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D\ritsche stôtfi1trôcpen in gertee'Ët nret êen grôôt aântâl Ïlng'elsche tanl<s.

Natnrrtliik lc<len <le legers orrclcr clic opr'.trrle-
ling en in geval r,an lirijgshewegiugeu boocl tiit
ernstige bczrvarcn. flen u,ces tlus voo'r clc hulp
clie a{clcelingelr aa1l tlcr lcgers,.'rraar hct li:rlnt
wâs,, en zoo ku'amerr rlc vcriruize'rs vân zccr vcr,
so'ms \ra11 Nancr'. f Ien kan zi'ch troor stcllcrr
welke onko,steu clit allcs nrcebracirt.

Tn cle algemeene clrukte hoor<le men veel lilach-
ten, waarvan cr s:,o'lnrnigen zeer gc,eloncl \vafcn.

<t fs hct geen zirureloosheicl l, zei men, tt achtcr
zich clc clienst cler clekoraties met ziin stapcls
l<isten, zijn vijftig maunelijkç en vrouwelijke
sektetarisserr, zijn îiche- regi sters, zij n sch ri j fma-
chienen mee te sleepen? Zorr rlie clienst niet beter
te Parijs gevestigd zijn? t

En zoo kon men een cle.rde van het G .H. K.
te Parijs achter laten, gelijk het minis,terie van
oo'rlog en de ko'mmiss,ies het vroegen, maar het
opperbe'veL wilcie claarvan niet $,eten, vrcezcr:cl
zijn autoriteit te vetmindeten.

Men vertrok dus. Het hoofclkwartier giltg van
Chant{lly naar Beauvais.

Te Chantilly betreurcle cle burgerii clit vertrci<;
't $,as \roor d,en han<lel een hcele s1ag. Te Bcau-
vajs toonde nlen zich ook ontevrederr.

\Vaar het G. H. K. lvas, rnocht geen an<1ere

N'66.

rnilitaire fotn-ratic ticrert. llen hrcl r.lns uit lleau-
vais cle schoo cler o,flicieren-atttomobilisterr naar
eklers gezo,ndeu; zoo ook het garnizoen, ecrt
rncnigtc stzrrreu de1 achterho,e<le; ailes te santeu
clus een eerbic<h,vaardig aantal vroo,iijke gastcn,
mct goccl rtoo,rzienc gclclbc'urs en <lie hier in af-
lr,achting rrarr hun vertreli nâar't front, zich gocr.l
vermaakten e1t veel ge1cl verteerclcn, tot welzijn
der lrarrrlclaals..

De bevolking rvas verrler o'nts,te,lcl cloo,r cle vlec-
selijke jacht op c1e vrorlu,etr, uitgevocrtl cioo,r den
lrolitieo.verste varr het G. H, K., clcrr liommiss,aris
Solcl , die orrgcnarlig <ic bcvclcn z-iirrcr srrpcricrr-
rcrr gchoorzaanrde.

De vcrclere politicreglemcnten r1oo,r clerr kom^
mandant gclroclel, waren oo i riict van aâr<l, orn
cle wo,ecle cler irl.l'oners te ltedaren. Iioffiehuizerr
cn l<inemas wcrclen uitgenoo,cligcl o,rn acirt uur tc
sluiten.

IIet gas moest uit, nit vrecs v,oor clc rrlicrgcr-s .

patroeljes gingcn clus in clen nachtrontl, opzocli
naar spio'nnen, cn jacht makencle op laat-uitgeble
ve n lnwoncrs, prcces-verbaal oltmalicncl tegcn
hanclelaars, clie niet op tiid hurr inriclrtingen slo-
ten. fn 't k'o,rt, men rtcrvecide ortcnlocdig orrrlcr
kleinzieligc voorrvendscls cn zondc-r hct ruinstc
nut, een bevolking van 50.()00 zielcn, clic zich rn
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I{aalt rler gevechten roncl I(aurelijk.

rle toeko rrst niet door haar licfclc rro,or het leger
zou onderscheicXen.

Tijrlens ons ver-blijf, zageu wij siechts strengc
gc*zichteu op onze wandeliugen. Een enkele maal
rvircl het G. .H. I(. geestciriftig toegciuicht ; hct
lvas toen het vertrol<.

IIerr r,vas hier uabij clen Britschen sektor, EII
hct akkoo,ril tttsschen de Engelschen en clen op-
perber,'elhebber scheeri nu nret rt oog op 't aarr-
staancl offetsief, zeer go,ed.

Cleneraai Wilson en zijn missie vestigclar zicir
irr een viila nabij <1e poorten van Beauvais.

Van af Februari liep het gerucht, ciat het offen-
sicf nabij rvas. . Ilerr rrestigde cr bnitengewo,o .

groôte hoop op. llen sprak van eeit gewelclige
tro.epenmacht <1oor rlcî generaal in 't gelitl te
lrrcrrgen rroor dêr.r aarrval rler l)uitsche linies.

I{eeds bekeek mcn op rle liaarten iret operat.ie-
telrein. De Britten voer<1en schier elken dag
kieine 1<rijgsbervegingen uit, clie hun talrijke ge-
vângenen opleverflen. llen hacl \ro1le vertLou."l'cn
in hen. l,{aar naarmatc de dagerr vorclerrlen, bleef
hc"t offelsie'f toch uit.

Generaal llicheler krvam clikwijls naar het G.
ï{. K. e,n te'lkens hij naar zijn staf ter-ugkeercle,
vcri,rrachtte merr cle loslrrai.rding vau clen strijil,
zelclen zag 1rrErl zulk een ongedulcl. Men wertl
zenuwachtig en vond clat men te lang talmde.

Eincl Februari, toen c1e Enge'lsciren âan de An-
cre aanvielett, werci c1e spatlning nog grooter.

De Duitschers \veken voor tle llritten, eerst ge-

tlrvongen, clan uit vrijen wil.
't Was geer veldslag, 't werd een terugtocht.

En a1s een loopencl vuurtje, ging het :

< Ile Duitschers trekk€n er van doo't. Zij ver
l.x:inclen hun dep,ots, blazen cle spoorwegen en
stations op en vo€ren r1e beu,'o,ners weg. )

llet las koortsachtig cle inlicirtingsbulletijns,
rvelke elken clag nieur,ve brancleu melclden.

Geen tr,vijfel meer; c1e Duitschers vetzaakten
er âa1r clen schok van een offensief te tro'tseeren
crr trolikerr zich terug.

Tot n'aar zourlen ze g^att ? Trot de \'Iaas ? D'e

1'1s1r.gcle was algemeen. I'Iaar cle ,ondervinding-
lijke o,lficieren merkten gok dadelijk op. dat nu
a1le plannen voo,r eq1 o'ffenèief in cluigen lagen'
I)jt vooruitzicht bedroe'{de toch niemancl, overal
tiitte zich cle vreugcle ovet c1e vlucht cler Duit-
scl r er s.

r< \\iij kunneu ze nog cladelijk aanvalleq orrt ze
in lrun terugtocht te vqrms'sen en eerr ramp bij
hen veruiekken l, zei men.

Drr toch wareî er oversten, die niet in dien
tcmgtocht ge'loofclen. I,ieden die zooveel bewij-
zen van harclnekkigheicl gegeven hadclen, zouclerr
niet zontler strijtl de panden in gebied, welke zij
bezaten, afstaan. Ên zij waren vo'or alles militai-
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Generaal Juiiau Iiyng.

rcn cn een rnilitair laat noo'it cle hoop varen te
ovcrwtnllell.

Ilen vergat, dat de terugtocht een manceuver
was.

Tegen 10 Nfaart woei er een wincl van veront-
waarcliging in het Algemeen kwartier. Voor de
eerste nraal hoorde ik claar hooge oversten dc
koppigheid beknibbelen, en vond men onze
werkloosheid monsterachtig. Was het operatie-
br-rreel schuldig, of c1e opperbevelhe'bber rnet zijn
lial-rinetsoverste ?

D'e opperbevelhebber lveigerde tegen alles in,
irrr clen Duitschen terugtocht te gelooven.

Aan Franchet d' Esperey, die hern van clezc
vijandelijke beweging in kennis stdde, ant-
woordde hij, dat metr op zulk een onwaarschijn-
lijke verondersteiling niet stEunen kon.

N{aar van het front melddo men, dat c1e D,uit-
sche loopgraven overal leelig waren, Eenigc groe-
pen Duitsche mitrailleurs, die hEt vuur qp qns
openden, trokken zich dadelijk terug.

Toen werd overal het beïél tot a-htervolging
gegeven. Een ware verslagsnheicl heerschtè iir
he't kabinet van clen generaal, men zag er slechts
sombere gezichten.

I{et mEt zooveel zorgefl voorbereid odfensiei^
viel in d'uigen. Maar men trok partij van clen
toes,ta,nd, die uit moreel oogBunt, zeer schoorr
was.

Ik kreeg lasÇ in hot kornmtrniqué cleu ind.ruk
te wckken dat de vijancl zich onder onzen aanhou-
-d*4"q druk teruggetrokken had en wij hem
krachtig achtervoigden, en zijn troepen tâister-
den.

In het G. H. K. leefdr rllGn nu in een âtmos-
feer van l-ergissingen, die alle toe&omstige maat-
regelen vqgtorrn ruootten. De -doo,r doir vijancl

lar:gerichte verwoestitrgen wokten vcroutwaar-
rli*- irrg.

llcn lrcglcclr lvclke partij rrrcrr varr <Iit cloru en
rrronsterachtig varrclalisnre trekken kon. Officie-
ren rryerclerr gelast er vclilagerr over uil te bren-
gen. Men zond fo,tograven o'm opnamen te doeu
r,an het puin en de afgezaagde fruitboornen.

Ile Fransche pers schandvlekte deze walgelijke
claclen en in de a.lgemeene lvoede vergat men de
{out rran het opperbevel.

IIet land heratlemd.e; c1e ijzeren gordel, clie het
versnachtte, uras losser gewortlen.

De bezetter rveek en zijn bedreiging tegen
I'ariis, rlie zoo iang gedreigd had,, verdween,
daar hij zeif hesloten had cle begecrde proo,i op
te fJeveu.

Voo,r al1err r,vas clit hct be,gin van 't einde.
Oeleiaal Nivelle had het geltot van deze gc

lrrkkige oplossing. IIet rvas cluicielijk, dat ileze
lcrugtocht het logisch gevo,lg was van den Som*
rrreslag (in 1916) , hij plukte e'r de vmchten \/a11,
tern'ijl Foch en Joffre in ougenade waren, zii,
aarr rvie de geheele verclienste toe kwarn.

- Orn de vo,rderingen uog beter te do,en uitko-
rnen, besloot men het G. H. K. nog verde.r voo,r-
rrit te brengen. Men ko,ndigde d.us eert nieuw ver-
trek aan. In spijt varr het_ gebruikelijke geheiri,
begreep ieder dat wij naar Compiègne zouden
gaan. Znobracht rnen het G.H.K. wel dicht nabij
de linie en de voqrzichtigen oorcleelden het heel
clicht, maar er ,!vas optirnîsme * toan voorspelde
reecls, da,t het aanstaancl offensief o,ns naar iaoll
zou vqeren.

Want mEn sprak daar weer over. Men zou
weer dsn Duitscher op de huid vallen ; diens te-
rugtocht was nog niet geëindigcl. Ja, melr vrees-
de, dat wij weer doo,r een verdEr achteruit wijken
veffast zouden worclen. De Duitschers moesten
naar cle lVfaas: hun tegenwoordige linie kon
sfechts een tijclelijke zijn.
_ M13r gen punt veronttustte toch cle optimisteu:

c1e vijand had het nôodig geoordeelcl het massief
vzur Saint-Gobain. te behouden.

I)en 3" Àpril verhuiscle het G. H. K. naar Conr-
piègne, cle bevallige stad, clie ziju o,ucle huizeu en
nieulve lrjJlas zoo hannonieui om het paleis
groepeert. 

-

. Findelijk, clo,or den aftocht van den vijand,
lruiten hEt bercik,van ,t vèrclrageucl geschut, ont-
ving Conpièg'ne o,ns welwillend.

't S/as er een waardig verblijf voor het G. H.I{.: r,veinig be.rveging, breecie lànen, en stilte.
I)aat c1e nteeste belvoners heen waren, boo,c1 de

stacl grqot gemak voo,r de huisvestinglcler offi-
cieren. Men veldeelde o,ns over cle villàs, rlie met
vee,l smaak ingericht waren. D,e keukens vestig-
ilert zich in de ruime kelders van cle schoone wo-
ningen tler Avemre Thiers.

Toen wij op 3 April te Cornpiègne aankwamen,
sprak mcn e! over een tragische gebeuttenis.
T'uvee of drie hon<lercl burgeri uit hei ontiuimcle
Noyon rvaren in vo,llen nacht door vrachtautos
naar Compiègne gevoerd en claar oor twee uur
's morgens,_ olciqr een slagregerr ar bij vinnige
koude, o,p cle Markt uitgeschirrl. Er wàren g:Ii
saards, vrouwen cn kinderen bij, uitgeput àoor
cbie jaar ollmdo. Nieprand hael dâ rnu-nicipaliteit
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Kaart dcr vclclslagcn bij

of c1e oncler-prclcktutrr met clie aaukontst in keu-
nis gestelcl. I)e o,ncler-prcfckt - in haast ger'vekt

- hacl zich rlerr ganschen nacht vo,l tocrvijtling
betooncl, ging aan allc cleurcn bel1cu, ch,vong de
inwoners, goed- of kwaarlschiks, dc ongelukki-
gen, dieten eincle krachten \\'âren, gastvrijhcicl tc
verleenen.

llaat hocvec'l spo,eci hii claar ook bii betoo,trtle,
stierven cr toch zevcn r1ier ongcir,rkkige zicketr
van korrdc op straat. Dit gcval baarcle opz)en.

\\rie rvas c1e schul<lige,? De militaire of burger-
ii.ll<c ovcrhcitl ?

'Zekcr u'aren beicle clienstcn wel in gebreke.
f,Ict trcffencle eensgczinrlheicl wis,ten z-c ile vet-
antnoorclcliikheicl van zich af te schu<lclcn. Na
allc,rlei bcsp'rckingen, vo,nd men ecll ongelukki-
gcn ctappcnko,mmanclant, ilie tot zonclcbo'li korr
dicrren.

Trouu,ens too,nrle de militairc autoriteit rveinig
zitr voor cle ontrr-riming. Oncler-luiterrant lI .

ireeft me vertc'lcl, clat hij roncl dien tijcl een be-
zocli bracht aan lnitcnant-ko o'ne1 T., die zeer
opgewo'nclen was. Op zijn bureel stapelclen zich
c1e telegrarnmen o'p vall brave menschen, clie, bij
het vernemen cler verschrikking van cle bewo rers
dcr geruinccrde bevrijcle gewcsten, nu klced,crerr,
levcnsmidilclen el woning aanboclel.

< Waar mo,cien z.e zich mec ! rr riep lrritenant-
kolonel T., roocl \,an \\'occle. < Vraagt men hun
iets I l

I)e vestigirrg in hct paleis van Conrpiègne,
u,-aar rlt, hcrinrrclitrg aan Napoleon leefrle, scheen
\/oor âllen een goed teeken.

'\trccht crr rlzur dc Àisrre.

De rzriencleliike konscrrrato'r, NI. Gabricl nlorr-
rey, stelcle tcr beschil<king van het G. H. I(. de
scho,onste kaine'rs van hct paleis.

De oplrerbevelhebber, zijn kabirrct en iret i]"
bureel instalieerden zich in clc karners van r.lcn
Iieizcr eu t1e Keizerin, in clat cleei van het kas-
tcel, clat o,p het park uitziet.

Uit Bcaur.ais in ecn sneetr$rstofûr vcrtrokiicn,
kwamen n'ii te Co,mpiègne o,nclc:r een stortregcrr
aan. IIeel <le maaucl April u'as afschrul,elijk.
IJzigc.ko'uclc he.e,rschte in het palcis. De barome-
ter, rechtove'r c1c Apollotrap iu clc groote galtg
cler eers,te vcrdiepiug, stoncl aauirouclencl op
storm. Of mcn cr nu ook naar keck I De clatuur
voor het offensicf nadercie. Dit o,ffcusief r,vcrcl rru
niet gehcin gcho,uclen.

NIen sytrak er opcnlijk over. IIcn wist, clat cle
aanval uitgestelcl wcrcl o,m het aanhouclctcl slecht
l'ccr. Zelfs cle plantons maaktcn zich ongemst
over het wc'e,r, en schuclcle'n beclerrke ijk hct
lroo,fd, tcru.ijl z.e rraar dc lucht kcken.

't \Vas lvaarliik cle eerste maal, clat lxen opcll-
liik sprak over een o,ffens,ief, hetwelk voorbercicl
werc1.

Op 6 April hic1cl het oo,rlogs <o,miteit eerr ver-
gaclering te Co,mpiègne. Er was verschil vân ge-
voelen bij cle hooge officieren. Mici.reler kloeg
over l{angin,1c1ic zijn aanval, volgcns hcnr, nrct
tc vcel vo,ortvarcnclheicl op to,uu, zctte.

In het 3u bureel achttc mcn ilit oogenblik voor
een offensief ongeschikt.

Ook cle pers r.r'ercl er in gcmoeicl. De tr llatin l
van Parijs roemde l{ive.lle. De verrvachtingen



IIet puin dci kerl< r'aiu I{oyc.

cuirlct' ltct prrlrlicli rverclcn hoog' gesparurcu.
1il1 ook in he t Groot lloofcltrru'artier n-as cl \,Lc'i

1trxr1r.'t\-\Ia..; of mcir claar ccn nrirakcl I'crl'acltttc.;r
Iirr zoo lrrak hct offeusief 1os.
rr Ilen 1(i" April',r.as clc hoop rran korten clur1r)),

vcr\:olgt Die lr'icr-refeti
<r Onr e1f nrlr 's molgclrs had he't li" burecl nog

niet cle vcrsJagclr van het leger vcrzondcr.r; err
toch vo,lgdcrr bii cen offerrs,icf dc tcle.qrammctl
clkaar r11rr na r1ri1' op. 't \\ras ccn slccht teclien.
Hct stoltrcgcrrcle, en 't goot u'atel o't;er L-ornpiè-
11rrc ; Cc l;aro,rrretcr sto,rrcl zoo laag nrogelijk. Ili
l;cgaf ruii naar hct i'|" brrrecl. I)e stilte clcr noocl-
lottige clagcrr hcels,clrte cr. ]Ien hacl gecn l-rerich-
tct't, zci nrcn, nraar <lc ccrstc nieuu-ics tr,aren I'oi-
rloctrdc. IIct rvas a1 zichtbaar, <lat cle vordcrillg
orrzcr ttoepen ver bcnederr de aangen'ezcn doel-
puntel bleef.

's -\tro,n<ls v,'as cle r,oo,r.r.titga1g uiet rroo,(nat-ncr.
Irr l.rct ko lmurriqué belrcrkte 111e11 cr zich toe, ic
latcl uitschiinen, clat clc I'ijaucl eeu groote tro,c-
lrcrunachi iir s,telling echracht harl en hcvigot
u'cctstâncl boorl. IIen nre1dr1e, clat u,jj <le eerstc;-
pos,itie tus,s,chen Soissons en Craonne rreroverd
hacl<1et, wat niet gchecl juist rvas; r4r talrijke
lmnten, o,nmicldclliik tcrr \\resten van Craonnc
\\:zrrcn u,e 's uamirldags op onze pttntcn valr ver-'
trek terug gcworl-1c1t. Ilaar het r,r'as olr.logelijii
cen clorp op.te noernetr, rlat cloot ons .qenolnelt
lvas, ofschoon de strcek rro,1 clorpen lag.

Evermirr harl iie aanval o,p Brinrolt iets opgc-
lever:ci ; naurveliil<s hatltlen rvij ons lan.gs hct
Aisne-l<a.naal k(rnnerr hancihaven, maâr in de
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vlaktc- 11aâr JuviTlcollrt op, had men r1e trveecle

stelling kutlllctt lrcreikerr c11 crvcll binnen ilrin-
gen.

Het aautal gevangcneu rvas Lrij'gcluli vrij ir<-ro'g.

Tieu duizertrl, dat zou hct publick gecstclriftig
stcmmel1. 't fs u'aar, cle afrvczighei<l vatl vcro'vcl-
dc kano,ntreu rvierp een s,chaclunr op het <lock'
'Er was geen trn'ijfe'l , oû1zc trc'cpen haclcicrr clc

artilleriepositie niet kunnen bereiken en bevolt-
ilen zich ollcler het vuur cler kattonuen, zoo'rlat cle

volge'ncle dag ze'er hard ziin zon.
De aanrral in Champagnc mo,est op 17 Aptil

losbte'kcn, 's mo,rgetts zecr vroc-çJ. Tuss,chctt
. So,iss,o,us err Reims giug mcn tlen aaurral herha-

len. \\Iij behielclen nog hoop.
Ik bracht het gerc,e'cl g€maâkt lcgerbericht aan

gcneraal Nivellc, in cle villa, clie hij bewootrclc.
Hij schecrr bezo'rgti. Reecls sedert cen maancl
trouwens, zag hij er â1 s,le'chter uit. Over ziju
\\iezel1 lag een clroevige trek.

Hij las aanclaclrtig het kon'ruruniqué, ais naar
gewoonte, en voegdc cr 2e11. eenige wo'orcien b,ij.
Bij 't hccrigaan 7.ag ik, ciat hij cle passagc aânge -

ctikt hactr over clc trocpenmacht van clen vijancl.
\l-erktuigclijk hacl hij het bericht geparafcerd,
rvat hij nooit clcecl.

Ifet nierru's van clcn nacht, clat clen 1?" 's mor'-
gelis ons b,eieiktc, \,vas'slecht. De.rriiancl, hatl
har<ine;kkige tcgenaant'allen ged'aan en ors ge-
l;iccl ontnonrcn. 

.

In c1c streek riarr Laffaux \vas hct lo ko onialcn
tcruggebracirt op zijn uitgangspunt; rve verloren
opnieuw Bernréricourt en waren gelvcken in cle
richting Juvincourt. Op hct 3n bureel heerschte
verLrazing. Dc officieren verdoken nu hun mee-
rring niet. \À/at rvas cle r,eden van het verwoncl.e-
r-cncl sukses clcr vijandelijke tcgenaanvallen ?

\,'crschei<1enen diukten hun vrees uit, cl,at onzc
trocpen niet neer zoo lr,akker waren a1s voor-
heen.

<,.'t Ztjn rlc solclatcn cle1' So,rnme niet rrccr l,
zei(len ze.

\Iaar z.e kenclerr nog niet hct uitmuntend stel-
se1 cio,or clc Duitschers in dit ,offensief tocgepast.

I)c aanval ir Champagne bracht eenige vol-
docning cn liet toe eenige hoo.qten in hct leger-
bcricht te vermelclen, maâr daar ook klam er
spoctlig stilstanc'l op bcide vlettgels.

Onmogeliik e.enigan voo,ruit€fang tc bockcn op,
hct Aisne fro,nt, 'nnaar o'veral de artillerie weer' aân 't uroo,rcl kr,vanr.

D'e avoncl r,an rlien 18'bracht weer e.enige hoop.
Het iegbr van l\{angin zâg den vijancllvijkeir,
het liorps van X{itry mclclcle in opeenvo genclc
telegrammen, de verovering van kanonnen en
vecl rnatcriaal.

\\/ij haclclen Ostel, B,rayc-en l,aonnois, Nau-
tcuil-1a-Fo,sse geno,men en onze trocpen maakten
nog vo'r-d'eringen. 't Was een oogenbtrik van groo-
te vreug'clc. De officiercn van het B" bureel had-
clen er ptrezier in mij de te egrammen te br.engcn
van h€t leger, 't eelt nâ het and;er, om mijn geèst-
tlrift te zien stijgen.

c, Nog vijl kano,nnen, nog vier kanonnen, nog
zes kanonnen, honclerd tachtig machinegewe-
r en I l riepen ze al naderend...
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IIcn mocst geen ho,op vestigen op een mirakel,

cn lict publiek nict nrct illrrsies ir.r slaap wiegen.
Er cletlen zich alletlci mocilijkhecie n voot. Zoo

orrtr'ing nren lrcgin Jtrni bericlrt, dat eerr regiment
u'cigercle te gehoorzanten. Ook in anc.lere ecnhe-
<1cn openb,aarcle zich trcrzet. Muiters haclclen zicir
zcifs itr een clorp gevestigcl cn bcnoctliden er een
orrcrste. Zij eischten ho'oger so:lclii, regelmatig
r,erlof, gehcele r,'crnieling tloor het gcschut der
vijan<lclijke stellingcn, alr'orcns ten aânva1 te
gaan. Ëlciers \r:ecr hacl nren een greneraâl uitge'
joun.rl. llen hielcl zelfs ecn grocp âan, die met
t'a.gcns rtol rnachinegc\{ercl1 naar Parijs wilclen
trekken, on1 hrln cischen voor hct patlement te
lrrcngcn.

llcn ricl-r : rt W'eg met clcn oorlog ! ))

{Iit zesticu legerkorpsen-meldde men derge-
liike fciten.

Gcncraal Pétain bcgreep, ciat hij hct moreel
clcr trr.repen mo,cst verhoogen. Ecn maand lang
reccl hij langs het gansche front. Hij bezocht g0
<livisics. Hij luistercle naar iecler, naar officieren
cn soldhten, beloofcle uitroeiing tler misbruiken,
rie<1 c1e officieren aan met hnn nrannen mecle te
lerren, hen te steunen.

En in een maand tij<ls had hij allc oproerige
rreigingen onderclnrkt.

De verwoeste kerk van Albert.

Brnstig vroeÉt- luen zich lcccls af, of cie terug-
tercht r.'an clen itijand zich to't ovcr het gansche
aanr.'zLlsfront uitbreiclen zou. De bulletijns meld-
dcn ontploffiugen cn brandcr.r en <laar cleze tee-
kenen de'voorbodel lvâren geweest van den te-
rugtocht op dG Maart, was men in verwachting
van eelr clergelijke gebeurtenis, die ons tot aan
cle Maas zou gebracht hebben.

IIelaas, de be.-rr;eÊdng duurd:e kort. Wij nanlen
nog Juss-v-Sancy, Aisy, Laffaux, rvat men clen
19" seinde, en 't u-as alles. Het fort Condé wcrcl
lfenomen, na reecls se<lert trvee clagen _ontruimri
te zijn, eË ,onze troepen clurfclen hel nog niet be-
zetten uit vrees, clat het ondermijnd was.
_ Na clezen dag, had meu den sterken indruk,
dat buiten een schitterencl sukses in de streek
rran liloronviliiers, het offensief geblokkeerd was.

V/ij haclden toch 20.000 gevangenen genonlelr
en een ironclerdtal kanonnen..
. T),r- I)Lritschers liepcn zege in hun draacllooze
llcnL-htcll van Nauen, na tien eersten clag leven-
dige vrees bet,ooncl te hebben.

I}e pers u'as begonnen op geestrlriftige wijze
over het trionifantelijk offe,risief te sàhrijvàn,
maar_kloeg nu irr bittere berïoorclingen over d,e
mislukking.
. Er kwam oncenigheicl in hert hoofdkwartier, en
in d_e_legerleicling. I{cn hoorile generaal Michôt"r:
tot Nivcllc roepôll :

< Gij u.i1t een eerloosheid Jiegaan en rnii ver._
anti.r'oordeiijk stellen ..'oor cle àisslagen, Ln ik
heb niet opgchoudcn er" i1 o1) te l,i.izeti \ileet gij
Jto-9 Tçu zoo'n optrederr u,ro-nrt ? \\;elnit, 't is eor
laf'heitl 1,,

(iencraal Nivelle i.çrliet lrluusli rle kartrcr, err
steeg alleen in zijn auto. ]Icrl zag lrem u,ankelen.
, (jeneraal Nivcllc l.as ,rnhcrrlôeireliil< *ruu,.-

ilce1cl.
(-)e:neraal Péteirr zou heru i,errrangcn. I)eze

\1.ecs cl- ol), rlat tlc irers rle ber.olking op cle rterkc
ir.lRt)el(t rrrocst r.oorlrerciderr, op i1e langdurig
heid der- u-orsteling,op al cle riogï"oà;g.-liachts_
lnspeÉn1ng.

IX.

DE GRUWEL VA.N DËN OORLOG.

ITet leven in cle loopgraven was de he1 in den
oorlog... De soldatcn van clen grooten oorlog spre-
ken er nog va11, als varr een rvreecl rrisioen.

Een Fransch schrijver Barhusse, die den kriig
méemaakte, beschrijft ons in zijn uzerk r, Het
Vttut l eelr paar stonnachtige dagen uit zijn sol-
tlaten'leven, srâârvân ltij hier enkele hrokken
laten vrilgen ; 

.

rr Plotseliug geu'ekt, operr ik r1e oogelr in het
rl rr ister.

rr ltr/at? \\rat is er? l
rr Het is un' beurt rtarr de n,acht. Het is,ttr,ée

uut' in tlen tnorgen r, hoor ik korporaal ÏJertrarrcl
tegerr mij zeggen, z,ontler dat ik hern zie, aan rlen
rand van het gat, \\iaar ik rritgestrekt lig.

fli brorrr gceurvencl tlat ik triom, sta lillend or,er.-
eincl, irt rniirr nairu'e gra{sclirrillrlaats; ik strek
tutiin arrueu rtil or urijrr lrarr<jen r.rrl<er tic u'eekc,
kille klei. Darr krrrip ik door cle zn'arc duister.rris
die in de schuilplaats hilngt, rloolrl,roet tle rrunze
lucht tusschen t1c loodzr.r-aar ncergezegcn licba-
tttcn dcr slai,er-s. Nu ruc celi l)aâT maal .te hchben
vusl.gc'l<lcnrtl en gc.rtruikeld tc ziju ilr eu over
€r(lr'ril)elre1'ltstukkcu, zrrkkcu ctr leclerrrateu, in
aile' r-iclrtingen rritgcstrekt, lee ik c1c harrtl oJi
nriju .qcu.ecr cn stn cinclclijk in i1c opcn lrrcht:,
slccht ii'akker uog, sler:ht ir eventr,'ichi, o,vcrval-
lcn c'lor.rt' tlerr .qrann;en, srieipcnclen t-in11.

]libberend i'olg ik clen k<r1roraa1 , rlie tusschen
t1t-" .hoogr:. donket-e olrhoopirrgeu, uraaïrra.n het
ouderg-edeelte zir:h \rr(,('tn(l r,ndt,r. in onze gang
vernfluurt, doordoirgt. Ifij hliift stcarr. DàÂr ii
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Ziclf op r De Chapeau cie Gendarnrc. rr

lrct. Ik zic cen groolc tnassâ, rlie zich op halvc
I'roogte rran clen spool<achtigen ml1ur afteekent en
neerrl'aalt. I)eze ma-ssa hirrnikt een gceuw uit. Ik
lrijsclr nic in cle nis wâarin zij zicl' bevond.

De rnaau is rterborgeu irr den ne\rel, en,ovef cle
clingcn ligt een u'azi.q scl'rijnsel gespreic.l, tvaâraa1r
cie biik z.ich aarzeTencl geu'ent, een schijnsel, ver-
cloft cloor het rvijde floerskleed clat boven zrveeft
en rroortglijtlt. Naun'clijks onderscheid ik, na
hc't tt hclrben aangeraakt,<1,e ornlijsting en cle ope-
ning van het kijkgat voor rnijn gezicht; en mijn
geoefencle hand ontmoet in een daarvoor inge-
richte rritholing, een krioeling van granaathancl-
i-atsel s.

,, Kijk goed uit, hoor, ouwe jongen >, zegt
Bcltrand met zachte stern tcit mij. rr Vergeet niet
clat onze luistèrpost claar, r'o,or ons links is. Nu
rian, tot straks. l

Zijt stap verwijdert zich, gevolgd door tlen
slaperigen pâs van tlen bewaker riien ik afge{ost
lieb.

Geweerschoten knetteren val1 allc l<anten.
Plots, dringt sctrerlr ccr.r kogel in de aarcle van den
irc-utcl \.traartegen il< leun. Ik plaats rniin gezicht
r.oor het kijkeat. Onze linje slingert boven aan
irct rarriin: het terrein strekt zich onclcfaan voor
rrrij rrit crr in dczen afgronci rrarr rluistcllu's rvaarin
hct is r1-eggedo rren, ziet ge niets. Toch geu'ennen
ten slottc c1e oogcn zich en onrlerscheiclen c1e re-
eclrrratige rij piketpaalties van ons net clie aalr
den tirncl <ler cluisternisdeining ziin ecplaatst, rrct
lrier cn claar rIe ronclgapencle, kleine, triclclehna-
ti.qc od groote n,ourlcrr varr granaattrechters; eu-
kclt: ct"r':rlr, dc meest nabijc, zijn rtrct geheinizirr-
uigc hiudcnrisscn ger,ulrl. De schcrpc urind sniidt
nrc iu hct gcziclrt. llicts anders heu,ce.qt ilan tlc
rvirrrl <.lie r-oorbij ijlt cn c1e lochtigc uitgestrekt-
hc,ir'l, rlie lckt. Hct is l<oud om te r-illen. Tk sla
dc o,ogerr op, kijk hier cn daar_ orn mij heen. Een
arrgsturckliurclc r-orrr,r' <1mkt al1cs ncer. fk heb clcn
'inrlrrrli gchccl allcerr te ziin, a1s ecu schipbrenkc.
lirrg tc trrirlclcn \:.rn cc'rl rloor cen gct'clclige rarnlr
cctcistcrclc rrerelrl.

Snclle r,erlichting van dc lucht: crrrr niji. Hct
,lclioi-tvirarilr i1r r.erlororr berr, tecLcnl. zich r.1uch.

tig om mij heen af. Ik zie hoe de verbrokkelie,
lr,àrrelige kam van onze loopgraaf zich afteekent;
cn o1r den ttoorkant r,'atr cletr \\:ancl, zie ik als iange
syrokel lJj iederc viif ltasscn c1e schacluntetr tjer
bcwakcls. I)6,ot- enl<ele lichtsltatten worclell llttlt
gc\\-crcn iraast hcu zichtbaar. 1)e.loopgraaf is gc
stut rloot- aardzalikcn; ovetal is zij verlrrectl crr

o1i r-elschillende geciccltcll ()1)ctrgesclrcitrd <lttor
aarch-crzakkingen. l)e op clkaar afgeplatte. ert

rrict rcgclnratig nrcer gcrarrgschikte aardzakken
ziut er bij het sterschiinscl van den vuurpij.J uit,
als cle ontre<ldetcle steenen rran vervallen nlonu-
nrerrtcrr uit dc ouclheirl. Ik staar d,oor het kijk-
gat. In clc blceke t'azighcicl, rloor clen tneteoot
r:eru.ekt, zie ik cle paaltjèsrii ctr zelfs ltet daaraan
bcriestigde prikkeldraacl, cloo'reengekruiSt vân
het eene naar het anclere paaltje. \ro,or nrijn blih
lijkt hct als pcnnestreken, clie l'varreleu en door
clkancler krioelen op het vale, met gaten cloor'-
boorcle veld. I/ager, in <len nachtelijken oceaan.
r.lic het ravijn vult, stapelen zich stilte en onbe-
rvce.qli jl<hei<1 op....

Ile stonn. brak clien nacht niet los. Aan hct
eiutl'e van tnijr.r lange rvacht, bij het eerste och-'
tendgloren v'as het zelfs kalnrer.

lerq'ijl de dag neercl,aalde als een onlr'"ei-r-
a\/o,nd, zag ik nôg eens c1e van afval en rritu'erp-
selen bultige randen van cle ineenstortende loop-
grâafi waarin wij o,ns bevinden, onder c1e roet-
slierten cler laagvliediencle r,volken a1s steile, droe-
rte cn vuile, afzichteiijk vuile oevers opcluikel.

De vaalheicl c1'er wo,lkenluciit verbleekt als niet
loocl ele aarclzakken met de vaag glimmende en
af.qeronc.le vakken, die als een lange stapellng van
rcusachtige ingenran<1en en darmen is blootgelegcl
ovcr c1e rvcrelrl.

In cle rvanrl achter mij, holt een gaping en
rlaarin rrcrhoogt zich als een brandstapel, een op-
iroolring vân tlitgestrekte voorn'erpen.

Ziin het boo,mstronken ? Neen : het zijn
1ijken....

Ik kcer urii onr en kiik naar de diooden clie
langzaarn uit de cluisternis verrijzen, hun ver-
stiifcle crr hevlekte vorlnen toonend. Het zijn er
vier. T{et zijn onze makkers Lamuse, Barque,
Riqnct en <le kleine Eutlore. 7Ài liggen claar te
ontbinclen, rrlak hij olrs; tle lrreede, bochtige crr
rriocldcrige groef, clie de levenden nog vol over-
gave vercled'igen, half in beslag nemencl.

\À/e hebbetr z.e daar, zoo goe<1 en krvaacl als iret
ging, rreergelcgcl ; i1e een steullt er: betlelft cle:.-
rrrticr. lle bovcnste is gen'ikkelcl in een stuk
ttutlintrcn. Olcr.ile auclcrc geziclrtcn u,arelr zak-
rloclicn gclcgri, maar irr rlerr uacht langs irerr heel
stli.ikt,rrrl, zon<lcrhen tczicn, of zclfs lrii rlaglicht
nict op lrcn lcttcnd, ziin rlic dockcrr .qcvallcn or
u,ii levt:,rr rru lrij c.lie tlotrclcrr, rfie hicr als ccn lt.
lr:rr<lc lrr-nrr<lstapcl liggcrr opgestapelcl.

n*-*

\iicr rraclrtcn geleclcn uraren zij tezaanr ges,neu-
lclil. ]locilijk, a1s eelr tlloonr clieu ik har1, karr
i1. rnii rlior rracirt heriuuercrr. \\/ij hailclen 1,a-

-.i.rr-,cljc:: zij. jk, -\ndré llesnil eir korPoraal Iler-
tr:rrir'l . Tir llrocst een rrieuu'r. D,rritschc lrristeipost
opgeslroorrl rvoi-tlen, door tle oltservato.ri rler"ar-
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Dc liirgclsche tarks r.crplcttcrdcn al1cs u'at
op hun \\'e.q ia.q.

tillcric vcmcld. Tcgcrr ili<lclcrnacht zijn l'ij uit
dc loopgra:rf gclionrcn cn achter elliaar langs clc
hcliing gckropcn, oil cl-ic o{ vicr- pâssen rrarr cl-
kaat af cll zoo claaldren 1çij zccr laag in het raviirr
tot<lat n'ii, voor ons uitgcstr-ckt, platgcdrukt als
ccn \/cron.qelrrkt clicr, dc:n hcrrvel rran cle Intcrna-
tiôrrrrlc Gang zagcri.

\iadat n'c hadcl'en rrastgestclcl clat er op clit gc-
dccltc rran hct terrein geen post \\-as, gingcn \\'c
nrct clc .qro,otstg omzichtighcicl rveer naar boven ;
onclnidclijk zag ik hoe mijn burcn van rechts en
lirrks ziclr a1s scJradiru'zakkcn voortsleepten, lang-
zaanr voottglijclencl, voortgo vcncl, in c1e duistet-
nis rloor cle modcler rvaclcndr, cl'e naald rran hun
gcwccr rro,or zich uitdruvcnd. Iiogels floten ot'er
ons hecn, maar gingen ons v.oorbii, niet op ons
gcricht. Dichtbij de opbulting onzer lini,e gcko-
nrcr, bliczen we even uit; een cler onzen zuchtte,
een arrclcr hacl gesproken. Weer ccn ancler hacl
zich ruur omgen'cnctr cn ziin baj,onetscheecle stoot-
te tegen eclt steen.

Dadielijk scho'ot br-ullend ccn piil uit de fnter-
nationale Gang. \\rij kianiptcn ons vast tegcn dcn
.qroncl, uit alle macht, hiclden ons geheei onbe-
rveegliik en u'acirften c1aar, terrvijl boven ons c1e

\/rcesclijke ster hing, dic ons als in dagiicht clccrl
baclcn, op viifcntu,inti.q of clcrtig nrcter van onze
loopgraaf.

îo'cn veegcl,e een aân rlcn an<leren kant van hct
raviin geplaatste uritrailleur de strcek, waar wii
ons bevoriclen, scho,on. I{orporaal Bcrtrancl en ik
irar.l'clcn het gchik, op l'ret oogenbiik voordat c1c
pijl in licl.rt uitbatstte cn vtmrroorl vo.or ons ol)-
steeg, een granaatgat voor ons tc hcbberr, n'aarirr
een gebrol<en schraag in tlc nNrclcler 1ag; beidcrr
hebben \\'ij ons tegen dcrr riclrcl van het gat plat-
geclrukt, on-s in cle modclcr ge(.lrongen zooveel \rrc
konden en het eilendigc, rotte, honten geraamtc
rterborg ons zoo. D'e laclin.g van clcn rritraillcnr
gin.q vcrscheidcne malcn ovcr ons hecn. En o.r-rdct
hct gi1Iencl gcfluit vau icr'lereuitbarsting hoo,rclcn
ntc dc l<orte, hevige knallen clcr kogcls in clen

.groncl en ook een do'f' r,ee gekletter, -gevo 
gd

iioor gekernr, cloor ccn lichte1l kreet cn clan plots
iret zu'aat- gcsnurk vall cc11 slaper tlat cerst ster-
kcr l'ercl en clân allcngs verminclerclc.

Bertrancl cn ik, iialiclings betast <loor tle rate-
lcncle lrogelbui die op ctlkcle ccntituctcrs boven
ons ccn net\\:erk tratr ci'oocl vlocht cll ol1zc kleererl
ontt-afc1c1e, \ve chLlliten ons necr c1l l1tccr tegcn
cleir gloncl, geen enkclc beu'egitrg, tovaarcloot ook
nlitâr eeil gcrlceltc -v.t11 o11s lichaam l:ovcn clcn
i ancl zou kourctr, tl'ergencl, en t,achttctt zoo'.

Erncleliik \rcrstoltlde cic mitrailleur in ccn rvijclc
stiltc. Een ktvarticr later 91e<lcrr u'ij , op onzc
cllebogen kruipcrrrl, nret ons trvceën 11it het 91a-
naâtgât en viclcu cirrtlelijli als zaliken in onzc
luisterpost. Hct rvas jtlist op tijcl, rl'ant op clit
o,ogenblik straaltlc hclclcr clc m:rucschijn. \Ve
u'roesten in clc loolrglaaf blijvcn tot <lctt ochtcnd,
toen tot den avoud. Dc mitr:ti11cl1rs bcsl)roci(lcl1
ono,phouclclijk dc uitgangcn.

\tric konilcn door tlc kijkgaten van ollzc post <lc

uitgestrekte lichatnen niet zien liggcn, cloor cle

irelling van hct tcrrcin : er \l'as cnkcl ter hoogte
van cle gezichtslijn ccn liiotnp zichtbaar, \\'elke dc
rltg van ccn hunncr lcek. 's Artoncls hcbben l'ij
ccn mijngrocf gcgravcn on1 de plck te kunnetr
bcreiken rv'a:ir zij .qcrrallcn warcn. Dezc arbeicl
kor-r niet in cen cnkelcn nacht rrcrricht lrrorclen ;

clen volgenclren nacht rvercl hct \verli door de
pionnicrs \\rcor hervat, tt'atrt, gcradl;raaiit door
rtcrmoeiclhcirl als ri'ij \\raren, l,as irct ons niet
mogeliik in te -clapen.

L.lit een looclzu'arcn slaap ontu'akcncl, heb ik
rle vicr liiken gczicn, c.lie c1c sapcurs onclcr het
vclcl door hadrclcn bercikt en clic zii vastgci.raakt
en naar zich toc in de groef hacltlcn gctrokkcn.

Elk van hcn hactr verschillencle' kuretsuren
naast elkaar ; kogel.qatcn op enkele ccntinetel's
vân e1kâar af : cle nritraillcur hacl voortckuencl op
hen geschotcrr.

Het lijk van Anclré }Iesnil \\:as nict tcrugge-
r,onclen. Zijn hroer Joseph I'raci hct onmogclijke
ge<1:ran onr hcur tc zo,ckcrr : ireel allcen ging hii
in 't velcl dat voortdrircnrl ovcr brcerltc, lengtc
cn rlnarste hcscl'roten rl,etcl cloo'r hct krrrisvtirrr
dter nritraillerlrs. 's Ochtencls, liruipcncl a1s eelr
s1ak, rrerto,onclc hij borren aan clen hctrvcl, zijn
z\\,ârt van aâTdc, âfschuu,clijk vcr\\rrongen gc-
laat.

\\re Lci-,ben hcni binncr.t gcbracht ; ziin l.angen
\\:âren opengckrabtl cl,oor c1e hakcn varr het prili-
licidraad, mct blocclcnclc har.rcler4 tcnliil zn'are
nroclcierkluiteri iu clc votl\\.clr zijncr klecren plak-
ter1, en irij ro,ok traar rlcn cl.o.ocl. Als ccn maniak
lrt r'lraalrlc hij :

,, FIii is ncr'gcr)S. rr

l[ct het .qc\vccr, dat hij .qir.tg sclrooru.nalrcn,
rlro'ng hii ccn h.ock in, zo.ncler te luistcren naar
n'at u.c tcgen hctu zcirlen, steccls hcrhalend :

,, Hij is ncl-q('l)s. ))

\,'ier nachtcrr is dit geleclen en ik zic hoe de
lichamcn ziclr aftcql<encn, zich vertoonen in clen
o.chtcncl die nog eens tleze aardsche 1iel vcrbleelit.

B,arque, vcrstiifcl, liikt abnormaaT gro'ot. Z'n
armcn ziin langs zijrr lichaarn gestrekt, zijn borst
is irrgcr.lmkt, zijn hnili als ccn lirtnr uitgeholc'l.
llct hct hoofcl te.qcn ccn modclerhoo,p stcuncntl,
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I{crli rrarr I}caulicu lcs-Fontaincs, <lic, er;cnals iri
tlc kcrlictr, riool rlc Driitschcrs tiirlcr-rs lmu tcrti.g-

to.crht n'crci opgcblazen.

zict hij orrcr z.iin \roctcn hccn naur lrcn rlic .,,utr

iinks korncn; nrct' \'.'1:olulrrï(l gclalt, lrcvuilcl
rioor- clc sliinrcri.qc r'lck tlcr uecrhaugcnde haren,
\\'aa1"i11 tiiirlic zn'artc blocrikorstcn zijn .qcbcel<1-
honn.cl, cle oogen cloorloopcn : rlitpuilcnd, en als
gcko'okt.

. Euclorc daarcntcgen liikt hecl klein; ziin ge-
zichtic is volkorncn blanli, zoo biank, ilat hci is
als ecn Picrro.t-gclaat cn het is aangriilrencl te
zicn hoc hct al-" een stuk rvit papicr tussôhcn cle
grarlu:e cn l;lauu.achtigc clo,oreenrvalreling rran
lijl<crr rritstcrl:t.

Dc Brctouncr lliquct, lrrcc.rl geschourlerc.l. r,ier-
kant als cetr stccn, ligt gestrakt als jn groote
kr:rchtsinsperuring : 't is o,f hij <len ucr,àl l,il
t_t-ac-hten op te hcffcrr ; clcze zir,are inspanning
ilmkt zicl-r uit iu ccn.qrijrls op ziin, ci,oor.1" uoo,l'
uitstckencle iukbcenclcren cri voorhoo,fcl .qebultc
aangezicht, het afzichteliik krrccicrrcl, 

"r, 
iiic, 

",,claar clc mc't ecr'lro,ogtlc aarrie bcplaliie haren als't u'ate ol,st:-iilirrrd', ziin kaken ipliitcncl als tot
lrct rlrtstoôtcn van ccn spookgil, u,ij<l rlc r;rrimpers
over cle cloffc, tr.ocbcle oogen, ziin lruirrstecnen
o.o.qen sperr.cntl ; zijn hantlcn ziin cliclrtgcknepcn
tloor lrct griipcn in rlc rrrirnre.

- Barque crr Biquct hcbbcrr tlerr buik niet gaten
doorboord. Eu<iorc clc l<ecl. flct irct ,r"ri,l"itu",,
cn ot'crhlt.rrg<tt z.i.in zc n{)g lrc.cr.r,t,rnrirrltt.

De van blocd gelccgcle, cliklic Larnuse heeft

eerr gezu'o11en en gepio,oicl gelaat, lr'aarin de
oogcn gclcitlcliili irr cle holten zijrr gcclrongen,
hct ccnc icts ruecr dan hct antlcrc. Zc hcbben
hctu omrvilikcld rnct cerl stuli tcntlinricn clat ol)
c1e plaats vân c1elr hals in cen zwartachtigc vloei-
stcrf gcclrenkL. ts . Zijn rcchtel schoucler is door
rrerschillende kogels vcrbrijzelcl en cle arnr ho,udt
enkel nog cloor recpen stof \/pn clc nrorltri cn ulct
toulvtjes, die u'c craan hcbben bevestigd.

I)en ecrstcn nacht clat ivc hern daar hcltbcn
nccrgclegcl, l-ring de arm buiten rlezcu tlo,o<len-
hoop cn ziin gele hanrl, kromgetro,kken op cclr

'aal-çlliluit, raaktc tclkcns cle gczichtcn clcr voor
bij.qangers. Toen hcbl;cn rr'c clcn arm Éra1l c1c 1ia-

lrotjas vastgtslrclil.
Een lolk i.an stanli bcgirrt over de or,rcrltlij{-

sclcn clezer schepsclcn, \\.aâr1nee 11:ij zoo langcrr
tijcl saam hebbcn gelccfcl, zoo langen tijctr saaru
mec hebben geleclcn, te z\trerzen.

Toen rvij hcn zagen, zciclen n'ij :

r Z)c zijn cloocl a1le vier. r<

Maar zc zijn te erg urisvonucl, clan ciat rvij nog
clenken:

t Zij zijn het. l
En rve mo'ctcrr ons \;ai r dczc orrbcr;r,'ccgliikc

nr'onsters afrvcuden, o,nt clc lccgtc te besàffln,
rrelke zij tusscircn hcn cn ons lat'cn, tusschcn
hcn en clc gcmcenschappeliikc dingcn clie rtu af
gescheurd zijn.

De mannerr uit r1c anclcrc ko nlragnics of rcgi-
rucntcrr, cle vrccurclctr, rlic lrier dagcliiks voolbij
.qâan - 

('s nachts stcrlnt mcn onbcu'rist op allei
n'at oncler hct bcreik van dc hancl 1igt, rloocl of
lcvcnri') 

- 
11616,11 ccn afschuu.bcrvcging bij clczc

in tle rrolle lo,opgr:aaf .op clkaar geplakte lijlicn.
S.oms rvorclcn zc tt'occlencl :

r< \\rat hebbcrr zc er toch aan oilr rlie dooclen
hicr tc latcn liggcn ? l

D,an voegcn zii erbii :

rr Het is u'aar- ook, zc kunncn zel:.jcr nict van-
rl:ratr 'ha1en. rr

fn afutachting ciaarvan n orclcrr ze 1)as in rlen
nacht begravcn.

Dc ochtcncl is gckomerr. legcuorrcr ons ,ont-
dcklien u'c cle andcrc hclliug raan hct ravijn : heu-
vcl 119, r,r.n kalc, gcitarstcn, opcngeretcn heuvcl,
clooraclcrcl varr onrr:.qclnratigci gnngen en d,oorl
strccpt mct cvennriirligc loopgravcn, hicr eu ciaat
<[cn kleicn l<rijtacirtigcu'Lroclcrl ôpcrrleggencl.
Niets beri ccgt cr crr onzc kogels, cLc Licr à''cla^rtlct br ee<1e schrrirrrstr-a1crr als crrorurc. golrrcn
necrvalien, schiinen hnn clonrlerencle ilng"r,
tcgcn cen grootcn, r'crr,alien e.n vcrlaten dantuit te stnotclt.

Ilijrr bcurt van clc t,acht is vo,orbij ; cn c,le an_
tierc r,valicls, rnet hleckc gczichtcrr cir'gctvikkciti
in hun rroclrtige, c.lniipcnclc tcntlinncn,'met nrctl
der bc-ctreept cn gcvlekt, clniken uii de aar.cle
u,aarin zij op.qcslotcn \\.arcn, zctten zich in be_
n-eging cn gâan naar bcncden. IIct tn.cecle pclo-
tou lrlaatst zich op dc schietplank cn voclr ae i<ijt-grtcn. \'oor orrs is cr-rrrt lrist to1 t.arravorrd...

J+ * .)Ê

Tcrrvijl hij tit te cten, kiil<t para<lijs urij strak
aan, fk ga nâar hem toe.
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(( Ge ziet er goecl t1it. D

,r Gaat rr niei ââ11 ), ant$ioordt hij tr Ik n'ililc
u slrrekctr. Iiotlr ecns rr-ree kijkerr' ir

Hij strel<t tle harrcl uit naat zijn half i'o1'1c

n-itli] a;" riitast ziin borcl en ectgerij staat, n'ci-

icll, lestitlt clan cic,rr rlijn door-.-zijn ke':1gat in
i'ciliglici(l tc brcngcn cn de l<rrrik iu zjjn zak tt:
stcken. IIij veru'iidctt zich.

Ik r'o1g hcni. In 't voorbijgaall liceùrt hii zi.jrr

lr.1ur, clie op tle aar<1bauk gaapt' \a ec.tl tiental
1,"rr"r., konit hii diclrter bij mij ,cn zcgt heel

lacht, 
'rrree,nt11, 

z,ontlet- 1llc iillll te !<ijkclr, zooals

lrij altijd tloct a1s hij ontroercl is :',i 
Ik n'ect \râar i\lldré llcsnil is. \\ti1t ge hcrir

zicn? Kom. rr

I)'it zeggencl. neclut hii ziin politienruts af ,

lcrttnit en ,steekt haar in den zak, zct zijll helrrr

op. Hij gaat s,ecr vcr(ler. Ik volg hcrn.zondcr eeil

rtoorci tc zcggen.
I{ij brorgt nle cctl vijftig' tnctcr vct.tlr't' riarr r.lc:

1r1ek, rvaar zich ottzc getncenschappeliil<c s1aa1l-

plaats be,,'itrtlt cn de overbtugging valr z:rkliett
n-aarottclet n'e cloorglijclen' telkens itrct rlcn in-
rlnrk rlat rleze mocltlcrboog ons op c1c ribhcn zai
vallen. \,ro,orb j <1e orterbrugging is itl tlcn u'alid
r,an c1e loopgraaf een halte, ecn tretlc vân ecl)
takkebos bekleetl rlet kleiaarttre, genlaal;t. Paia'
tlijs klimt hier op en geeft mij ccn teelicri ltcnt o1r

rlit naun'c, .elibbctjge p1atfolnt te vo1gen.\itoeger
uras hier een kijkgat voor een tt,akef, 11lâitr 11t1

is het afgebroken. Hc't kijkgat is lagcr gemaakt,
varr tn-ee kogelafwcertlers r'oorzicn. \\tc mccteu
ons bukkcn om niet nrct hct ltoofrl bor,'en clezc'

inricirting uit te stekcn.
. Paraclijs zegt lnct altijcl zecr zachtc stcui:

rr Ik lreb clie iri'ec schilc.lcn zoo geplaatst onr tc
kunnen zien 

- 
oru<lrrt ili een rlenl<bcclrl hac1, en

cctrs rvilclc. kijkcrr l)oe tru,oog \roclr hc't gat r:au
tlat schilcl daar. n

rr Ik zie rriets. l I{ct rlitzicllt is lrclcnrrnclri.
,, \\'at is rlat pak gorrl ? l

', l)at is hij r,, 2sg1 Paradijs
.\ch ! Ilct \\ias c(,rr 1ijk, ccrr lijk, zitteni.l in

(:( n q:lt. sclu ikkcli.ili rrrrbij. ..

Ilaar ik rnijn gczicht tcgcrr rlc' ,stalen l-'1airt 1ri;rt-
gttlrulit cn nriin ,rog1it1 ttgcrr het gat van rlcn
lio,q.clafu'ccrrler hatl gcrh-ongcn, kon il< lrcrrr hec-
1r'rttarrl zicn.

TJtj zal rrecr-gelrrrr-lit, hct lroofrl nâar \'oïcn t11s-
scircl de 'lrccuen ir:rrrgentl, cic. lrc'itlc anncn op c1c

hnicën, tlc haric.lcn lra1f gc:slotcn :lls hrlicr -- ctr
hccl, hccl diclrtbii :-- herl<otbazrr ontllitr'li: ziir:
','çysl:rrr1t' uitpui'lcrrrlc oogrn tlic locnstcn; hct
lrlok r':.rn zijrr tnor'ltlcrigen lNr:rl11 en z'n \:et\.,-ron-
.qin urcrtl dic ilc tanr]cn l-ir't zicn llij schccn te
rlliiiilaclrt'tr cn tc griinzcn tc.qc1iil<, cn zi,irr gc\\'r'c1'
tiat 'r'oor lrctt stonrl, u'iis 1i:rli in lrtt sliil< \r.gg€.-
z,:tl:i. Zi.itt nalaf lot"cn gcstrt.i<tt, luirlrlctr \\-alrclt gc
lrr, l l,'lnttrr llrl 1 r1'r1' r tt l,intt..rrir: -L lr.rt lllit rr .r'-
pll:'lr.l-rl (1,)r)r (( !t r',,clliigttr l1r. 1lçgl,'t,1.

lJii rvlr:i irct, t1r,,ir il(n i \'q('l g.u,rsrclrcri. gc,-

klcecl irr tttorlr.icr crr 1.x'11c'lit 1lc't cL'l't -cor)r't scLr,.iilt,
lri:zorrltlrl c'tt tlcerz.iru'elcl<c'rrtl 111ctli, a1 r'icr- drr.

rir;r,rlligAe;rtl, r'la1i tcgctt rlczen lit:ttrrl tiic'
,:lrror he't ,qtrn:rrrtgl.rt \\r.aâ1 in 1r'i j g'r,rza1;t l'a:, al'

brokkcltle. Hij was niet gerionâen, omclat hij te

dichtbij lag !- 
bn.o..'tt"i', clczctr ct:ltz'rtttletr tlootle' itl tleze ont-

".tl;;;,i;;;rlatenheicl, 
ctr tlc ilrernneû <1je clc

,tooi,L,in^t, ircit'ottetl, is sleclrts c'i:n rluuirc aarrl-

;;"ii.r;iilitc en ili oirtclek tlat & plck'-s'aar ik
i,.i trnntA i"g ot,t te siapen grclst natr tlie waal -

tcgcrr ,lil r rtc:1iilic licllnntrr stcttttt'
it ,t. f'^ nriin qclirat lcrttg vatt hct liiiligat
Para<lijs eri ik hijl<cn clkzrar aan'

" ij:' ;;""st 't hcrn nog niet zeggerr ,' fh'tistert

rlij!l liirlnerâa11 .

, N",.,,. ttiettt ltar, nit't orrlrridc'lelliil< "
ri. l,.:r.., t,'.t ,icrr 1;apitein afgespr"lic'rr' tl:rt ik

hern-zo.rr rloorzoclicn ; tn t'ok hij zei: tr Hc-t rn<rct

.1"i., kl.,in" niet rlaclelijk gcz'egcl worclen' rr

iicn ljcht rvinclje zu'eeft voorbij '

r, Cle ruikt cle lrrcht ! rr' 
r, Nt1, en wat. ))

Dic 3-c,ttr aclcn.rt ge in; zii tlringt in onze ge-

c1a.c1rtc, tlclit rloor ot77'e zi'f'-; 
ùri ,t. z.e{,t Paraclijs, rr Joseph blijft a1leen

or:cr \:al-i cle'zcs broers. Ën ik zal u rvat zeggen :

ii. s"f',t"t ifot f-tli 't niet lang meelzal-maken' Dic

ià,ii"u-r"r zicli nict nleeï spâi:en, die laat zich

i.,;ù1 t,i"l."t,r Ii' rnoest lrcm een {Ioede $rond

,iii ,1. lucht komerr vallen, â11c1ers is hij er 'ee-
-i="rt. Zcs 

.bt-oels, clat is te veel Vinclt ge ooli

niet rlat ltct tevecl is? r,

En trij Yoegt cr bii :

< Hetis toÀh krtlossaal, z'rt'r dic'ht :rls hij bij orrs

is. u'- 
i:r" arrn ligt irrist tegerr cle plck l'aar ik rniin

hoofrl leg.
r, J:r ,,, zcgt Paracliis, tr zijn rechterartn met het

hor:1ogc' o1r tle Pol*o.rr
Hct hor1oge. . 11< zl'iig... Is het ecn getlacirtc'

is het cen dtontn?... Het l<onlt me \roor, ja, ik
iveet hct zelier oi) clit oogertb ik, dat, llii het sla-

I)en gaan, dr.ie clagen gelcden in 
-t1en 

nacht toetr

iL roo.o.t"t.'erlxoeicl was, ik iets als het getik van
een }-r,or1oge heb gchoottl en me aft'roeg u'aar t'lit
vtn{l;r1rn 1<nn komen.

rr lfct ',r'a-q rnisschien toch l'e! het horlclge <1at

oe dltrol' t!c aatcle hecn hebt gehoord )), ze.gt Pârâ-
r'l!js. \r,'icn i1i rnijn overpcillzillgen hrid -meege-
rlclcl,'1. ,, Dat r'l'irrg gàât loort tnet tlenketl etr

clraaictr, zr'l{s als dc tnalr hlijft stilstaan, Nâttltlr
1ijl< h(:? dtrt tttlrrvct-l< ket.rl 'qc nict; rlat ovedceft
u heel gc\\'oontjcs r.net ziin s'ijzcr|laatje e11 ziill
n'iizertjes.,r

T1< r'rocg :

r, Tfii hecft lrlrrct.J lrtr zijrr hantlcn ; 'nl:l.ti- \\'rlilr
is hii rrclrral<t? rr

r Ik r.,<:i't ltt't rtict. Ili
ttrct:ir rlrtt et' zrlirt-tighcitl
hct gr:ziclri.. I-{clrt .c.c rliet
l'arg; gcziett ? ,r

fl< zie'lrct gr-octrigc, nrigc'
de in gctl:rciitctt voor ntii

ri Ja irrist, el zit iets op ziirr rr'â11g, dààr. Ja,
rlisschien is t1e 1<c,ge'l daar iugc'rlrollgen..' ))

"riPas op li, zcgt Jraastig ]tai-rrt1ils, r, rlaar is hii
\\'c 1r:,.r'l<le'n llir:r iti,:t ntrrctell h!iile u staân,.))

]{anr r','c llli.ilcrr tocli, lreshiiteloos, heetr- cn
n-ct't.r1raaiend, tcll,jil Jo.rclr1t l\{esrlil rccbt ol) (xls

afliorut-. 'f{clrrl"t rrt,g rl'ns hii {}11s zoo tcllger voot

lclrof âatl (1c11 lrrrilt, il<
op ltettt 1ag. Of \1-c1 ilr
(lc1r z\\'artc r'1cl< olr ziirr

rlczichl vrttt dctt dorr
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Het aanleggen vân mijngangen o,nder de loop-
graven rran rlen viiand.

gekotlcn. \r-an uit dc vci'tc zien we zijn bleck-
heid, zijn verr4/roflgerr gelaatstrekken; hij truigt
sterk voorover bij 't loopen en schriidt langzaant
voort, terneergeslagen door zijn rnatelo,oze ver-
nroeidheid en zijr. halstarrig denkbecl<l.

aï[/at liebt ge in ur,v gezicht? r vraagt hii.
Hij heeft gczien dat ik Paradijs cle plaats van

de kogels op rnijn rvang aân\,vees.
fk veins hern niet te begrijpen en geef hem, een

vaag, ontwijkend antwoord.
<O!r antrvoor-dt hij verstrooid.
Op dit oogçnblik krijg ik een argstigen inval:

de reuk. Ge merkt haar en kriut u niet vergissen :

zij stijgt op uit een lijk. En wellicht zal hij ziclt
juist gaan verbeelcien c{at....

Het schijnt me clat'hij piotseiing hct teeken
lrcgrijpt, clen eilendigelr oproep van cleir ongeluk-
kigen doode.

I'Iaar hij gaat ireen, rtervotrgt ztjn eenzame
n aurleling, r;erin'ijnt bij cle krcntning.

rr Gistere,n l, z€gt Paraclijs tot rtrii, rr kortrt hii
juist hicr nret ziin iranuetje tol rijst, clie hij niet
cterr u.ou. Als nas het afgesl,.roken, biiift rne ciie
sto'intireliirg hier staarr cn jan'ei 1... hij rnaali.t.ccrr
ben-egiug err r,vi1 c1e rest rran zjjn etcrr over den
hcuvel gooictt, juist op clc 1'l"L n,art dic aticlerc
1igt. l{aar ionger, clat lion ik nn rriet uitstnan, ik
hetr heur bij zijn r'lerken gcpai<t op hct oogenhlii<
clat ltij zijn lijst I'eggoo'icie en riic is hier flccrgc
lirlaiit in c1c 1oo1-.graaf. iierel, hij kccrclc zich
l-ocdelirl naal rrrij toe, vilrti'rood :

rr Wat irclrt gij nri, is 't u s,olt-ts nlâr cleri l<op
gcitcHlll ,, zci lrij tnc.

f1i s1r;rid claatt ais €('n $lrrrlrpâ11rl)c.r'tit ik stot.
terde, ik rvect nict rneer's'at, cu clat ik 't rriet
rurct nuiccln'ii had ge<laan. IIij tr:olç zijn scilouricls
op ea giag mopporcncl kecn.... l

lqzijgend gaan wij lrueer flaar boven'
lV'e'li<eeren terug naar de slaapplaats waar de

ot,i"r.r, saam zijn. Het is in een oucle, ruimere

1;otr rmanrleerPost''-"ôt 
h"i oogenblik clat l'c ct binnengaan, spitst

I'er,rtliis lrct oor'^ -,iO;;. 
batteriierl gerv-en eï flinli rtan langs sinds

cc1l ur1r,. 1,in61f ge 't niet, zeg? 
.?

it n"Êr:iip riàt hij zeggen u-i1, maak een lic1'rte

lrcrr-cgirrg i --
u Wc Ttlilen'zien, ou$'e jongen, ï/e zullen il/el

zlcn : D- 
Utij gaân naâr dc makkers in dc siaapplaats,

brcngeÀ lange ut-cn in verveling cloo'r'

,, Fié oitgup"st lrr loept plots Parailijs- o-Ze loc-
pcfl in de iâoperaaf, I{oort ge 't-niet? Is het nict
i,alarm lrr dat er geroepen wnrdt? rr

r, Aiarm l Ge ziil gek Irr
Nauu' heeft men dit gezcgd o{ cen schadur'r'

verto'ont zich hij den lagen ingang van onzc

slaapplaats, rlie roePt :

,, kip, m"nnen vân het 22ut te wapen ! )
Een wijl stilte. Dan enkele uitroepen'
rr Ik n'ist hct rl'el ), mompelt Paradiis tusschen

c1e tanclen, en hij kruipt op c1e knjeën nââr de

opening vân het,molsnest waarin r'vij gclegcrd
zijn.

D'an weerklinken er geen woorden ûleer. --w*c

zijn stii ger,'oïdefl. Ilaastig r-ichten r/e ons half
o,p, komuo in berveging, gebo'gen of geknieirl ; cle

cèinturen ïvorden gegespt; schaclrrwen vâI1 ar-
lnen zwaaien rran dien eenen kant naaf den ande-
ren: vooirwefpen ïqorcen in de zakken gestopt.

En cloor elkaàr'heen loopen trve naâr buiten, c1e

ransels bij clle riemen achter olls aan sleepend,
met de dekens, en de knaPzakken.

Buiten gekomen zijn t'e a1s versu{t. Het lawaai
def gerreerscho'ten is verho'nderill'oudigci en om
ringi ons van alle kanten. .. Onze batteriien elorr-

deren zonder opho,uden.
ccDerrkt ge tlat zii aanvallen? )) vraâgt cen

stem.
rr lMeet ik het? r antwoordt een andelc stetn

kor'laf. opgewonden.
De kaken ziin npeengekloircl. \Àrc iroutlcn'onze

n"o'orrletr in, haasten ons, stooteu €n snallwen e1-

kaar, grotnnlendr z.ondef te praten.
Ëen bevel vrordt uitgevaardîgd:
rr Ransel op den 1ug ! )
,'ITc,rstellr'n .. ,), roept ecn olficiei', <1ic trtet

gro,ote passen cu cluu,en<1 met d'e ellehogen c1c

lnopgrnrf rloorlnopt-
I)e rcst 1's11 zijrr $roorden verdntiint ntct hent.
Hclstel I Ticn rilling loopt clool r1e riica, ,eei'r

scirok hr 't hart cloet tle ho,ofden opheffen, horitlt
a.llen irr een angstig afrvachten rtast.

n'Iaat' neen : het is allecu een te.genircr,cl r,o,or
c1c rausels:. gee11 rrllrscls; tlc clckcn our ]ret li-
r:liaarrr geroid, hcl l.el-ktuig aan dc ceinturrr.

Oe dekerrs norclen losgcrnaaft, losgemkt en
opgercrl(1. i{og steerls rryeerklinlit geen n'ootc1 ;

nret starcnrle oogcn, clen montl: onstnirnig geslo-
terr, blijven l'c cloodstil staan.

Kol"perraals etr scrgeants, ecrrigszirrs opge\\ron"
<len, lo,li:cn lorrtl, opnorrerrrl clc stotrrrrre harrst
utaar'6,Édç{ r1e r:nanuen zich hnkken,
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Zicirt op Chaulncs.

rr Vooruit, l:raast u i1r11l ! \';11;i'11it, r'tloLttit, \vltt

"'ï;l'*âr,jii]];:],t solilatr:n, als tr.ckc,r ,,1, rtc

1noLl\\rcn tr,r'cc gckritistc .[rij1t:n tlragcncl, banett
zich ecn cloorgang e1r !:t-:r'.rc1l f1n1is llatcrr in clcrr

*'irn11 van cie loopg.rl:rl. \trre i<iil:en zijt.Lciing,s
naaL hcn, telliijl \:\,c ot1: -lrcrdcr 'ttittronstereir.

rr \\Iat ciocrr clic da:rr? l
ru Het is oi-rr n:],ar bovcn tc kr.tntreir g.ran. )
\.\rc zijn gerecrl . Ilc 11airschappr:n ltichtcn zich,

rlcloor zqtijgcnd, mct hun sclitrin ottcr schottticl:
cLr bo,tst gcro;lt.lc t.lekcn, cle stonnbard van tlcl',
heh-r-L oncier c1e kin, op hun gc\\reren gcletrnci. I1r

beschouw hun verr,rirongcn, ttelbleektc; clieptrcf-
fcnde aangczichteï....

Het cinc.le va"n clcn clag versprciclt cen s,onrbcr,
grootsch licirt ovcr cleze stctl<c, onaangctastc
nrassa vân lcvenclen, \tr/aârvan cen deel slechts
tot clen n47cht za1 1evcn. I{ct t'cscnt; altijd is
het <le rcgen dic ,oter mijir heriuncringen l<lccft
bij alle treurspclcn van rlen grootcn corlog. I)t:
arroncl lioalt als ccn vagc, ijskille bcdrciging; hii
.gaat voor tiic manncn'zijn strik spanrten, gtoot
als rlc'u crcl,1.

***
.\*ir'11rvc helc'lcn gtitll tnll lttollrl tot m,rit,i

(]tanaten aan ringcrr r,an i.izerdraatl gerr:gcu,wot -

<]cn roncligcdcelcl :

rr Iec'lerc niarr moet tl-ec granatcn neltrett ! >

D,e komtlanrlant gaat voorbij . FIij is karig r,an
bcrvegrng, in klein ten11e, t'ngcregen, \.ereenvol1'
cligd. Wc hooren hen.r zcggen

r, Ifet gaat goecl l<inclcren. D,e I'{offcn e.londc'
ic1-i op. Ge zult cr kato,en op geven, hé I l

Nieurvtjes gaan langs ons heen a1s rvinilvlaag-
ics :

rrD'e lfarokkancn cfl r1e 21" kompagnie zijrr r'ôtir
ons" I)'e aanira,l is rechts.rran o,ns ingezet.

De 1<orporaals l'otclen hij tlcn kapitein geroc'
ten. Ztj komcrr terug, de at:rlen vol ij2s.r1l,'er:k.
J(orporaal Blrtranc'l hctast rrrc. F{ij hrakt iets aan
een knoop van miilr kapotjas.

Hc1 is cerr krullcrrntcs.
c< Ik clo,e ciit aan urv kapotjas t, zcgt hij tot

mij, gaat clan hecn, anclere flânnen opzoekerid'
We rvachtcrr iir t1e rcgcltachtige ruirnte , als.

clo'or schoten ltcltamcrci, r.on<7er anclete grenslijn
, rlan hct verie, z\\Iarc kanongcbulclcr.

Bertrancl is tlct de uitcleeling klaar en liecri
icrug.

Enkctre solclatcn zijn gaan zitten, so lmigcn
geL'ilU-Cn....

Een man l<orlt irarcl a-:,rtlge1o'opcn cn sprcclit
tcgen Rertranrl lJeze richt zich clan to't ons.

rr \ro,otuit r, zcg'l hii , rt hct is onzc beurt. >

Alien zctten zich tcgcliik jn beu,cging' Wc
plaatscn clcn rroet op dc treclen, zoôeven clroor tle

sapeurs voo,rbereicl, en, clicht aanceû hcffen ri'ij
oris buitcn c-1c schuilplaats tran cle loopgraaf en

klimmen op cle o'rlllcinirlg.
Bcrtr,anci staat op het schuin afloopcncl vclci'

l{et cen oogopslag iict ttij ovel: o'ns heen. A1s rvij
r'r allcn zijn, zcgt hij :

< I{omaan, voorwâârts ! ))

I)c stcmmen hebben ecn cigenaarcligen 1i1:irltr;

IXt vertrek hacl zecr sncl plaats, on'''oorzicn, a1s

in ccn c1rool., Geen gefluit gicrt-cloor- clc lucht'
Oiiclcr het zr,vare gec1reun rran het kanon oncler-

schcidcn le schcrD deze buitengc\l'ofle stilte vau

l;ngc1s olll ons hcen...
\i/c cla-1en hct giibberiSl cn cneffc:r tcrrcir.r af ,

nr.ct aut,omatische bervcgingcir, soms het tloor c.lc

l;a..iouet rterlerrgclc gcwcill: gcbruiliend. Dc oogcii
staren rvcrl<tuigeliil< naat ecn of antlcr gedccittl

r,':rn clc 1'rc11ing, naar clen vernielclcn. grontl dic-

11r.ar iigt, naar c1e rveinigc naalite llikctpaaltjcs
dic uitstcken, naar cle -'r,rahken irr <le gaten. Hct
lijkt o'ns onselooflijk bij het volle claglicl'rt oi'
tlezc helliirg te staan, tàar enkelc overlcvenc.lcn
zicll hcrinncren in d'e cluisternis met z'o'orteel om-
zichtigheicl te hcbbcn ronrlgetloold, tvaarop ancle-

rpn slechts cnkelc- rrluchtige blihkcn cloor <1e liijk-
gaten hcbben clurrtcn \r,rcrpen.

Necn... cr l-reeft gccn ge\rlcervl1tlr tegcn ons

irlaats. Dc brccde uitlo'op van het bataljon buitor
r1c aarde schijnt onopgemerkt te zulJcn rtoor-bjj-
gaan ! Dcze stiltc is t oil van een stijgcncle, stccrls
itijqe ncle bed'rcigine. I)e blccke rlagklar'r1'rcid
vcrblinclt ons.

I)c hcuvel is langs a1le hantcn lrccllcht ntet ntan'
rren rlie tcgcliik met ons naar hencclen konrcn
Rcchts teckent zich d'e silholct vân cen ko'mpa-
gnie af,. clie naar hct r'arrijn gaat cloor c1c gang
9?. ccn vfocgcr l)t'titsch, tirans rrerva]len t'rtcr.k

\IIij gaan cl'oor c1c- tlootgangen va,n het prikkel-
drrarl. N.cq t,otclt er nict cll o!r.s gcscirotcn. On
'!er1.,3n6]jgsn strui.lrelcn en staan ltcer o1-r. \\lc:
stcllen ons aan cleu anc'lcten karit vân het nct-
l,erk weeï op, clan strompe:lc.'len lvc icts sncllci:
c1c heiline af : een instinlitnrati.qe versnclling gtlât
r ln.or rlr' hcri cl.ittg.

Bertrand ro'eltt ons toe onze granaten te spa-
rcr. tot het lartstc oogcrbilik te ll'achtcn.

Ilaa,r cle klank van zijn stcm urorr1t $rcgge'
\/âagd. Plo,ts r'6ôr ons. ovcr rlc gchccle brcecltc
dcr helline sicl'clcrcn sombere r,lantrncn clco'!: dc
hicllt, beuken r'1. mct scl'rri1.rtt'ekken r.i e on tplof fin -

{cll.
fn één iiin, rrarr 1jr1.rs naar rechfs, komen vuut'-

bornmen rrit c]e lucht va.llen, stijg.cn springbom-
nren uit de aarcle op. Het is een vreesclijk go'rdijn
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Ûpgcblazcn lrntg tc Pcro-i'itie.

,1at nns van ile rrcr(]1(i, <1at ons \:an hct vcrictlcit
cn clc toelio.ltrst scheiclt.

We staan sti1, als ztatr clcn groncl gcitagelcl, vcr'
stonrcl tlo,o,r dcn plotstclirlgclr storn clic rtan a1.ic

kairtcn losbrcci<t; tlan rvorc.it onze trocp gcliih-
tiir'lig cloor- één Lrachtsptriitiitrg opgciicr,cu ctt
zccr sncl r'oomit ge\\:,o,rl)en. \\'c struikcictr, ltott-
dcn clhaar r.ast, in ric zu,aLe tookgolvcn.

Wc zien, hoc tegcn ricn acirtergtoncl ri'aar u i.i

hccn snellen, c1c aarilc opstuift a1s in een cycloot.t,
crr irier cn cl:rar- krater'..; zich openen, c1e een uaast
dcn anclbr, c1c cen in <lcn anclcr. Dan kunnen u'c
nict meer zien waar clc ontlaclingen ncervallctr.
l)'c vlagen breken z,oo ratclcurl 1os clat \ve ons
cloo,r hct enkelc gcirdcl clczcr clonclerbuicn al vcr"-
nietigcl voelen, cloor dc groote stcrrcn van brok'
stuli.ken lelke zich in ilc lucht vorlncn. ()e zict,
gc I'o,c1t irlali gij un'.ho'ofcl schcrvcn r,oorbijgic-
rcn, met hun gegrl .van gloeiencl ijzcr in \\,ater.

Rr'i cen scl'rot laat ik nrijri gc\\'ecr rta11en, z.o'o

hcefi c1e hcctcn a<lern van cen 'ontploffing mc c1c

hanclen gcbrand. \\raukc.lencl raap i1i het lccr
op cn loop voott, mct gchogen l.roofc1, door clctr
sto,rtrt van rvildcn rosscn gloed, on,Jer clen vcL-
br ijzeienclen lavarcgcn, gestricn.rcl cloor stralcn
van stof cn roet. Het gcgier clcr schervcn dic
voortijlen cloet ulv oo'lcn pijn, bonst op ttr,r' ncl<,
schrijnt cloor ltu' sla1'rcr-r en ge kunt clen lilcct
niet t.eerhot'tclcn clic u ontsnapt, terr,r'iil ge clit
onclergaat. Ik u:orcl onpasselijk, gepijnigcl cioor-

rlcn zn,arrelstank. D,e aclem cles rloods c'lringt otts
r.oort, heft ons op, schomntelt ons hcen en \\:ecÎ.

We springen op; nict u'etencl waar \\:e lo.open.
I)e oogen knipperr, zijn verblind en u,eencn.
Voo'r ons uit is hct rritzicht belemmcrd cloor ccn
gloeienden sto.rtval u,clke a11cn op cle plaats rloct
stilstaan.

Dit is hct spcrvurlr. Wii uroeten cloor cieze kollr
van vlammen eir clczc afgriiselijke, on'i1o,orc1ring-
bare rvolkcn hccn. Wc gâan cr cloorheen. \Ve zijn
er hii tocval do'r.rlgcl<onrcn; iricr cn daar lrclr jl<

vormen zien rondu'cutelcn, opstijgen en ncerzij-

gcn, verlicht cllo'or ecn plotsclillgen schijn varr

hct orrgekenclc.
Ik heb vrcetnclc gczichtcn ontrvaat c1 clic liretcit

uitstieten, lireten, clic i1i vcrlnoeclclc zonder ze tc
nritlclen van iret 1an'aai clcr vernietiging te hooren.

Ecn vuurgiocrl rnct grootc, ziedencle roode ell
zrrartc ntassa's vicl onl llij hccn, c1e aarde uit-
gravcncl, haar onclcr rnijn voetcn-rvegsleurencl,
lnc op zij u'erpencl als ccn stuk speelgoed.

lk herinncr me o\rcr ecn lijk heen te zijn gc'
stalrt, clat in bi-anci stoncl, gcheeT zw-art was' nlel
ccn plas vergu.lci b1gccl, clic er op knettcrcle cn i1i
hcrinner me ook riat cle panctrcrr van de kapotlas
<1ie naast nrij tvapper<lcn; vlam haclclcn gcvat ctl
ccn rookstrcep achtcr zich slierclen.

Rechts vâI1 ons, langs hcel c1e gang 97 r,vcrcl t1c

blii< getrokkcn en vcrblinctr clo,or een rij afschu-
n-elijke verlichtingcu, tegen elkancler aancltin'
gcncl a1s rncnschcn.

,, Voortvaarts I ,r

Nu clraven l'c bijna. Ili zie mcrrscirtrr vallctt
a1s blokke;r, het aangczicirt naar voreû; antlcrcri
rvccr zijgen o,otmoeclig necr, alsof ze op clcn
groncL gingeir zittcn. \Vc makcn plotsclirigc zij-
ttaartsche sprongcn onr cle uitgestrelitc c1,ooc1crr,

kalm en stijf of vcrminkt, o'1 ook c1e gevaarlijkcr
valstrikhen der gekr,vetsten clie tcgenspartelcn crr
zich vastklampcn, te ontwijken.

Dc lntcrnationale gang !

\\iij zijn er. Hct prikkelclraad is uit den groncl
gcmkt, met cl,e lange a1s b,orcn gedraaide ."vo,rtcls
opgerolcl, ergens neergew.orpcn, lveggcvccgd, oir
groote hoopen in elkaar gecirukt cioor het k4non.
'lusschen-deze groote, cloo'r clen regen vochtige
struiken ligt c1e aarde vfij, open.' D,e gang is niet verclecligcl. D'e Duitschers hcb-
bcn dc plek rrerlaten, of rl el is er rceds een eerste
golf larrgs gegaan...

Ilinnenin staat het v.o1 ger,veren, laugs clen hcu.
vcl geplaatst. Op clcn gr,ond liggen lijken vcr
s1;icrci. Uit cle warreling in c1e lange groevc, stc-
licir griize mouwcll nret roocle opslagen, gestrekte
lianclcn, en gelaarstic bccnen. Cp so,mmige plek-
licn is cle hcurrcl omgcr,rrroct, het ho,utrverk ver-
:,;riintercl; ireel c1c u'ancl van cle loopgraaf is gc-
:circurcl, beclolvcn oncler een oarbeschrijfeliji<.c
mengeling.

Op anclerc gecleelten gapen roncle putten.
\"o'oral van clit o,ogenblik behouci ik het grillige
visioen van cle in lompen gehu1cle, met ve,elklcu-
rige voriclen betl.ckte lôopgiaaf. Orn hun aard,zak-
kcn tc vervaarcligen, haclrlen cle Duitschers 1aken,
iiatoen, rvo,llen gocderen met bontgekleurde pa-
tro,nen gebruikt, uit ccn ,of andcr magazijn van
rircubelstoffen géroofcl. Hcel clic mengelnoes van
gc l<leurcle, gescheurcl,e, ontraf elde f larclen, hangt,
\\'rpl)ert, iïaait cn danst voo'r de oogen.

\\.rij hebben ons in cle gang verspreid. De lui-
: riant clie er langs clen ancl,eren kant was inge-

sprong"en, buigt zich vo,otrover, schreeuwt, cri
1:ctluidt ons:

rr I-aat o,ns niet hicr bli.ivcn. Voo,ru,aarts I A1-
ii.i,l rnaar voorrvaar-ts ! ;,

Wc klimmen clerr hcrrvel van cle gang ovcr,
stctrncricl op rie zakken, <lc u,apen*.r,-ij"'iug,,t.,,,t
die thar opgchool.,t liggcrr, Orrdcr irr ltet rar.ijrr
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l]t't wotttl \'iri: I)ct)ii'('oufl,

is c1c gr-on<l c1o,or schotcir onrgewocld, t'o1 wr'ak-
stukkcrr, bczaaicl ntct rlccrgcvallen lichamcu, clic
dc onbervceglijkheid vau voorwerper hebben, o,f
geschokt .uvorttren door flaur,vc, stuipachtige be-
lvegingen.

Het spervuur gaat voort rnet zijn helsche ont-
ladingen, achtcr ons, op cle plek waar wij juist
langs zijn gegaan. Maar claar waar wij ons nu
bevindeh, aan delr vûet van den heuvel, is't een
c1clotl punt voor de artilierie.

Een korte, vr.cemde kalmte. We houclcn even
op d'oof te zijn. We kijken elkaar aan. Iioorts
brandt in de oogen en cr is bloed op de wang'en.
De ademhaling snurkt en de harten ktoppeu iu
de borsten.

\Â/'e hcrkcnncn elkaar, vluchtig, in haast alsof
we na een langen clroom elkaar op zekeren dag
\vee{ van aangezicht tot aaugezicht terugzien, op
<1c oevers van den dood. In deze opklaring van
r1c hel rverpen we elkaar enkele haastige rvoorclen
boe...,

Het achtergedeelte van het ravijn zijn r,ve door.
Nu verrijst dê andere helling v66r ons. We kliru-
tuen achter elkaar naar boven, door rrid<trel vau
een in cle aarde gehakte trap.

rt Past op ! l
Het is een soldaat die op het midctren vân de

trap clo,or een gtanaatscherf, vau ginds ko'rnend,
in de lentlen.en wordt getroffen, neervalt als eeri
zwemmer, znnder ho'ofc1cleksel, de beicle ârrue11
llaar voren gestrckt.'We zien de vormlooz.e omlijning van dezen
klomp, die in den afgrond duikt; ik zie cluidelijk
het verwarde hoofdhaar boven het zware profiel
van het gelaat.

Wij komen boven op de hoogte.
Een groote kleurlooze leegte strekt zich voor

ons uit. Eerst zien we niets dan een krijt- en
steenachtige geei-grijze steppe, zoover het oog
reikt. Geen menschelijke stroom gaat den onzen
voor ; geen levend wezen is er vô6r o,ns. De grond
is bedekt met dooden: pas gevallen lijken, die er
uitzien of ze lijden nog ,:f sluirnerenl en oudere
overblijfselen, reeds zonder kleur en verst-r-ooicl
cloor clen wind, bijna al door de aarde verteerd.

fudra onze lange dinge.reude rij opduikt eu
voorbnelt, voel ,ik dat twee mannen dicht bij

ruij getlo{{err zijn; ttvee schaduweu zijn ter aarde
ge\\'orpcrj, roilcnd ouclel ouze vo'etcû, tle ecn uret
ecir schellerr kreet, cle altler zwijgcnd ais cen oS.

llcn antlc:re \\.cer ver(iwijnt, een kraukzinuige be-
rveging urakeucl, alsoi hij urcegesleurd lvordt.' \\'e ch-ingclr {rns instiuktnratig tc z.tallr vooft,
steerls rroort; clc rvorrd, in onzc gr-oep geslagen,
sluit zich ianzc-lf.

I)c' ser-geant blijf t staan, lieft zijr.r sabel clp, laat
irct rlai;cn tvecr los e rr kr.riclt; zijn gekuielcl ii-
cha:rttr lrrrigt :rret scLiokketr erchtetover, zjiu lreiru
valt t'r,or zirn voctctr cu Irij biijit zuu ligger:,
'l:lootshooftls, itct gel:uit ten hcnicl gckccrcl. I)e
r-ij norrlt in haar aanlor--rp 11r-rlis onrlerbroli.cn, tJnr
rii'zc onitc\r'ceglijliheici tc eerbiccligcn.

l:liLitL \r,c zien clen luitcrn.rnt nict nrcer. L)cclr
ovel-sten ttleer, clus... Eeu rvcifcljng hr-.,uilt cie
nrcnschclijke golf tcgcn, dic tcgel. irct begirr van
clc bovcnvlaktc botst. En orlcler hct vçetgctiappcl
lioor: jli cleu laurven aclenttdcht dcr longc'n.

ru \-oorivzrarts ! rr r,oc_pt eeu gcwool1 soldaat.
I),an gaarr rve al1cn wecr voolt; met lilirunienrlc

liaast hcrvatten rve den 1oo1r naar de vernietiging.
ru \\raar is llcrtrand? l kermt pijnlijk cen stem

\Iâu. een der voo'ropgaanden.
< Ilaar ! Hier... >

In 't voorbijgaan heeft hij zich ovc-r een gc-
l-logen, ruaar hij verlaat snel cl,eu man, die de ar-
1rrc11 1laar hen:. uitstrekt; hij schijnt te snikken.

Juist op het oogenblik dat hij weer bij ons
konrt, hooren we voo( .ons, uit eetr soo(t van buit
liuirrcucl hct getik van den mitrailleur.

Hct is een angstig oogenblik, ernstiger nog
elan toeir r,vij de braudende aardbeving van het
spervûur d,oorsnelden.. Deze welbekende stem
spreckt tot ons in de ruimte, duidelijk err vrce.ic-
lijk. Maar \,ve staan niet meer stil.

ri \roort ! Voo,rt ! l
Dc adembeklemrniug uit zich in rauw gekerru

en we gaau voort met ons naar den horizon te
!veïpen,

it De }Loffen ! Lk zie ze! n zegt plots een mau.
rt Ja.. . hun hoofden clààr, boven cle loopgraaf ...1
Daar is cle loopgraaf, die 1ijn. Het is dichtbil .

O I die krengen !

Wc.hcrkennen inderdaad kleine grijze kalotjes
clici darr te voorschijn komen, dan onaer de opper-
vlakte vatr den grond wegduiken, op een vijftig-
tal rncter voor ons, achter een strook zwârte aar-
rlc, cloolgroefd en opbultend.

Een schok cloortrilt hen die thans de groep
vormen, waarill ik mij bevind. Zoo dicht bij het
cïoel, tot nu toe ongedeerd, zouden wij er niet
toe geraken ? Toch, we zullen er korten ! We ne:
rhen groote stappen. liiets wordt er verder gc-
hoord. Een ieder snelt vooruit, aaugetrokken
cloor de schrikkelijke groef, al van tevoren ver-
stijfd, bijna niet in staat het hoofd, rechts oi
lirrlis te 

'ul 
enden.

Ik krijg den indruk dat vetren niet verder kun-
nen cn ter aard,e zijgen. Ik maak e€n sprong ter-
zij, orn een plotseling gerichte bajonet van een
geweer te ontwijken dat omtuimelt.

Vlak bij mij richt Farfadet zich op, met bloe-
ciend gelaat. Hij stoot me, werpt zich op Vol-
patte, die naast mij loopt en klemt zich aan dezen
vast; Vo,lpattc bulrt zich ondor het loopon nnar
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hent toe, sleclrt ltettt culi.l.i i,rissull tLrt't zich ttrcc,
rian schurlt hij hern vatr zich aT, 1re.',rijclt zich van
henr zoniler ireur aan tc zien, zctttcler tc lveteu r't'ie
het is, terwijl hij hen rnet hakkelende, half tloor
inspanning verstikte stem toer,ocpt :

.:.Laat me los, laat ute los... Stiaks zullen i,ve

u oprapen, jVlaak u maar niet ongerust. ))

D'e ander zakt in elkaar, en zijn gelaat, met
vermillioen masker b,e<iekt, 'uvaaruit iedere uit-
rlrukking is weggerukt, ."venclt zich van den
eenen kant naar den andeten, terr,vijl Volpatte
reeds ver, rverktuigelijk tusschen de tanden nog
herhaaide : r< Maak u mâar niet o,ngerust )), voor
zich uitstarend naar de linie.

Ecn wo,1k van kogels stuilt orn ons heen; ver-
meerdêrend het plo'tseling stilstaan, het ti age, op-
standige, belvegingsvollc va11eu, het loodzwaar
neertuimclcn met het volie gcrvicht cler lichamen,
c1c lireten; de doffe, verlilclercle, wanhopige uit-
roepen of ook u''ci cle vreeselijkc en holle <r han l
zuchten rvaarb j nret één geluicl heel een leven
uitdooft. En rvij, clie nog niet getroffen zijn, rvij
kijken voor ons, loopcn, dravcn teuridden van
het spel cles doo,cls dat in 't ivilcle \,veg in ons
r'leesch tlringt.

FIet prikkeiclraad. Er is nog een onaangetaste
strook. We loopen cr o,mheen. Zij is '<.rpengereten
cloo,r een cliepen clo,organg : het is ecn koLossale
tréclrter van naast elkaar gebo,orde trechters, eeu
fantastische krater door het kanon gecloiven.

Dc aaiiblik van cleze r,,eru,oesting is orrtsteilend.
IJet schijnt alsof clit uit het midclelpunt der aarde
is ontstaan. IIet zien van een dergelijke splijting
der aardlagen spo,ort onze vurigheid van aanval-
lers nog aatl en enkelen van ons kunnen zich niet
weer'houden, somber het hoofd heffend, op het
oogenblik clat cle woorclen met moeite aan de
kelen ontrukt worden, uit te roepen:

ru O ! wat hebben ll'e ze daar neergeblikserrrd I l
Àls cloo,r clen wind voortgedreven, stijgen en

clalen.we naar gelang cier tlalingen en aardhoopen
iil dcze ontzettende bres van den groud, die om-
ger'vroet, zwart gerookt, bijeengetrokken werd
rloor cle zieclen<.le vlamnieu. De aardkluiten kle-
vell ÉIan de rroetcn. We rukken ze er woest aÎ.
D_e litrustingen, stoffen die den weeken gronrl
bekleeclen, iret oudergoecl dat rlit de opengereten

zakketi is gevalierr, belctten ons itl t'le moclder te

,"t ta"* "rlï" 
tnagan er vooLal voor o'1lze voeten

.,p .i"r" ovet-schoitc,n tc plaatsen,. a1s wij in <ie

g.i,t.,rr si,r-ingcn of c1e heuveltjes beklimnren'
,'\r:hter ons jagen stemûreil ons oP:
( \,rool:uit jongens, vooruit ! rr'-
u l{et hectè regiment is achter ons l, wordt et

i.uf ()cIJe lL
Wc w-cuclen het hoofd niet, <lm ols te ovêrtur-

ge1r, lliaar deze verzekerirlg elektriseert nog <liize

aanrtalsjacltt
Achtet clen l-renvc:l van de loopgr:azif clie rvij

uatlcren zijrr geen petten, meer te zle:n. Lijken
r,an I)uitschers liggen cI \rcrspreici, opeenge-
stapclcl ais putrtcu of uitgerekt als strecpeu.

\\:c naclercn. l)e ireuvel teekcnt zich cluiclclijii
:ri itLct a11erlei verdacllte vornlen :"de kijkgateLr...
\\'c zijn er i,roirdcrlijk, ong.clo'oÎlijk iiicht bi:..'
Juist voor ons valt iets. Het is een granaat. llet
.zijn voct slingert korpr"raal lJertrandi heur zoo
goetl clat zij taar voren springt en juist op cle

loopgraaf outploft.
Het is op dier gelukkigen zet d.af de eskouacle

hij clc groef aaniandt.
I'é1-rin rverpt zich plat op den buik. Hij wentelt

zich om een lijk heen. Hij tr,ereikt den ranci,
\verpt zich in de loopgraaf. Hij is er het eerst
birrncngedr'ongen.

.[louillade, die drukke bewegingen maakt en
schreeuwt, springt in de ho'lte bijna op hetzelfde
oogenblik dat Pépin erin gli1dt... lk zie - het
tijclsverlo'op van een bliksemstraal -_ heei eeu rij
van zwarte duivels bukken en hurken om neer
te <lalen, op den top van den heuvèl, aan den
rand var den zwarten valstrik.

Ecu vreeselijk salvo springt ons in 't gelaat,
vlak vo,or ons, een rancl van vlammen voo ons
oplverpend langs r1e voile lengte van den aard-
zoonr. Na één oogenblik van verwarring, schud-
dcn wij ons af en lachen dat het schatert, duij
rtelsch: ç1e ontlading is te iroog afgegaan. En da-
iielijli, rnct uitroepen cn gebrul van verlossing
glijtlcn rve, r,oilen we, vailen we levend in den
buil: van de loo.pgraaf !

***
Ijcrr oncloorclringbare r,r,ahn o.verstroomt oui

als 't rvare. In clen verstikkenclcn afgrond zie ik
ecrst riiets rlan biauu'c uniftrnuen. We loopen
hcen en \\'eer, vÉul clcn cenen kant naar clen an-
clercrr, door elliancler opgestuwcl, gto lmeud en
zoekend, We rven<len olls o1n cn wijl we cle han-
cien vol hebben rnet.het ures. tle granaat en het
ge\,veer, rveten r,ve cerst niet rvat te doen.

u Ze zitten in hu.;r schuilplaatsen, die krengen !l
wordt er gebruld.

D,offe ontpioffingen beroeren den boden : dit
gebeurt onder clerr groncl, in d,e schuilplaatsen.
\\ie r,r'orclen plotseling gescheiclen clo,or een zich
breecl uitspreidende massa van zulk een dichten
rook,.clat zij ons een masker op het gelaat drukt,
rvaarcl.oor ne niets raeer zien kunnen. We sparte-
lcn als clrenkerlingen in deze dr,ristere en wrange
atmosfeer, iu een blok van den nacht. We stoo-
ten tegen cle klippen van neergehurkte, ineea-
geclro,ngen wezens, die bloedend _op den bodem
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liggcn tc kriischcrr. \\rc kurrncn naurveiijks c1e

r,r,anden oncicrschciclcn, hicr rechtopgaand, en
uit aarrlzakkcrl van n,it iinncn gemaakt 

- 
orzeral

g.cichcurri a1s papicr. Àf cli tcc' u-orclt tle /.\\'are,
z\\rcvcnclc, harclnckliigc l'a1nr vcrlicht en zicn rvc
hct krio,elencl ovcrrornpelcncl gec1rang... en bui,
tcrr, afgcscirei<lcn r,an tlit stoffig taferccl, zien u-c
clc omtrekken rrân een gcvccht van nian tegcn
man, nccrziigcn cn oprlo,èmcn, op clen hcuvel, in
tlt.rr ncvcl .

Ik ho,or enkcle zrl,alikc,uitroepen van rt I(amc-
rar1: ! l komcntl trit cen tro.ep lrannen luct vcr.
rlj,lclcrdc koppcn en grijr,c bnizcn die in cen hoek
ziirr gcclrongen, d,oor ecn balst vert'ijd. Il_n oncler
clc. inlitu'olli rolt hct nrcnschot-rlr,eer voort, stiigt
traar éénzclfcicn liant 

- 
nzlar rcc]rts- mct scholi-

sl)rolrgcn cn irolku'cntclirrgcn langs 11c sorrrbcre
ingcstortc pier.

. ***
[n plotscling I'oclcn \\'c dât het gcëindigcl is.

\\ic voelen, hooren, bcgrijpcn <lat onze .qolf die
tot hier door het spervllrlr hcen rn,lc1c, gcen ge"
lijksoortigc golf ontmoct liceft en dat rie'ander-cn
zich bij onze komst teruggetrokken hcbbcn. Hct
urenschclijk gevecht hecft zich voo( olts opgelost.
If ct clunnc gorcli jn van vcrcl,ecligers is afge-
scheur<l in cle gaten \vaâr zc a1s ratten rl,orclcn
gcvângen of gccl,oocl. Ccen tcgenstancl mcer: cen
lecgtc, ccn gr'oote leegte. W-e sclrrijrlclt \ro,ort, oI)-
eengcpakt als ccn vrecscli.ikc' rij tocschorrrvcrs.

En hier is de loopgraaf geheel vernietigd. nlet

hzrar t'ittc in--cstorte nlllten is zij o1t clit gcclc'clte
a1s ile rnocl<lcrigc vcntro'int<le boticnr r,tru ecu itt
zijn stcenen bccl<lingcrr vernictigtlcn vlo'cd mct
hicl en da:rt- c1c plattc en rontlgerancle gâten vaII
viivcrs, evencclrs l'erclro.ogtl ; cn op i1e hellingerr

- o1r clcn lrcu^.,ci cn iu hct ravijn biggelt ccrr

lange' glctsclrcL van lijken, - rr,or(lt dit allcs
o'verrofipcicl, ovcrgoif<1 tloor tlcn tricttu'cn stLooltl
onzer losbrckcntle trocpcn. [n tien r1<>or clc schuti
plaatsen uitgelu-aaktcn rook ctr cle clo,or ondct
âardsche,ontplofÏin.qcn saallrgcllcrste lucht natic'r
ik ccr-r clichte 1n21ss1 1u:r1111en, die, zich aarr clkalr'
vqptklarnpencl, irr ccn rviidcn cirkel r.ontlto11cr,.

llaar op hct oogcnlriih tlat ih cr aztnkortr, stol t
cle g'elicclc rriassa iné(,r'r ar 7.o,o verstilt het laatst.r
gccirceltc van hct gc.\.'ccht. lk zic hoc lllairc zieir
cruit losn'cr-kt, <lc hclru bij tlcn stornrbancl aarr
rlcn hals lriirr51cnc1, hct gclaat opengcrctcn c1l ccri
u-ocst gebri.rl nitst<ntcncl. Ik bots tcgcir ccn 111:rir

aan dic cizrar, aan tlcl ingang r,an c1c schrtilplErats
ziclr vastklcrnt. Zich \\'eg\\.ringcncl rr:rn hct zu,ar'-
tc; gapentle, rrcrracicliiilie valluili houth hii zit-lr
mct clc linlicrhantl aan ceil der spiilcn r.-ast. flct
cle rechter slingert hij gcil'urcnclc ccnigc selion-
rlcn ccn gtanaat. Zij za1 ontploffcn... zij vcr'
chvijnt in irct gat. llct slrringtuig ontploft unllli(i-
dcliijk na hct ncer\\'crl)cn cll cc11 afgriiseliilic
ccho autt'o,o,rc1t op slag irr cle ingcu'euxlen rlcr
aartlc. f)c nran grijl't ccu nll(lcl-(.grannât.

Een ancler wcer llcuht urr vrilrrijzelt uret ecrr
opgerââpt hour,l'cel c1c spijlcrr van clen ingang clcr
schuilpia.ats. D,it heeft ecn inzakking rran aarclc
tcngcrrolge en de ingang u'orclt er c.loor rterspcrcl.
\rcrscl-reiilcne schaclrrnren bcs'egcn cn trappelcn
np r'lit graf.

f),e .cen, rlc arrclcr... In clc 'lcvencle bend,c clie
in flarclerr cle tot nu Toe zooz.cer vervolgcie loop-
graaf genaclerd is, na tcgcn onverrvinbare trom-
nler en kogcls, .op c1c mannen losgelaten; te heb-
bcn gebotst, hcrkcn .ik mociliik de mannen clie
ili toch kcn, alsof hct anclcre clec1 van het lcvcn
plotseling zcet ver af is,. Icts eigenaarcligs rrcr--
rrorrrrt cn verancicrt hcn. Zij zijn al1cn bcvangcn
rloor ccn u,aanzin die hen triet mecr zichzclf doet
zrjn.

ru \\iaat-rroor hou<lbn u'c hicr o1r ? r zegt ccn vân
hcn, tan<lknarsencl,

<r \Itaarom gaâ1-r \\rc nict rl,oor tot <le an<letc
loopgraaf ? )) vraagt cer-r tu'ccdc mij 116l rtocrlt,.
,r Nrr t'ij cr toch ccnmaal zijn, zorrtlen \\'e c[ in
ccn paar sprongen zrjn! t

r< I1i u'il ook rtcrder gaan. ))

rr fk o,oli. O ! dic krerrgen 1.,. rr

Zij schuclrlcn zich rrit ais vlaggcn, dragcn<l als
glorie hun gelrrk, te hcbbcn ovcrlccfrl, orru'rili,
baar, rrithurrdig, bcncrrelcl dro,or zicltzelf..

\\rc utachtcn nu, trapltcnd in hct o\/eï\rronlrcli
I'erk, clien rtrecrrrlen, braalr liggcnden tr,cg, clii:
iir lrct rrelcl zrch slingcrt c1l \ran hct ccne oirlrc
hcnde naar hct anclerc onbckenclc loopt.

rr lr'66.11"'4^11s, naar rechts I l
Dhn gaan nrc vcrcler, dcnzclf<len liar.rt uitioo

pcnd. Het is zonder trvijfcl ccn cloor cle leirlcrs
ginds gekortrbinecldc ircrvcging. \\'c trappcn op.
\veeke licharncn, \\:ilâr\râ1r cnkc'le llcn.cg.cn en
langzaam van plasts verancleren, terrvijl hun


