geeraart en Pieter weder rond
het vuur. Zij spraken over den bloedigen veld-
slag.

- 
Vfij rnogen dan'kbaar zijn, zei Pieter, el-

i<ander nog te bezitten, nu er zoo velen vielen.

- 
Nimmer had ik een slagveld gezien, sprak

Geeraart. Ik rnoet berkenne,n al die ellende, die
wreedheid is niet onder woorden te brengen. Hebt
die afgrijselijke verminkten gezien, die dooden?
En straks hoorde ik een redevoering van eenen
officier. << Twee derden van de oru"i zijn geval-
tren, de helft daarvan dood, de helft gewond >>, zei
hij en toch no,emcle hij derr dag roemrijk. FIij be-
treurde de dapperen, die gesneuveld waren, *"î;



'was er tegelijker tijd trotsch op. Maar waarom
dan, toch zijn die offers gevallen? Voor 't vader-
land) Neen! Voor verdediging van huisgezin?
Ook niet. Waarom liggen drar-nog zoo velen in
den doodstrijd) Alles om de heerschzucht, die
dorst naar roem en grootheid, naar oorlog! van
Napoieon! En toch morgen bij de wapenschou,
wing zult gij het hooren: << Leve de keizer! >> O, ik
ben blijde dat i'k geen enkelen Rus heb neerge.
veld. Nu zal ik mijn plicht vervullen. Blijf rustig
hier. Gij hebt behoefte aan slaap. Maar ginds lig-
gen stervend,en, die dorsten naar eenen dronl<
water, naar een woord van troost. Wellicht land-
genooten, die een laatst vaarwel hebben mee te
geven, zoo ik ooit 't vaderland nog aanschouw,
voegde hij er treurig aan toe.

-- Ik ga mêt u, ik gevoel mij sterk genoeg, riep
Pieter.

- 
Neen, gij blijft hier. Ik heb u gered en ge

zijt onder mijn zorg. Beproef te slapen.
En na zijn vriend innig de hand gedrukt te heb-

ben verdween de edele'Geeraart in het duister zoo
sne[, dat hii, toen Fieter het hoofd omwen'dde niet
meer zichtbaar was.

v.
De namiddag van den l4en September was

aangebroken. HetrFransche leger kwanr v6ôr de
hoofdstad van Rusland, Moskou.
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- 
Mos,kou, Moskou! juichten de soldaten, die

nu meenden het loon voor al hun ellende te ont-
vangen.

\Ùaarlijk daar l.g de oude Czarenstad in het
diepe dal. De talrijke koepels van ,kerken, de spit-
sen van paleizen en trotsche gebouwen tonkelden
in de stralen der Septemberzon en boven die allen
verhief zich statig het Kremlin.

De voorstad scheen uitgestorven. Hoe men ook
speurde, geen mensch begluurde de voortrukken-
de bende. Zouden de Russen zich misschien ver-
scholen houden om straks de Franschen onver-
hoeds op 't lijf te vallen, of orn van uit vensters
of van op daken hun geweren af te vuren of eenen
stortvloed van steenen te werpen? Eindelijk
kwam de vo'orhoede in de eigenlijke stad. Geen
levende ziel vertoonde zich. De straten werden
breeder; pleinen stre]<ten zich uit, begrensd door
grootsche paleizen. De soldaten voelde,n zich aan-
gegrepen door een plotselinge angst. Dof weer-
klonken hun vo'etstappen in de verlaten straten.
Alles bleef doods'ch en stom.

Nooit hield een leger zulk eenen intocht in de
hoofdstad van e€:n overwonnen rijk. En niemand
had nog lust te juichen. Eindelij'k, eindelijk! Ginds
vertoonden zich eenige menschen. Geheimzinnig
slo,pen zij over de daken der huizen, verschenen
en verdwenen op 't ze'lfde oogenblik. Alleen bij
het Kremlin waren eenige verwilderd'e mannen
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en vrouwein met verwrongen g'elaat die de Fran-
schen vervloekten.

Geeraart en Pieter stapten zij aan zij voort, ge-
lu,kkig in de gedachte, dat hier ook voor hen een
tijdperk va'n rust aangebroken was.

- 
Zie al die prachtige paleizen, hoorden zij

een soldaat tot zijn malcker zeggen. Zij schijnen
geheel verlaten. Daar is rijke buit. Wij zouden er
een goeden slag ,kunnen slaan. Kom willen wij l

- 
Top, maar opgepast.

lBeide mannen wilden zich uit de voeten ma-
ken; anderen, hun plan radende, volgclen hen.
Doch de gestrenge bedreigingen van clen leger'
overste deed hen spoedig wederkeeren.,

Voorloopig sloeg het leger een bivak op in de
straten. Terzijde ontstak merr, gro,ote vuren, wier
vlammen de huizen beschenen en de rijen ge-
weerrotten hel deden ilikkeren. De soldaten had-
i.- zich op het stroo neder geworpeqr. An-
deren sleurden kussens, tapijten uit de heeren-
huizen en kleedden zich in warrne pelsen, en aller-
lei zonderlinge,gewaden. Hier en daar weerklonk
muziek en in menig groepje heerschte levendige
vroolijkheid.

Geeraart en Pieter hadden zich een gema,kkelijk
plaatsje' veroverd rond het verkwik'kende vuur.

- 
Weldra, sprak'Geeraart, zullen wij ons mo-

gen nestelen in die groote huizen. 't Zal mij
goed doen, weer eens onder een dak te slapen. Nu
28

gaat het nog in de open lucht, maar straks, als de
koude nachten er zijn, zullen wij ons binnen be-
ter bevinden.

- 
En misschien, zei Pieter, zal weldra de vre-

de geteekend worden, zoodat wij naar lruis terug
mogen.

- 
Hopen wij het, want mij is dit leger als eene

gevangenis. Maar kom, laten wij doen als die
krijgsman daar. Hij snorkt er zoo lustig op los, al
lag hij in zijne eigen woning op een zacht bed. I,k
heb ook behoefte aan slaap.

't Was ,echter een onrustige sluimering; die
Geeraart beving. Hij droomde. Hij zag rnoeder en
Truida en snelde hen tegemoet. Maar Franschen
achtervolgden hem. Hij herkende bij hen, de
gendarmen, die hem naar Brugge gevoerd hadden.
Ook 't zeeserpen,t kwam toegesneld. Geeraart
wilde vluchten. Doch nu grepen de Franschen
h.em vast. Hij wilde ro,epen, doch 't was of zijn
keel toegenepen werd. Moeder kwam hem ter
hem ter hulp. Oo,k Pieter daagde op.

Toen ontwaakte Geeraart.

- 
Brand, brand! 'klonk het akelig in de stille

straten.
iEn ja, ginds verhieven zich dreigend de vlam-

men. Dikke rookwolken stegen uit daken en, ven-
sters. Ook daar scheen een vuurgloed, ginds even-
eiens, ziet op alÏê punten was brand uitgebro,ken.

- 
pis1s1, spoedig op! Alloh makkers, er is
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brand! bulderde Geeraart,'de slapers schuddende.
,Ge,en roep is rneer geschikt om slapers te wek-

I',en dan << Brand >>. Niemand behoefde te vragen
waar de vlarnmen woedden. Overal don,kere rook-
wolken, Iekkende vlammen, een, zee van von'ken!
Trornrnels roffelden, trorn-petten schatrden ! De
nachtelijke stilte werd op een vreeselijke wijze
gestoord.

Het alarm werd thans overal gegeven. 't Was
een vreeselijk schouwspel in ,Moskou. De dikke
drommen, de opeen,gehoopte menschenmassa's
drongen woest weg, beschenen door de irnmer
voortvr:etende vuurzee.

De keizer hacl het Kremlin betroklçen. Mee.
nende, dat de brand veroorzaa.kt was door onvoor-
zichtigheid zijner troepen, schoot hij in een he-
vige gramschap. 'Doch weldra werd hij beter in-
gelicht. 't Gold hier geen toevallige brand, ver-
corzaakt door een ongeluk of door nalatigheid,
neen, 't was de uitvoering van een plan. Die ge-
heimzinnige gestalten op de daken, die op 't zefl'fde
oogenblik verschenen en verdwenen hadden den
brand gesticht. Gespuis, misdadigers uit de
lreffe des vo]ks, losgelatenen uit den kerleer, zij
waren de uitvoerders der bevelen van hen, die,
liever dan hun heilige stad, den Franschen ee,n

puinhoop overliet.

-- De ruitera"fdeelingen en artillerie onmiddel-
lijk de stad verlaten! Infanterie, mineurs, sap-
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peurs blusschen ! zoo luidden de bevelen des kei.
zetg,

- 
En ?-"1k" paleizen, had Napoleon uitgeroe-

pen, terwijl hij, 't hart door onnrst verteerJ, den
brand d,oor een venster aanschouwde. Welke bar-
baren, o,rn die trotsche stad aan a" ,h"r*ln pri;"
te geven. Blusschen, laat men onmiddellijk Ëlu;-
schen.

Blusschen ! iSteeds meer en meer lekten laaien_
cie vlanemen van dak tot dak en dwarrelden von_
'ken do,or de lucht. Doffe sla,gen deden de huizen
sidder,en. Darnpen .t ,*rr*llucht vervulden de
lucht. Een dichte aschregen viel neer. Neen, ,oo;i
brand l<on niet bestreden worden. De toÉstani
werd onhoudbaar. Cioeiende balken en gebinten
stortten naar beneden, muren waggeldÀ. Men
ademde gloed in, heete lucht verm;;gd *"t ;;;h
en puin. tDe 

_oogen deden verblindenJ pijn. Lang
vertoefde de keizer in hei Kremlin. Murat en prins
Eugenius bezwoeren hern het gebouw te verlàten.
. - 

Sire, vlucht, smeekte Euge.rr. Vlucht, eer
het te laat is.

-- Ik vlucht niet, antwoordde Napoleon hals_
sitarrig.

. Maar dringender werd het gevaar. Eindelijk
besloot de trotsche heersche, hut Kr"-lin te ver-
Iaten. 't Was hoog tijd ! Reeds stortte een toren
van het ma-chtig-e paleis in. Het vuur versperde
oe poort. Verstikkende roolc dwarrelde ,orâ.
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'Men ontdekte eenen geheimen uitgang, wââr-
door Napoleon met de zij;nen ontkwam. Maar
nog was 't gevaar niet geweken.

Hoe eenen uitweg te vinden in die vreeselijl<e
stad, waar straten door den rook onzichtbaar wa-
ren, waar asch en puin den doorrgang versperde
en,rnllren waggelden. En nog overal vluchtelingen
uitzinnig van angst.

Het leger moest naar buiten.'Het Russisch le-
ger vertoonde zich niet. Napoleon zond afgezan-
ten om te onderhandel,en, maar de czaar wei-
gerde.

En Napoleon durfde met zijn verzwa,kt le,ger
niet verder te trekken. Hij beval'te,rug te keeren.

- 
'!Ve gaan naar huis, zei Pieter verheugd.

- J., antwoordde Geeraart.
Maar het werd Winter en die woedde vreese-

lijk in Rusland. Geeraart dacht aan de eindelooze
vla <te.

'Floe velen zouden thuis gerakenr?
Van dien terugtocht vertellen we in het vol-

gend boe'kje.

EINDE.


