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Duitschers wagen een uitval.

bloed wegvloëit en zij rauwe kreten slaken I In c'lc

lengte en dllars over- elliaar heen, liggcn iiikcn
opgestapeld als balken en puinho,open ; ovcr ge-
kwetsten lreen, waarop zij zwa'ar steunett, zc'

verstikkend, ze verwrlrgenrl en hen zoo iret lcveu
ontnemcrr<l. Ik durv, o11r voort te kunnen gaan,
een onthoofcl lichaam op zij, \,vaarvân de hals
een br'on van borrelen<l blo,ed is.

Tusschen cle rzeru'oestingcn van ingestortc of
opgeho,opte aardllagelr, plornpe brokkelingen, heI
gekrioel van gekwetsten en c1o,oc1en die te zaarl
bewegen, do'ol het wankelcncle \,vol1d van rook,
geplant in de loopgrâaf en op heel c1,en rancl ct:
ont heen, ontmoetèn u"e niets d'an vlammenclc
aangezichten, bloed'encl van zrvcet, mct schittc'
rende oogen. Er zijn groepen clie scirijnen te clan-
sen terwijl zij hun messen zlvaaien. Ze zijn opge-
togen, buitensporig verzekercl, woest.

De aktie dooft plo,ts merkbaar. Een so c.laat
zegt:

<r Nu, lvat hebben \ve flu te dioen ? l
En die aktie herleeft dan \Meer op een punt :

een twintigtal meters vercler in het veld, bij een
kromming door den heuvel gevormd, knettert
een bundel geweerschoten en strooit zijn ver'-
spreide brandjes roncl een mitrailleur, die, begra-
veù, bij tusschenpoozen kogels spuwt en tegcn
schijnt te spartelen.

Ondler.den ko,olachtigen vlerrgel vâ1.1 eelr
blauwigen en gelen stralenkraus zie ik hoe man"

N'67.

ncn <le bliksemcnrle tnachinc onrsingcierr en haast
insluiten.

Vlak bij ruij hetken ik het silhouet van Joseph
Nlcsnil, cllc, rechtop, zotrcler tc trachten zich te
ontz.ien, 'naal het purrt loopt \vaaf een opeenvo,l-
ging van ontploffende schokken blaft.

l'usçchen o'ns beiclen ontspringt uit een irock
van cle loopgraaf ecn knai. Joseph staat stil, wan-
lic1t, bukt zich en valt .op oen knie. Ik loop op
hem to,e en hij ziet nrij aankomen.

ru IIet is niets: cle dij ". lk kan alleeu kruipen.l
I{ij schijnt kalm, kinderiijk, ger,villig te zijn

ger'vorc1,cn. Zachtjes aan kruipt hij nzrar het ho,l...
Nog ireb ik duiclclijk voor oogen cle plek van

rvaar het schot krvam clat hem trof. Ik glij er-
heen, links af, mct een olnn'eg. Niemanci. Ik ont-
rnoet sfuchts een cl.cr o,r7zet7t die, evenals ik, aan
't zoeken is. Het is Paratlijs.

We r,vorden op zij gedurvd do,or rnanschappen
clie op d.en schouclcr o,f o,nder cl,en arm stukken
ijzer dragen, van alle vormen. Ze versperren de
rnijngroef en schcitlen ons crvan.

trDe mitrailleur is do,or het zevencle genomenD,
u ordt el geroepen.

<< ûie zaI tenrninste niet meer kraaien. Hij r,r-as
dol: leelijk dicr ! leeiijk dier ! l

r< Wat is er n,og te docn nu ? r>

. < Niets. l
. \Ve blijven daar dichtb,ij elkaar staan. We gaan

zitten. De levenCen h,ouden otr) illet hijgen, de
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sten'enden eincligen met een gerochel, ûlngeveri
cio'or rook en hcht, dooq kanongebulder, dat
daar-hèen romurelt naar alle punten der wereld,
We u,:eten niet hoever wij zijn. Er is aarde noclt
hemej., nog aitijd niets anders dan een soort wolk.
}len eerste o,ogenbhk van stilstancl wordt merk-
baar in het drama van dezen chaos. Er is een alge-
meene vertraging in bewegingeo en geluiden.
Iiet kanongebulder vermindert en het is nu ver-
derop dat cie hemel als door een hoestbui wordt
doorèengeschud. D,e oplvinding kalmeeri en er
birjLi siechts ,over, cle naderende afgematheid die
o.is nccrcirukt, en het eindelooze wachten qlat
\\reer ee.t1 aa$vang q€emt.

**rÈ

Waar zit de vijand? Hij heeft overal licharueu
achtergelaten err rvii zieu rijen. gevaugenen;
ginds zi.en \ve nog hoe er een zich eentonig, do{
en rr,azig tegen den goren hentel afteekent. Maai
het meerendêel schijut in de verte te zijn weg-
gevaagd.

Enkele granaten vallen onbehendig nog hier
en daar; het kan ons niet deeren. We zijn ver-
lost, gerust; we zijn alleen in deze woestiju, waar
de uitgestrektheid der lijkenvelden reikt tot aan
cle linies der levenden.

I)e nacht is gevallen. Het stof is weggetrokken,
nraâr vervangeu, eerst door het hallduister, etr
nu cioor de dursternis die over de wanorde der in
de iengte uitgestrekte massa neerdaalt. De man-
scirappen verzan:elen zich, gaan zitten, staan op,
loopen op eikaar steunend of elkaar vastklem-
mend heen en weer. Tusschen de door gesneuvel-
rien versper-de schuilplaatsen vormen zich groe-
pcn cic neerhurken. Enkelen van hen hebben
hurn gerveren op den grond geplaatst en dwalen
iuet hangende armen rorrd de groef. Van dichtbij
zre rk car ze zwatt, verbrand, en met modder be-
tirâtt z1ln, en dat ze roode oogen hebben. We
;lrrcken niet, inaar beginnen te zoeken.

\\ie zren de zich schcrp tegen den hemel af-
tcckenende omtrekken der brankardmannen, die
zoeken; b\rkkend voortgaan, twee aan twee, vast-
gcr,o.lken aan hun langwerpigen last. éiodr,
recirts van ons, hooren we houweel- en schopge,
iuiden.

lk d.;vaai te midden dezer sombere menigte.
_ Op cen gedeelte waar de rand van de loopgraaÏ,

J.oor c1c bescirieting platgedrukt, eeu zachtË bel-
lirrg vormt, zit iemand. Een flauw licht hangt
nog over alles. De kalme houding vau dien man,
clie voor zich heen staart en'peinlt is als van een
bceld en trefi me. I,Ie voorover bukkend herken
ik hem. IIet is ko.rporaal Bertrand.

Hij kecrt het gelaat naar mij toe en ik voel datirij nre in het duister met zijn peinzenden gliru-
lach toelacht....

***
Ik ben aange\,vezen om Joseph }lcsnil naar de

huippos_t rran den Pylôneu,eg te breng,en. Ser-geant Henriot levert me den gekwetstà over en
geeft me het gelei-bi1jet,

lk ga op weg rn€t Joeepb, die, icts bleaker elau

geloouiijk, en steeds zwijgend, langzaatt! !'oort-
loopt. Van tijcl tot tijd staat hij stil, uret kramp-
achtig verwroûgen gelaat. Wij gaan de gang
door.

Plotseling verscbijnt een rnân. Het is Volpatte,
die zegt:

tulk ga rnet u mee tot beneden aan den heuvel'l
Lusteloos z\\'aait hij met een prachtigea ge-

clraaiden stok, ranlru.elt in zijn hancl met de ko'st-
bare sclraar die hem nimmer vexlaat, als met
kastagnetten.

We treclen gedrieiln uit de galg, ais'de helling
van het terrein dit r,eroorlooft te cloen, zonder dat
er gevaar voor kogeis bestaat, u,artt het kanotr
n'erkt niet. Dadelijk bij het buitenkomen botseu
\Te op een menschcnverzameling. Het regent.
Tusschen de zn'are beetrcn, op het gurL' veld gc-
piant als trettreucle lxromclr iir rlert nevel, berrner'
ken rve een doode.

Volpatte dringt zich drror de nrannen heen tot
aân deû liggenden vorm, wruromheen staande
figuren !\,achten. Dbn keert hij zich heftig our
en roept ons toe:

rr Het is Pépin ! r
rr Ach I ), zegt Joseph, die bijna neervalt.
Hij steunt ûp udj. \\re komen dtchterbij. Pê-

pin, uitgestrekt, heeft cle voeten en hauden
krampachtig gerekt, en aijn gezicht, \ryaarop de
regeu drupt, is gezwollen en aIzichtelijk graur,v.

ru Weer een minder van de eskouacle ! r zegt
\"oipatte, terwijl we heengaar.

We zijn thans boven aan het ravijn, daar lvaar
we gisteravoud bij onzen aanval het piateau
adernlo<x doodoopen hebben, en dat we nu niet
rneer herkennen.

Dit velcl, lvaarvsn ik toen den indruk kreeg dat
het geheel vlak was, maar dat in lverkelijkheid
afhelt, is een ontzettend doodenveld geworden.
Ifet lgt er vol lijken ! Het is als eerr begraafplaats
rvaarvan nen het boveugecleelte heeft afgelicht.

Groepen rnanschappen drrcrkruisen het veid
om de dooden van d,en avoncl en den nacht te
herkennen, cle stoffeiijke overblijfselen omdraai -

end, ze aall een kleinigheid herkennend, al zijrr
de gezichten venuinkt. Een dezer zoekenden, ge-
knielcl, neemt uit de hancl van een doode een ge"
scheurde, uitgewischte fotografie,. een gesneu-
veld portr-et.

Zwarte granaat-r.ookzuilen stijgen in lintslin-
gers naar omhoog, dau ontploffen zij in de vcrte
tcgen cien gezichteindcr; heele legers van kraaien
sleuren ovel den tremel hun wijde stippelbewe-
gingen." \feer ond.eraan, tusschen de urenigtç der onbe-
wc'eglijken, liggen, herkenbaar aan hurr versle-
tenheicl etr vert)leektheid, Zouaveu, tirailleurs en
legioen-manschappen van den Mei-aanval.

De uiterste rand onzer linies lag toen aan het
bosclr van Berthonval, op vijf of zes kilometer
.','r hier. In clezeu stormloop, een der schrikke-
lijkste varr den oorlog en vâll alle oorlogel, waren
zij in één voortdrang tot hicr geloopen. Zij vorm,-
den toen een te ver vooruit geschoven punt in tlc
aanvalsgolf en werden in de flank getast, door <1,e

ruitrailleurs, die zich rechts en links van de vtxrr-
bij getrokke.n linies bevonden.
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i3apaunre : de ke-rk varl St. Nikolaas.

Itterls nraanclen geleden heelt cle dood hun de
'(X)gen gebrokeu eû dc wangeû verslondeD;
rnaar-zelfs iu <lcze verstrooide overbiijfselcil, uit
eengespreid door lveer en 'uvinci en reeds bijna tot
asch vervallen, herkent men de verwoestingeû
der mitrailieurs, die hen vernietigdeu, hun rug-
en lendenen doorbo,rend, hen midd,endoor hak"
kend.

Naast de zwarte, wasachtigc koppen als van
Egyptische nr-sqrmiss, klonterig van larven- elr
insektenoverblijfselen, waaruit de witheid der
tanden als uit holten opsteekt; naast armzalige,
verschrompelde stompjes die er voortwoekeren
als op een veld, met blootgelegde wortels, ont
waart men gewasscheu gele schedels met roode
lakensche mutsen bedekt, waarvaû de grijze bol
afschil{ert als van een papyrusvel.

Ilit een hoop slijmerige fiarden, door de nocl
der ro'od gekleurd, stekeu dijbeenderen of wel
rluikt uit €en gat van ontralclde stoffea, met een
sûort teer bestreken, een brok ruggestreng gp.,
Ribbeu liggea over den grond verspreid als ou'de
gebroken kooieu en daainaast zwerven geplette
leeren voorwerpen, doorboord en platgedrukt.

Om eeu verbrokkelden ransel, op beender,en
en çeu knot lakenflarden en equipementstukke:,
Liggen regelmatig verspreide witte punten ge-
z.aaid t als we ons bukken, zien we d-at het de vin
gers zijn van wat êens een lijk was.

Soms steekt enkel een stukje kleerensLof uit de
uitgestrekte ophooping --- want de dooden zonder
graf eindigen niettemin rnet in den groud te zak-
ken - wat aantoont dat op dit punt van de
wereld een menschelijk wezen vernietigcl is.

De Duitschers die gisteren hier wâreo, hebben
hun soldateu naast de onzen verlaten, zouder hen
te begraven - zooals drie over en in elkaar ge-
drongen lijken * rnet hun grijze kalotjes, waâr-
van db roode bies door een grijzen riem is beclekt,
hun grauw-gele buizel, hun groene gezichten ge-
tuigen.

Ik onderzoek de gelaatstrekken van een hun-
. uer: Van het onderste van zijn hals tot aan tle' 

haar'lokken tegen den rand van zijn pet gekleefd,
is hij één aardkleurige klomp, het gelaàt veran-
dqd in qqt micqrennest, met tw€e rotte vruch-

ten op de plaats van de oogen.De ander, geledigd,
cpgedroogd, ligt plat op den buik, de rug in bijna
u'apperende flarden, handen, voeten en aange-
zicht iu den boclem vastgeworteld.

rr Kijk eens ! Dezê hier ligt er pas... ))

Midden op het veld, o'nder de ijzige regenlucht,
op ileze bleeken nadag eener ontketende moord-
par:tij, ligt een hoofd in de aarde gedrukt, een
bloecll,o'os, vochtig hoofd, met zwaren baard.

Iien tler onzcr : tle helnr ligt ernaast. De ge-
zlvollen o,ogled,en laterr even het griezelige porse-
lcir zijner o'ogcn zien en een lip glimt als eeu
slak in den clonkeren baard. Zonder twijfei is
hij irr een grânaatgât geval1en, dat door een an-
Jere granaat weer werd gevulcl, hem tot aan den
hais begravend.

rrIk herkerr hem nietr, zegt Joseph, die zeer
langzaarn rroortkomt crr slechts met moeite
spreekt.

rr Ik herken hern we1 rr, antwoordt Volpatte.
,, D{e baarcl ? r zegt de tooolooze stem van

Jcseph.
tr IIij heeft geen baard, ge zult zien. >

ltleergehurkt, brengt Volpatte de punt van zijn
stok onder de kin ';au het lijk en haalt er eeq
stuk rnoddersteen onder uit, waartegen het hoofd
steunde en dat net een baard lijkt. Dan neemt hij
den helm van den doode, zet hem dien op en
houdt hem de beide ringen van zijn befaamde
schaar voor de oogen om aldus een bril te vor-
meu.

rr O ! > roepen wij clan, a het is Cocon !u
ruO!>
Als ge den dood verneemt of ziet van één,

waalnaast ge den oorlog hebt meegemaakt en die
precies hetzelfde leven met u heeft doorstaan,
krijgt ge een plotselingen schok in uw vleesch,
v;oordat ge eigenlijk iets ervan begrijpt. Het is
waarlijk bijna iets als uw eigen vernietiging, die
ge plotseling verneem-t. Eerst lafer gaat men
treuren

We bekijken dit afschuwelijke hoofd, als uit
een kermispoppenspel, dit gesiachte hoofd, dat
wreedaardig reeds de herinnering aan het leven-
de wezen uitwischt. Alweer,een makker minder.
We blijven angstvallig om hem heen staan.

,r ËLet was... u'We zouden wel willen praten, maar weten
niets te zeggen, dat ernstig genoeg, belangrijk
genoeg, waarachtig genoeg is.

r< Kom >, brengt Joseph met moeite uit, geheel
in beslag genomen door zijn rauw, lichamelijk
lijden. < Ik heb geen kracht genoeg om telkeus
te blijven staan. ))'Vfe verlaten den armen Cocon, met een laat-
sten, korten blik, bijna achteloos.

(( Ge kuat het u niet voorstellen... r zegt Vol-
patte.

.", Neen, ge kunt het u niet rroorstellen. Al
deze verdwijningen tegelijk, gaan het begrip te
boven. Er zijn niet genoeg overlev,enden meer.
Maar wij hebben een zwak begrip van de groot-
heicl clier dooden. Zij gaven,aTles; langzaam aan
gaven zij eerst heel hun kracht, dan, ten slgtte.
gaven zij zicli als uit één stuk, ten volle. Zij
hebbon het leven overvleugeld; hun inspanning
heeft ie6 bovenm:aschelijks eu volnaakts. I
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x.
DN GNUIVET, VAN T}}EN OORI,OG.

(\zcrvolg).

DE VUURDOOP.

In tlcn oorjog klvamcn sonrs zulke b o,cclige ge-
valierr voor tlat ze dc rnctrschen lnct waanzirt
slocgcn. In zijn berocmcl werk rr l\'{enschen in
dctr o,orlog r beschrijft Anclracs Latzko het geval
vâr1 een O,ostcnrijksciren kapitein die met zijir
ko'nipagnie voor de eerste uraal clcn strijd en hct
vuur inging.

Vol mcnschlievenclheid stoncl hij a1s een wrak
tcgcnovcr rie barbaatsche militaire opvatting van
zijn luitcnant. D'teze bladzijdten zijn zoo voL wal-
hopige dramatiscire kracht, dat wij er hier enkele
gctlccltcrr r,an overclTuliken,, om te dloen zien t1,at

het ,onzen vijanden ook al1en niet naar wensclr
ging. Het fcit rricl voor op hct Itâliâansche front.

rr D,e ko'mpagnie lag aan dlen rand van het
llosch.Een halt'e uur \\ias voo,rbij, nu gaf N{arsch-
net, de kapitein, het b,evel tot opbreken. Hij
was, o'nelanks d'e zl,vare hitte, zeer bleek en keek
terzijcle, teru'iji hij luitcnant Weixler beval, te
zot'p1ciL, clat binnen tien minuten a1les marsch-
vaaldig zijn mo,est, tot op den laatsten man.

Iiigculijk hacl hij zichzelf met dit bevel over-
rcrrrrpclcl. Want nu, dit wist liij, was ge,en uitstel
rrrecr nrogelijk. Ais hij \\rcixler op den troep los
stunrclc, clan klopte alles; de mannen beefden
voo'r cl,ezcn naurvclijks trvintigjarigen jongen,
alsof hii cie <1uirzcl in eigen p.ersoon was. En clik-
u,ijls u'as hct ook clcn kapitein zelf, alsof deze
ulagcre gerlaante, lang als een boom, werkelijk
iets onrustbarcncls hatl. Nooit viamcle ook maar
ccn vonkje triarmte uit clcze .kleine, stekende
oogen, cli,c steecls cene onrust weerspiegelden,
stt:ccl:; kooltsig glansden. Niets jo,ngs was çr aan
gcircel tiicr mau, behalve cle kleinc, clunne snor
lroi;crr dc sâamgeperste lippcn, dî,e zich slechts
opentlcrr orn ntet boosaardige harclvochtigh.eid de
lrcstraffing v?tn cen soldaat af te clnvingen.

Reecls lrijna een jaar stonrl hij onc1.er bevel van
kapitci[ ]iarschnc:r eu lto,g no.oit had hij henr
iiooren lachen; hij lvist niets van zijue familie,

noch waar hij vandaan kwam, zelfs niet, of hij
*.f f"*ifi* nâa. gij sprak maar zelden, en dau

in korte, haastige zirrnen, ciic hij. sissend-uitstoot-
;;. Âit Éet borùlen vaû een hevige rvoede, die in
irem kookte, klo'nk alles wat hij zei; hct han-

al"ia" 
"fti:a 

ôver dicnst of o'ortrog, als of er: buitcn
â.r" n"i.t" dingen heelemaal niets op de wcrtiti
bestond dat de aandacht \ruaaLd lnn'as'-:E" 

a"r" man was cloor iret spel van het noocllot
voorbcschikt gervcest, onn geclutend'e het hecic
cerste o,orlogsjaar in hct land aÔhter te biijven'
Eif en hahté maancl ciuurcle cle oorlog rcecls eu

nog had luitenant Weixler geen vijancl gezieu'

Daâelijk bij 't begin, was hij slecirts een paal

kilometer ovcr de Russische grens gekomen;
to,en hacl de typlrus hem aangetast, voor llij nog
een scho't gelost iraci. Nu ging hij einclelijk dcn
vijand tegemoet !

I'farscirner wist, dat hij een solclatengcr'r'ccr
voo,r zic.h liet mecsleepcn ên dat hij a1 zijn ge-

spaarde'gelcl voor een clo'elkijker geoffcrd hatl,
orn toch vo,o'rzl zeker te kunnen treffen en prc-
cies te \veten, hoevecl vijanden hij < het larnpje
hati uitgeblazeu. l

Hij was bijna vroolijk geworden, sedert men
het vuur in c1c nabijlieicl iroorde, spraakzaam,
cloo,t een zerrurvachtigen ijver geclreven, zooâls
cerr hartstochtelijk jager, wanneer hij i,vild op
het spoo,r komt.

D,e kapitein zag heru nu.hier, clan daar uit het
geclrang opduiken en wenclde zich at. Hij wilclc
niet zie4, ho,e de kerel zijn arme, doodmoede
manschappen kwelcle, hen afsnauwcle als een
licffentie herclershond, die de kudde bijeen drijft.
i,ang voor de tien minuten verstreken waren,
zou de kompagnie gereedl zijn; daarvoor zo'i-galc

Weixlers ongeciuld; en dan; dan was er geen
reclen meer nog langer te aarzelen. Onniogelijli,
hct rnoeilijke br:sluit nog langer te verschuiven !

Iiapitein lllarschner haalcle diep adem 'en keek
nret merkr,vaarclig gespanren, wijd geopendc
o'ogen omho,og, nàar clen hemel. Dâar vooraan,
aari ge11e zijcle van d,eu steilen heuvel, die nu nog

-irct uitzicht op hct gevechtsterrein belette, knet-
terden, in ademiooze sn'elheid, onzichtbaar, d'c
machinegerveren ; en nauwelijks een handbreeci
bovcn ciet randi cler helling zweefd,en, dichtge-
zaaicl, kleiire, geel- en witte pakjes, als hoogge-
w.orpen sireeurnrballen, in cle lucht: de o,ntplof-
fingsr,volken van het spervuur, waar hij zijn kom-
pagnic do'orheen moest I'o'eten.

FI.et r'vas een lange weg I Tin'ee kilometer van
den anderen heuvelvo,et af, tot den ingang clcr
loopgrar,cn; en voortclurend ov,er 't open vekl
zoncler eenige dekking. Voor een landstormkom-
pagnie, allen bejaarde huisvaders, die, sedert een
pââr uren in clienst, nu hun vuurdoop zo'udelr
ontvangen en voor de eerste maal kruit zouclcrr
miken, waariijk geen geringe taak.

Voo;: Wci,xlcr, die aan niets anders clacht, dzln
hct iizerelr kmis, dat hij zo,o spoeclig mogelijlr
rnrilc.l e veroveren, vo,ot' zoo' n t wintigj ar:igen vech -

tcr"sbaas, die cle wcreld orn zijrr eigen gewichtigen
l)crsoon liet clraaien en nog geen tijrl had gehacl,
lret leven te leeren waardeeren, mocht dit eer een
oprvindendie wan cl,el toch t li j ken, een prikkelende
onder:neming, waarbij ruen zich zoo recht voelen
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cn ziitr o'nvcrsaagclhcic.l in het jrriste licht plaat-
scn l<on. In stilte r.naaktc clic zich rvaarschijnliji<
reed:'; lang vroolijk ovcr c]c besluiteloosheid van
zijn oudcn kapitein, en vloektc om dleze laatste
rust, rlje irem dtvong, nog een half uur langer op
zijn ccrste heldenclaad te rrachten.

lllarschner siocg met zrin ii istoh rlc hooge gras-
halncir necr en gluurrlc lan tijr,l tot tiici heinre-
lijk riaar ziine kotnpagnic'. Hij bernerktc aan cic
trage berveginger.r c.[er lnannerl en dcn tegetrzin
waarmee zij oostonclen, als kincler.en <1ie men uit
hun slaap u'eiit, clat zij r.eecls lairg hadclen begre-
pen wâarhccn d,e weg nrr leidcle. De geluidlooze
stilte, tuaarrlree zij hun boeitje pakten en in het
gelicl traclen, cleecl hem het hart ineen krimpen....

rr Nonkel n{arschner )) was geen militair vau
bcrocp. D,e oorl.og hacl hern ui_t zijn vreedzaam
ingenieursberlriif opgeroepen. Geen vlieg zo'u hij
krvaacl hebben geclaan. Nu stond hij voor d'ie
grocp gemilitariseerd,e huisrraders en rvist niet
lroe hen toe te spreken.

I,icfst hac'l hii ze al1en teruggeiaagcl naar huis
cn \\ras alleen rrercler gesaân ! Toen, mct een rLrk,
riclrtte hij zich strak op,'hiclcl zijn blik star op
de nrcclaille gevestigclr clie een man, miclden in d'e
larrge rii, o,p <1e borst dr-oeg en riep:

r, I(inriicrcn ! Wij gaan nu op clen vijancl in. Ik
rret'rvacht van 11, clat ierler ziin plicht zal t1o,en,
deri ced aarr cllc vlag getrourv. Ik za7 niets van u
verlangen, dat nict in het belang van ons rracler-
lnndr, in rrqr cigcl.r belang en clus vo'or cle veilig-
lreirl iran vrorl\\' en kintl'ercn gcbeuren moct;
rlaar liunt gc op aan. Vecl geluk ! En nu: Voor'
.,riaar ts ! l

Hii had, zontler hct tc bemerken, <1c stem rran
\\rcixlcr err clierrs overluiden, gcd,rvo,ngen-krani-
gcn kol-nrranclo'toon nagcbootst. om de ontroe-
ring, clie hcm sirlclerencl in c1'c kecl klopte., te over-
:,cht'c'cr1u,or. Na het laatste \\7oord draai<le hij
zich biiliscmsue'l orn en gaf, zon<ler nog eens orn
tc zien, orrcr clen schourler heen het bevel tot
tirailleursgcrvijze o'pruk1<cn. Hij liet het hoofrl op
rle borst zinken cn begon rnet gio,ote schredlen
rlcn l<lirntncht.

Achter hcn-r krrarsten rlie.schoenen, sloegen r1e

etensbakjes klettcrend tegen het een of and,er.
uitrnstingsstuk.\tr/clclra begon ook het hijgen der
zwaarbelactren troep en een zwat'e, verstikkencle
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I)'a zoti l.rrautl<lc rrtct tltoo'rtklaclige ltitte op tic
stcilc, kale glcoiïng. Nct hct sfringen tler sllt-a1'-
nels, hct tikkcn clcr macilinegeweren, het gebul'
cler <1ci kallonncn, mcngcle zich stcecls nacler,
stectis luitlcr het gehuil cler aanvliegencic projek-
tielen. En nog altijcl rvas c1,e kamhoogte niet l:c-
lcilit , . .

Dic kalritein voclde zijn longcn den clicust rt'ci'
gcrcn, blc,cf staan cn hief déu arm in de ho'ogtc.
IJ'e rnannen moestcn ilaar ecns 'n o'ogcnbliii uit-
blazen. Scclert vict uur 's morgcns r,varen ze al
ondcrr,r'eg en ze haclden veel geprestecrd, met hutr
vecrtigjarige beencn. Hij bemerkte het aan zicit
ze7f..

Vol meclelijdcn keek hij naar die bloeclrootle
met zwect beclekte gezichten en ontstelde, toen
irij luitcnant Weixler met groote schre<len op
z.ich af. zag komcn. Waarom kon hij clit gelaat
niet meer zien, zonder zich aangevallen, als bij
de kcel gegrepen te voelen d,oor een haat, die zich
nauwelijks liet beclwingen? Eigenlijk moest hij
zich verheugcn, hem hier buiten aan zijn zijcle te
hcblæn. Ecn blik in deze loerende oogen, moest
volstaan, orn elke o,ntro,ering te kunnen beheer-
schen"

< 'k Me1c1 onrl.erdanigst, kapitein r, - hoorcle
hij hem ratelen - r< ik ga even naâr den linker-
v1cuge1. Jir zijn claar 'n paar kereLs, die rne niet
go,ed trevallen. Vooral Simmel, die rooie honcl !

D{e kmipt nu al ineen, als ginds een ,shrapnei
springt. ir

l{arschner zweeg:. < Die rooie hond? r - Sim-
mel ?

Dat r,r'as toch die rooclharige flankeur van het
tweecl.e pclo,to,n, clc bchanger, die dat allerliefste,
kleinemeiske to't 't laatste oogenblik op ziinarm
hacl gedrragen ? Totclat W'eixler hem brutaal in
clen wagen jo,eg. Het lvas den kapitein, als zag hij
nog cle vcrbaascle o,o,gen, die c1e kinderen opsloe-
ge11 naar clezen machtigen man, clie hun vader
zoo clorst toe te snauwen.

(( Laât henr maar, hij z,al er wel aân wennen )),
sprak hij zacht. r, Hij clenkt nn eenmaal nog aan
zijn kindercn en heeft geen haast, hen tot weezen
tc maken. Niet alle menschen kunnen helden
zi.in. Als zc maar hun plicht doen. l

Weixler zette een strak gezicht, om zijn dunne
lippen speeld,e u'eer tlie l-rarde, verachte iike trek,
clie clen kaltitein telkens als een zweepslag trof.

rr Hij mo'et nu niet langer aan beuzelingen c1'en-
ken, maar aan dgrr eed,, clien hij zijn ofpersten
l<riigsheer sezu.oien heeft. r>

ufa, ja. Ik heb het hem gezegt{!"n, knikte
liapitcin Marschner rrerstoord en vlijde zich lang-
z^Am in het gras neer....

fneengedoken, het hoofcl tusschen ctre hanclen,
n'as dc kapitein zo,o cfiep in getlachten verzonken,
clat ]!i tijcl en plaats vergat, en alle pogingen
van \\'eixlcr om, door herhaaldelijk voorbiisiui
pel1 en luid heen en lveer jagen dermanschappen,
hem op te schrikken, bleven zonder gevols. bin-
deliik bracht nabii paardegetr.appel hem weer
tot de urerkelijkheicl terug. Op dèn landweg, <iie
halverhoogte om den heuvef liep, galopp-eirde
een officier, c1e hooge stafo,fficiersmuts-ôp het
lroofd,. Hij hield zi:n paard in, vroeg miizaam
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naar het doel van d,e kompagnie en trok d,en neus
op, toen kapitein Marschner het nummer van den
heuvei no,emde.

rr D'aarheen gaat ge lrr riep hij uit, æ zijn
grijns veranderde langzaam in een eerbiecligen
glimlach.

<Nu, ik wensch u g'eluk ! Daar.komt ge net
midden in de dikste zwijneboel. Daar willen de
heeren macaronivreters a1 seclert drie dagen cloor.
Dan wil ik u niet ophouden ! De arme drommels,
clie daar liggen ial de aflossing goed te pas ko'
men. IJw dienaar. En veel geluk !l

I\4et een elegahte buiging sloeg hij aan tegen
zijn muts; zijn paarcl hinnikte ond,er den druk
der sporen; en wèg was hij.

De kapitein staarcl.e hem a1s versuft na. < Nu,
ik wensch u geluk !u klonk het hem nog in de
oofen...

rrl)iearmekerels, die claar liggen 1...r Kapitein
.Nlarschner hniverde, to'en hem, bij de woorden
van den stafofficier, plotseling het visioen van
een'stukgeschoten, van bloed cloordrenkte loop-
graaf voor den geest kwam, met de tot stervens
toe uitgeputte manschappen, die naar hem
smachtten als naar den verlosser. Steunen<l ver-
hief hij zich, overn:rand door een pgimrnigen, hit'
teren haat tegen dezen tijd. Geen uitweg was
mose-]; jk ! Ieder minuut, die hij zijn mannen nog
scbonk, was diefstal, od zelfs doodslag, hen daar'
ginrls aangedaan,

Wilr1 rviero hij ziin arm in d,e hoogte en stapte
op, vâst besloten, niet meet te rusten voor.de'looogtaaf. <lie h;j bezetten moest, bereikt was.
Zijn sezich| nras bleek en rrerbi'ttercl en vertrr:k
7inl1 +61 een pijnlijken glimlach, zoo rraak vatr
âe- rrlerlgel het onhitsende, l<rakende: rr \/oot
waarts, vo'orqraarts ! l van zijn lrritenant henr
tesemoet klonk.

Onee:s bleef hij staan. In het knetteren, k161,
oên en k.alle.r mensde 2ic'L p'!6fsslinq eennied1rt
geluicl en verhief zich -*chei L'loy61 h.1 geheele,
nog narrlvelijks tot liet be wnstziin doorclringedd<:
l2saai. Het nrrlerrle zoo giilend, zoo scherp drei..
gerrl. en zoo bliksemsnei. <1at het was, alsof het
gelrrirl zichtbaar wercl, alsof een gillencle boog in
rle lrreht ontstond, clie zich dicht bii het voor-
l'oof,l vastzoo{ en claar, met een korten, harden
zn:eepslâg afknapte, tern'iil ecn paâT stappen

vooruit, een kleine stofwolk opdwarrelde m ofl-

,i"nti"i" lragelkorrels knappend in het gras knet-
terden.

Een shraPnel !'..
\rerbluft keek kapitein Marschner (n11, eî z'ag

tot zijn schrik aller oogen. op hern C"
rich t ; eerl eigenaarclig vet legen'beschaamde lnch

speeide allen om de liPPen.
Nu m est er een goe<1 rrood-reeid gcgevefl

n'orrlcn I

Onhekommerd tloornrarcheeren, zoûder stjl te
staair o{ op te zien. In den gton<l van-4e zaak
nras het toch hetzelfrle, n'at men rlee<l. Viuchten
of verstofipen kon men zich niet. T{iet was geluk
rrooclig;'andere bescherming bestond €r -niet'
I)us voorn'aarts, âls wist men van niets! ÏLt'as er

slechts een, die deed alsof hij zich niets van de

za k aàntïok, clan schaamden de anderen zich,
zouden elkaar oveï en \Meef konh"oleeren en"'
alles was gesr,onnen. Hij bemerkte toch aan zich-
zelf, hoe het gevoel, van alle kanten waargeno-
nen te wor<1en, hem steTk maakte. Indien hi; Cl
heel alleen $/as gelïeest, zou hii zich <lenkeliik
,neel'geworpen hebben, zou hij achter een steen

ciekklng gezoeht l"rehben, al was die ook nog zoo

l<'lein geweest.
u 'i Was maar een verwij<lertl schot ! Voor-

\$âarts kinderen ! rr riep hij luid; bijna vroolijk
ger,'orclen door het gevoel, ziin rnannen tot steun
te zijn. I)aar. snorden, nog voor hij had uitge-
sproken, cle eerstrtolgèntle a1 lqeef aan. Itij spart'
de ai zijn spieren en knarste tran woecle, toen
zijn borrenlijf toch nog terugtroog en zijn hoofd
een oogenblik tusschen de schouders dook. Niet
de kracht, ïrraâtmee het gegil naderbij vloog,
deed hem versehrikken; maâr de merkwaardige
duideliikheid \Mââffiee de ko,gelbaan, juist a1s op
de afheeldingen in tct artillerie-onderwijs, zieh
voor hem welfde; tlit tegennatuurlijke gevoel,
een geluicl meer met het oog, dan met het oor te
moeten !(/ââTneû!en, dat was het, vraartegen geen
wil zich kon verzetten.

I\{en moest iets cloen, zieh op d,e een of andere
manier verbeelden, niet gehee-1 weetloos te zijn t

rr l(ompagnie looppas ! rr schreeun'de hij zoo
harct }ij kor, zijn hanelen a1s spreekhrris voot den
moncT houdend.

A1s bevrijd renden de u:annen er op 1ol. I)e
spanning rrerdn'een rran hun gezicht. feder was
nu met zichzell bezig, str u.ikelde, richtte zieh op,
of green naar losgeraakte uitrustingstukken err
te mirlclen van het alqemeen hijsefl en. blazen
ginq het dreigend gefluit der naderercle pr-ojet-
tielen bijna onongemerkt rrerloren.

lla een poos \\:âs hct clen kapitein alsof iemand
he4r iets in 't linkeroot lllies. IIij clraai<ie het
hc;nfd om cn zag\\Teixlcrrnet cl,onkerrood gezielrt.,
rraa.l zich looperr.

i, \\'at is e'r? rr vroeg hij ,iru"illekeurig clen stap
vertta.qencl.

rr Kaoitein, 'k rtrelcl onrierdanigst, ei nroet een
voorbe'eld ge.qerrën n'ortlcn I Sim.nrel. cllie lafaarrl.
dcmoraliseert tle gehe,elc kompa.enie. Bij ierler.e
shraDrrel schreeurvt Lij : <r Jeirrs-TWaria li. n'etnt
gi_ch on den gronrl en maakt t1e anrleren bang'
lfen nroest rlen kerel als afqchrit-n,ekkend toor
Iteelrl... rt
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Mjdden in den zin kwam een laag van vier
shrapnells aansuizen. ÉIet gillen scheen nog 1ui-
der, nog scherper te zijn gew'orden. Het'uvas den
kapitein alsof een morsterachtige zeis verblirl-
tlend schel, in steilen boo.e tegelrecht op zijn
sehedrel aanflitste. Dit keer mocht hij zelfs niet
rnet de oogen knippen. Evenals bij den tanclarts,
wanneer <le tang aangezet wordt, hield hij zich
krarnpachtig stijf. Tegelijkertijd staarde hij zijn
'luitenant <rnderzoekencl aan, nieuwsgi'erig, hoe
hij zich in het vurig begeerde vuur hield. Doch
die scheen van de shral nells heelemaal geen noti-
tie te nemen. Hij rekte zich, keek met spiedeaden
hlik naar dên linkervleugel, en riep geërgerd:

ri D'aar ! kijk nu kapiteirr ! Daar ligt die ver
wenschte kerel al weer! Ik wil hem toch...l

V66r Marschner hem nog grijpen kon, was hij
al rveggerend, bleef echter halfweg staan, keerde
onr ell kwam mismoedig terug,

rrDe keret is getroffenl, meldde hij wrevelig
en met een verachtelijk schouclerophalen.

aGetroffen?r ontsn pte het den kapitein en
ecn afschuwelijk bitterc smaak deed hem nlotse"
ling c1e tong aan het verhemelte plakken. Hii zag
de ijzige rust in \M'eixlers trekken, den verstrooi-
deu, onverschilligen blik en ziin hand schokte
omhoog. Hij had hem kunnen slaan, zoo prik-
kelde hem deze onbervogenheidl, zoo piinigde
hem dit eruit gegooide : r De kerel is getroffen. u

Ifet beeld van het aarclige meiske met het lichte
lint irr d,e.roode krullen, flitste voor hem op en
het visiocn van een gekro'md liik, dat een kincl
in de armen hield. Als door een nevel zag hij
\Veixl,er langs zich heen gaan en de kompagnie
nasnellen, en liep narir den overkant. v,/aar twee
hoepitaalsoldeten .naast iets onzichtbaars neer-
knletden.

De gewontle lag op zijn rug; zijn vlarnnrenâ
roode har.en omgaven een gro€n-l1raurv, spook-
achtig-bewegingloos gezicht. Voor enkele minu-
le'n zag kapitein Marschner dezen man nog: loo-
pen, had hij dttzelfde gelaat nog verhit en in
opgewon<len levendigheid gezien. Zijn knieën
l.-'ikten, a1s een kille hand voelde hij den aan-
blik van deze onbeqriipelijke snelle verandering
in zijn binnenste, \f,ras zoo lets mogelijk?.., Kon
zoa a\ het bloed in een enkele sekonde weg
r'loeien; een gezond en kraehtiq mensch in wei
ni{e oogetrblikken tot een ruîne ineenstorten?
\Velk aen helsehe kraeht loeide,er in zoo'n stuk
iizer, dat het dên arbeitl vân een rnaandenlang
vetterende ziekte, tusschen h'rtee ademhalingen
in, kon verrichten !

rr Maak u niet ongerust, Simmel r, stanrelde de
kapitein, gesteund op d'en schouder van een hos-
pitaalsoldaat, rr ge wort{t naar hneden gedragen,
hij de achtergeblevenen ! l en d ep aclemhalencl' bracht hij met moeitc d,eze leugen over ziin lip-
pen: (( nu zijt gii nog <le eerste, die in Weenen
tenrgkomt. rr

Hij wilde ook nog iets'ian ôe familie, van het
roodgelokte meiske er aan toevoegen, maar kon
het niet over zijn liBpen krije"o. Hij was bang
\:o,or een kreet rran den stervende naâf de ziiren,
en een siddçring beving hem, toen de piinlijk
vcrtrokken uioûd zich langzaam ontsloot,llij zag

de oogen opengaân; rllde bij het zien van dien
verglaasden blik, die aan niets stoffelijks een

steun vermocht te vinden en door a77e aanwezi-
gen heen in de verre ruimte iets scheen te zo'e'
ken. Het lichaam kromdê zich onder de tastende
hauden van clen verpleger. Uit de opengereten
bloec{ovetstroomdê borst stegen rochelead, on-
verstaanbare klanken, die het roode schrrim op
den moncl tot soringencle luchtbellen opbliezen.

rrSimmel! Wat wilt ge Simmel?r smeekte
l,Iarschner, diep over tlen gewon<le getloeen. I{et
gespannen belangstelling luister<le hij naar <liens
gestamel, overtuigd, dat het go1c1, een laatste
mededeeling op te vangen ! Hij ademrle 1261111nht,

tocn de 1,ç.;r111 ealrle oosen zich eindel'iik in r1e

rlerLeljilrheld fcrrrorr6nl]en e. engstig .ondctzoe-
kenrl oo ziin gez.icht gevestisrl bleven. rrsimmel !l
riep hij.weer en sleeD nâar zijn hand, die beven"
<le naar c1e wonrd zoeht.

rr Simmel ! Kent se me niet ! n
Simm,e{ knikte. 111i rnende n'ijrl de noset. <le

\nonrlhoeken zaklen en httilerig. rrern'iito-.1. -naar het <leR lranitpir seheen, - kwam uit do rtet-
niel.lp borst rle 'k1ach1 

:

r, Pi'itr - - l<anitein zoo'q ni.i. I r na
een korte rochelenden 5sarrkre6f herheolrle hij
schuimenC, met een gillenr_len, vervioe.ler
schreeuur: rrpijn pijn!r -- en sloeg
rnct han<len en voeten.

Kapitein Marschner sprong overeind. 
t

rr Draag hem naàr beneclen ! r beval hij,
hield, zonder te weten, wat hij deed, de ooren toe
en liep rÂreg, cle kornpagnie na, clie ree<ls boven,
op de kamhoogte stond. Het hoofd, als .in een
schroef, tusschen de handen geklemd, tuimelde
hii, brriten adem, verder; als <1ocr angst gedre-
ven, alsof het jamrneren van den gewoncle met
opgeheven bijl achter hem aan stormde. H:ij zag
het ineengeschrompeldre lijf zich krommen, zag
het bliksemsnel vern'elkte gezicht, het rrergeelde
wit d,er oogetr en het rrzoo,tn pijn, kapiteinl, klonk
in hem na en klampte zich vast in zi'in borst,
zoodat hii boven aangekomen, half verstikt neer-
viel alsoof men hem den groncl oncler de voeten
ueggetrokken had....

Beretl'en strekte zich het slagveld uit ; trooste-
loos, grauw. Geen troorn, geen plek'ie groen. Een
steenen rvoestijn ; gehakt, gekerfd. omgen'oeld.
zonder eenig teeken van leven. I)e looperaven,
die, onder in 't dal beginnencl. fot den heu"el-
rand omho,og voerden, deden. met hrrn uitsfpl.en.
cie draadversperringen d,enken aan tot der greep
gespannen vingers; klaun'c1en zich r,vorgend rliep
in tlen grorrcl. l\Iarschner keek onn'illekeurig nog
eens om, Achter hem daalde c1e groene helline
steil naar het boscbje, in 'ivelks bescherming hij
d'en tros hnd achtergelaten. Verâet terrtE glane,-ls
ntit t1,e 1ar.rr1weg. als een rivier, clo'ot bonte rveirlen
ornlijst. Een korte draai, en het groen ver-
dween ! Alle leven ging o'ncler, a1s neergedo.n.lerrl
door de kanonnen, door het giilen en krel1en,
dat, zo,oals de pclsslae bij hertige lrocrts" hprre-

. rend in het groene da1 neer<lreunde. Graneat-
trechter naâst granaattrechter doemcje daar 1-.e-

neden op. Nu en dan spoten clikke, z',var+e aa,rc7-

zuilen omhoog, bedekten vo,or een oogenl-.1ik een
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deeltje van clczc vcrlioolclc ecnzaarnhcicl, n'aaruit
d,e gebarstcn, a1s rnct ccrl l)ennclrlcs vclsrtcclen
boomstompen, tergend oalhoog staken, als ecr-r

uitclaging aan cle machtelo'oze fantasie, orn in clit
uit puin opqehourvclle dboclcrnrcld het landschalr
te herkennen, clat .cr .eens ..rras, 1166r t1e waanzin'er overheen gevaagtl en het, met rrrirren beclclit,
had achtergelaten.

En in dit helsche clal mo'est hij nrr afclalcn !

I)aar b,ene<l'en levcn rrijf clagen en r:ijf nachten
lang. met een tr.ocpie rter<'loemcl,en rlaarhecn uit-
gespuwd, in lerrcnclcn liirre aan dcrr angclhaak
gestoken, als lol<nas loor rlerr vijanr1.,

Geheel alleen, cloor nieirranci bespiecl, ombranrl
<1rnr het springcn clet proiektielen, die hier bovcn
clicht a1s cen on\:{,reersreqen neerploften. gaf kat:i-
tein }{arscirner zich echecl o\.rer âân zijn ï'6s6s,
dc machtelooze u,o,c<Ie tesen een s'erel11. clie hem
iets rl;ergelijks har1, a,angerlaan ! Hij schrecuivde
z.iin haat uit vo le b.orst rrit, mid'clcn ltr hsf dlrrâas
lalvaai_en sprong on, toen ver bencden. reecls hij-
na in het clal. ziin manschapnen opcloken, ge-
rto'lgcl door W'eixler, clic achter hen aanlicn. als
ecn slagersl<necht, die zijn osscn nââr 11e slnc,1.t-
bank drijft. p,s kanitein zas hcn zich hansten.
z.ag hoe 11e ontoloffings-.r'olken bovcn bnn hoofcl
zich vermc,erclctdi:n. z"e". tlrsschen zich en hen,
hier en da.ar, aan rle helling rterspreid. a1-c achtet-
gelaten nr{zakkctr. blarrrr.--riize ho,opjes lisgen,
eenige b'eweginolo'os, andcre als ç,Toote -"pinncn
spartelencl: en hii stormd,e er oD los.

Als ee.n clo:lle iilrle hij o,r'er cle sfeile helling,
\/oelcl,e naut'eliiks clen gronrl 6n614'1 ;aijr1 voetefl,
]roorcle niet het knctfercn der .c'raila11ts:pJinters,
vloos necr rlan rlnt fiij 1ien. strrril<elde ovcj. rrer-
koo;ld,e \4/ortels" r'iel. richttc zich rlecr on cn
sDrong verdrer. zonder nnnr lir-.ks of rcchts te z.ien,
bijna met gesloten oogen. Nu en <1an zag hii, 

-

als uit een spo,orrâaml)jc - ccn blcek, ontstcl(l
gezicht voorbijgliiclen; eens was hct hem, als
keLmcl'e iemancl om rvater, maar hij urilde niets
hooren, blind en d,oof liep hij onophorrclelijk rrer-
cler', opgejaagcl door dren angst voor dit bange,
rterrvijtenclc ;,.t zoo'n pijn ! 1...

Slechts eens bleef hii staan, vastgenageld, als-
of hij op een va1 hacl gctrapt, clie zich stevig onr
zijn beor klcnrcle. Een hand weerhielcl hem, cert
grâtlwe, \/cfstârde hanc1, die mct gekromde vin-
.qers, als l1it steen gehonuren, stijf omh,oog rees.
T{ij zag geen gezicht, kon niet gissen wie claar
dreigclrrl de dbocle vuist tegen hcm ophief . Alleen
r-,'ist hij, c.lat <liczelfdle hand voor trrrce uren nog
geleefcl hacl, ginds in het boschje gemoedelijk
zijn roggehrood gesncclcn, of ecn laatste veldfio'st-
bricfkaart .qeschreven hacl. En een afgrijzen be-
ving hem bij het zien. r,an clez-e vingets, gaf zijn
b,eencn nic[\\'e kracht, zoodat hij, als een jon-
gen, rnet grootc sprongen vercl.er stormdle, tot hij,
met rrliegende flankcn en ecn roode u'o k voor de
oogerl. einclelijk reedis geheel beneclen in 't dai,
bij dcn ingang cler loopgraven, z.ijn ko,mpagnic
bcrci k te.

Luite nant Weixlcr tracl fier naar \;oren en
melcldc hct vcrlies valr veerticn rnan. Xfarschner
hoorrlrc clen trots, clie in ziin stem k1onk, als een
triomf ovcr het rro brachte, als het jrrbclen rtan
cen orrt-iiper.r knaa.p, {ie met c|e eerste ftaarties o1i
zijn hovenlip pro,nl<t en mct I'aardigheid ziin
'ionge bas fo'rceert. \tr,/at r-,'aren vo,or dezen knaap
c1e get'onclen, clie bor,cn aan r'l,e he11ing, o,rrer tlen
gron<l roklerr ? De roodharige bl.o,o<1aard met zijn
gekcrm, 

- rJe kind'cten rlie van hun verzorgers
beroofd, een beclelaarsbestaan, cien moclder1toel,
qnellicht tle gevangenis. teqemo,et gingen, 

- alles
figuranten, clonkere achtergroncl, waartegen ll1i-
tenant Weixlers heldenrnoecl glansriik afstak.
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Dc strijcl om Kamerijk.

iffi i r,:;,i.1i r 
r,;,,.,,: 

i
".r'ri:'iliir
i-"r.:

Vcertien blocd:erige licharnen z,oomden den weg,
dien hij onbeVreesd begaarr had. Mo'esten zijn
oogen niet fonkclcn ?...

Verbrijzelcl c1loor de macht zijner indrukken,
kroop kapitein Marschner als een rvo,rm clo,or de

loopgraaf. . . .'

Nog altijrl krvam er gccn cinde aan de loop-
graaf ! Marschner voelcle zijn krachten verlâm-
rnen, hii struikelde steetls vakeL, en sloot votr af-
grijzen de oogen voor cl,e elkaar kmisendle bloecl-
spor.en, 'c1ie d,en 11reg dler gewondren aanwezen.
Met een ruk hief hij plotseling het hoofd op.
Een nieum'e t euk drong tot hem c1o,or, een zoetige
stanl<, die al maar sterker vrrerd', en einrlelijk, bij
een inham in den loo'pgraafwand, clie hier, naar
links ornbui.qencle. half cirkelvo,rmig terugweek,
als een dichte rryolk naar voren clrong.

I),oor een rvalging aangegrepen, dle maag in de
kcel, zag hii om, en bemerkte in <1e <llepte ecn
hcuvel van vrlile, aan flar_d'en gescheurde uni-
formen, hooe opgcstanelcl en met merkt'aarclig
strakke omliiningen. Slechts langzaam aân ver-
rno'eht zijn blik het afgrijsclijke te clborgronden,
dat daar rvas opgeho,o,frt. Gerrallen so'ld'aten lagen
<1aar, als biieengesleepte planken eu rlrrarsbalken
op een bourvplaats; vetkro'md,, zooals cle clo,ocl-
strijcl hen hactr achtergelaten. Tentbancn. clic men
over hen had uitgesprci<1, n'aren terziicle gegle-
tJten. en onthuldren steengrauure, grinrmige-ver-
trokken gezichten. neergezakte onderkaken, en
uitpuilenclle ooEen. D,e armen van hen, rlie boven-
op lagen. tingen als latrrrerk, tot oo <len grond,
greDen de ondersten in het eez'icht, en $rarelr
re,ecls geheel bctlekt met r1e bonte vlckken der
ontbinding.

Kapitein Marschner slaakte een kort-uitgestoo
ten k?eet en tuimelcl'e ve.rcller' Ziinhoofd' draaicle

heen en v/eer op zijn nek; zijn knieën knikten,
zaod^t hij r,eeds den gro'ndr natlerbij zag kornen,
toen onv,erwachts een ontrekend gezicht vo'o hen1

opdook, ziin aandacht tot zich trok en eensklaps
zijn houding herstelde. Een vreemtle sergeant-
*à;oot stond voor hem'en staarde hem sprakeloos
aan, met groote koortsig-glanzende oogen itr zijn
doodsbleet gelaat. Een sekonde lang was hij a1s

verlamd, dlaarna sperde hij den rnond open,
klapte in cle handen, sprong in de luc\t als een
daniser, 'en ging, zondér aan eenig eerbetoon te
clenken, met groote sprongen er van door'

rt Aflossing ! r schreeuwd,e hij onder 't loopen ;

hie1c1 stil voo( een zwart gat, clat, als de ingang
van ee11 hol in clen lo,opgraafwand grijnsde, en
riep, zich in cle clonkere opening bukkencl, met
cen juichkreet, drie cloo'r zijn tranen gesmoorcl
\qâs :

rrAflossing !.., luitenant ! Dte aflo,ssing is er !...1
De kapitein volgd,e hem met den blik, hij

hoorde c1'en ro,ep, en zijn oogen werden vochtig;
zoo ontroerend klo,nk deze vreugcl,ekteet, clit ge-
schal uit een bevrijcle bors,t. Langzaam volgde hij
den sergeant en zag, - a1s wa1en de doorjen door
cl,ezen kreet gewekt, - uit alle ho'eken bleeke ge-
zichten naar buiten kijken, gewonden met be:
bloecle verbanden, waggelende gestalten met
het geweer in cle hand. Van alle ziiden stroo'mclen
mannen naderbij, <lie hem aanstaarden en geluid-
loos het \,v*oorcl a aflossing l met de lippen prevel-
clen, totilat een hnnner losbrak, en een gillencl
hoera rritstootte, dat als qen rrrrur verder liep en
een echo vond in onzichtbare kelen, tl,ie het geest
driftig herhaald,en. Geschokt boog Marschner
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het hoofcl ; veegde snel met de hand over clc
oogerl' toen de kontrnarrcliant hem, vanuit het hô1,
tegemoet sneldb.'Er u'as niets levends nleer aan dezen man: zijn
gczicht rvas aschgra11q,, zijn oogen uitgedo'oÎd,
ruat, cloor vingerbreeeie ranclen omgeven ; de oog-
ledcn gioeiencl roorl \,an 't waken. Haar, baard
en kleedirrg warelr mgt cen dikke, vuile kleikorst
beciekt, zooc1at hii er uitzag also{ hij zoo juist
rrit hct graf .gestegen u'as.Zijn hand, dic na den
korten miiitairen groet met uitbundige vreugde
de rechterhand. rran den kapitein onrklemde, was
kotrd als die'van eenrliik en kleefde van zweet en
aarde. Beangstigend r,vas de tegensteiling tus-
schen dit met kleereû behangen skelet, dit starre
cloodenmasker en d,e beweeglijke, overprikkelde
levmdigheicl, wâarlnee hii op zijn bevrijders aan
stormd-e.

De woorclen stroomden als gen waterval van
zijrr gebarsten lippen. Hij trok Marschner in het
hol, drukte den struikelencle, clie als verblind
rondtastte, o'p cen onzichtbare zitgelegenheid
ileer, en begon te vertellen. Hij kon ge€n oogen
blik stilstaan. Hij. sprong, sloeg zich op het dij-
lreen, lachte luid, liep huppelend heen en weer,
w-ierp zieh op zijn slaapplaats irr den hoek, r'roeg
herhaaldelijk om esn cigaret, gooide ze, ztn-
der het te bemerken, da twee trekjes al v'eer
\veg, en verzocht dadelijk een nieuwe.

uDus drie uur laterr, kraaide hii, gelukz.alig,
met gernaakte vroolijkheid, rrdiie.., neen ! Binnen
een uut z,ou het reeds te laat zijn geweest. \\Ieet
ge hoeveel pâtr,ofler ik nog heb? Elf honderd
in 't geheel ! I\{achinegeweren : afgeloopen ; tele
foon : . al sedtert gisterennacht kapot ! Patroelje
om te herstellen, onmogelijk, omdat ik iederen
man in 'ile loopgraaf nooclig heb. Met honderd
vierenzeventls zijn we hier ingetrokken, nu
heb ik er nog eenendertig en elf geu'onden, clie
geefl gev/eei meer kunnen dragen. Een en dertig
mannetjes en daârmee moet ik dc loopgraaf hor
'c1en. Van nacht waren we nog met z'f, vijf en
veêrtig'efl, loen zn kwamea; we hebben ze ook
naar den tlirirrel gejaagd, rnaer, eï zijn er nrecr
veertien bij ingeschoten ! flie hebben we nog niet
eens kunnen begraven. Hebt ge ze niet zien lig
ger1. voor cle schuilplaats der n:ranschappen? l

De kapitein tiet hem praten. Hii steunde de
ellebogen op de prirnitieve tafel, hield het hoofd
.tusscher de handen eR zweeg. Zijn oo.gen drvaal
den door de donkere bedompte ruimte, die een
.n'almencl ne;tro eurnlampje met zijn stanl* r:er-
rrulde. Hjj zae het beschimmelde stroo in den
h.rck, de verlaten telefoon. naast clen ingang, een'leege konsen'errkist waârop een verfromnrelcle
lrutikaart rritgespreicl, u'as; r'er<ler- een berg gc
\\-ererr, ecn pak unifolmcrr, vari etikette'1 voor-
zieq, en hii voelde, hoc' laugzaarn een stille,
iizi.ge hui,r,cring in hem oristeeg, die hem den
erlen1 f.tr.nr alsof rl;e grond, rlie tlaarboven, ge-
steund door gebarsten planken, ieder oo.genblik
.1..,ic-4c, in te storten, met centenaarslast op ziin
borst lag;

.{ls een benaurvencle <lroonr werkte deze huir,
pelendg vcrsehiining, met zijn giechelenden
cloocllkep, die voor acht tlagen misschien nog

jong was geweest ; de ged,achte, dat nu de beurt
âarr hem kwam om in dat grafgewelf vijf, zes,

acht rlagen uit te houden, dezelfd'e gruwelen te
doo'rlerren, die de andere lachend vertelde, deed
zijn moedeloosheicl overgâan in een gevoel van
hruisendlen opstand, dat hij naurvelijks vermocht
te onderdrukken, Hij had kunnen schreeu\ilen,
opspringen, wegloopen en uit het diepst zijner
ziel de'rnenschen toebrullen,u'aarom zij hem hier-
heen hadd,en geq/orpenr waârom hij hier moest
,blijven liggen, tot hij vergâân of wel gek gervor
rlen zorr zijn. Hij kon niet begrijpen, lioe hij zich
bietheen hacl laten dtijven. Hij zag geen redeR,
rge,en dbel ; hij zag slechts dit aardho , de ontbin-
clende lijken claarbuiten, en zag slechts, eerr

schrede van clbze razernii verrvijcllercl., zijn \Mee
nen, zooals hij het pas voo( twee dagen verlaten
hacl, met trams, winkelramen, groetende men-
schen en schourx'burgzalen....

Hij trad voor de schacht, die naar boven voerde
en bemerkt"e eerst nu, dat het heei stil was ge-
rlrorden, clat geen gegil et gekraak lneer naaï
ireneden doorc{rong. \uerlammen<l \4'as dit z$/iigen
oa het oorverdooveflde lawaai, 't vulde de
ruimte'met een gespannen verwachting, die ang"
stig in aller oogen flikkerde. Hij wilde zich van

'dezen beklemmentlen druk bewijd€n en kroolr
door cle afbrokkelende schacht omhoog in cle stel-
1ing.

Het eerste ra'at hij zag, rvas de gebogen rug
van Weixler, die met clen verrekijker voor zijn
'oogen clicht tegen een bûrstq'ering aanleunde.
Ook de ancleren stonden als vastgezogen \roor
hun schietgaten en db onbewegelijkheid hunnct

'rchcuderbladen had iets schrikwekkends. Éens-
klaps doorvoer een rilling de verstarde rij. \Meix-
1er sprong achteruit, botste tegen den kapltein,
'schreeurvde: <r Ze komet !,r stonrrde verder naar
de schacht en b,li,es met bolle wangen op zijn
alarmfluit.

Hulpeloos zag Marschner hem na, trad âarze
lencl voor <1e schietgaten en keek naar buiten over
het tookerige velt{, dat aan gene zijcle der ver-
nardb draclen, graurrrr, gescheurcl en met bloed
beclekt opwelfde, als het geznollen lichaam van
een reusachtig lijk. Ver u'eg ging juist de zon
onder:, tiie, reetls half weggezonkea, roodgloeiencl
uit den gronc{ oprees. En tegen dezen verblinden-
den achtergrond dansten zwarte silhouetten, als
nirr{gen in 't mikroskoop, als fndianen die clen
rt tornahawk,r slingeren. Heet klein waren ze nog,
rteTtlrn'enen nn.en dan, sprongen omhoog, kn:a-
men naclerbi'i. zwaaiden met hun gen'eren als mct
polt'penarmen en hun geschreeuw wercl langzaam
aan hoorbaar. aau zn'ellend als veru'ijderd-hon-
derrgeblaf, sclrt-l eillend, \tann,eer ze < Arranti l
hr:rr'lden, als't1oor dof gebrrlder afger,visselcl, a1s
de.roel; ,, Corasei. ,, lrun seledererr do,orlie1,.

Tegen de helling stoncl nu, dicht opeengèc1ron-
gen, 'schouder aan schorrder <le kompagnie, de
gezichten I'ersteencl, verbeten, g,it als krijt, cle
Iippen ingetrokken, het gerrre.cr in clen aanslag;
één roo{dicr met honcler<l ârrnen en oogeû.

rr Niet schieten ! niet schieten ! niet schieten ! l
gilde Sleixler's stem onoplrour'leliik <1oot rle loop
grauf ; zijn rocp klemtlc zich orn aller kelen en
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hield de vingers in bedwang, die met bleeke be-
geeïte cle hanen ornspanden. Reeds vloog de eer-
ste.handgranaat in d,e loopgraaf !... De kapitein
zag hen komen;'zag een zijner manneq. zich
uit de linie losmaken ; met uitgestrekte ermen,
\roorov.er gebogen, een r-oode bloedsluier voor
lret gezicht, naar <len uitgang tuimelen. Toen
Lregon -- eindelijk ! - verlocsend het tikken der
rrraclrinegeweren en onmiddellijk brand,clen ook
rle gerveren 1os, een snuivende bende geiijk. Een
rr-eerzirnvekkende, ijzige begeerigheid lag op
ieciers gezicht. \relen schreeurvclen luicl van haat
en woede, to€n weer nieuq'e groepen opdoken
acirter cle geduncle rijen ; - de geweeiloopen
gloeicien reeds, - en nog steeds kwam het biul-
lende < coraggio 1.. nader en nader.

Als door razetnij bevangen, dansten daarbui-
ten de silhouetten, sprongen in de lueht, vielerr
neer, rolden cloor elkaar, also{ cle oorlogscians nu
eerst zijn hoogtepunt bereikt had.

Toen zag kapitein l{arschner, iroe rle man
l1ââst henl, een oogenblik zijn gôwu.r naar be-
rri,den hielcl en nret haastige, bevencle hanclen, r1c
ba.jonet op den rooi<enclèn loop plaatstu. Ê"r,
nrisseiijk gevoei steeg in hem op, zoodat hij dui-
zelig de cogen sloot'en tegen dàn u,ancl geieun<i
zich op den gron<1 liet glijden,

r, Moest, ... moest hij dat... dat zien?... Merr
sjchen vermûorden van dichtbij ? r Hij Trok zijrr
t',evolrrer uit het foudraal, narn de patronen er uit
en rvierp ze weg. Nu lvas hij weerloos, werd
opeens rtrstig, richtte zich op, door een vreemde
kalrnte gedragen, gereed om zich te laten *fma-
ken, door een dezer hijgende diererry die, dool
hl in <lbu doodsangst gedreven, naderbij stormdcil .

llij wilde als mensch stervenr zander haat, zan,
def woeiie, met reiue handen...

-89L -schor 
gebrul, een verschrikkeli j ke, onmeu -

Thelijke schreeuw dicht bij hem bracht-zijn ge-
dachten weer in de loopgraaf terug. Een ËreJde
straal van licht en vuur viel uret steilen boog
verblindend naast hem neer, en slc€à
over den schciuder van den grootell, pokclaligen
kleermaker uit het eerste peleton.

In-een oogwenk stond de geireele linkerzijcle
van clen ilan in vlarumen. Giliend u,ierp hij zicir
op den grond, wentelde zich krijsc_heuà, sprong
q'eer overeinr{, liep als een levencle fakkei jam
rnerend rond, tot hij reeds half verkoolci neer-
st1,.{tbe, sehokkeud our zich heen greep en vet..
.rij fde,

Kapitein ïIarschner zag hett liggerr, ademrit,
<tren reuk van het verbrand.e rrleèsclii irr, cn zijn
oog r,iel onrvillekeurig op zijn eigen hanrl, u,aar,
een. nietige, u'itte vlek onder c.len cluinr, herri
herinuercle aat de pijnen van ecj11 lrr-rriirin-oriti., <lie
h jj als kuaap hacl opgekxrpcrr.

. .01i dit oogenblik tloorstroorrrtle ccn lrruiscn(l,
juichend hoera de loopgraaf, uit irorrclercl bevrijtle
kelen. I)e aanrral rvas afgeslagen ! Luiten:rur
\\/eixler hacl d,en r'lammenwerper oncler scirot
genomen en bij het cerste schot getroffen. l)t:
vet'stijfde hancl van den gevallene irad cie rrianr
men steil omhoog stijgend als een fontein, op elei
eigen kamerar'len gegoten err cle gedecimccr<1e gc-
lederen trvaren voor het onverwachte gevaar plot-

seling teruggedeinsd, en vluchtten hals ovcr læp,
achtervo gd- doo'r het râ7lnde vuur, uit ellc
geweren.

A1s levenloos vielen de soldstetl neér' met ver.
slapte trekken en ingezonken oogen, alsof iemand
hei kontakt der leiding otrderbrokeu had, waar-
door deze doo<le lichamen met kracht gevoccl
\4raren. Eenigen leunden, vtit als een 1aken, tegell
clen rvanrl der loopgraaf, lieten het hoofd opzif
vallen, en braakteù <loot oververmoeienis. Ook
I{arschner voelde een onwel-zijn in zich opko
ilren en ging tastend naâr den uitgang. Hij urilde
in zijn schuilplaats geheel alleen. ziin en zich
op r1e een of anclere wijze bevrijclen van de tl'an-
hoop, die hem ornklemde.

ru Hola ! rr riep luitenant Weixler o'nverwachts
rniddênin de stilte, en galoppeerde naar links,
r,vaar de rnachinegeweren stonden.

De kapitein keerde nog eens otn, klotn op de
tre<le, en zag naâf-buiten naar het voorterrein.
Daar rlicht voor de tlraadversperringen kniclde
een ltaliaan ; c1e linkerarm slap langs het lichaam,
de techter" srreekenrl opgeheven, schoof hii lang"-
zaam nadelbij, I\{eer terug, half verscholen aeh-
ter den knielende, bewoog zieh iets op.den groncl-

Drîe gewonclen krorpen <laar, tegen tlen grond
aangedrukt, hun eigen loopgraaf tegemoet; mert
zag <iuidelijk hoe zij achter de lijken dekking
zochten, telkens \veer een riogenblik ontreweeg
li.ik bleven liggen, o,m niet cloor den viiand te
wo(den onttlekt.

Hoe erbarmelijk u'as de aanblik tlezer van Gocl
verlaterr merrschen die zich, met hand en tan<{
vastklampten aan het beetje leven dat hun restte.
steed.s cloor den dootl beloerd met iedete sekdncle
als een eeuwigheid hoven hun hoofd.

rrfs er"iriet ergens een tou.w daar?l riep oen
orrclc korporaal in de loopgraaf.

ir 't fs zonde rran dien armen duivel tran 'n Sela-
mucci. Laten rve hem binnen halen !l

Mitlden in ziin woortlen knetterde het machi-
negeï'e,er. De knielende voor het prikkeldread
luisterd,e aandachtig, boog terug als tot een âân
loop en viel op zijn gezieht; aehter hem zag men
clen grond opv'oelen cloor het inslaan â,e1 hogels
,en rle anderen, veel verder, zich als slgngen op-
richten. I)laarna ded'en alle drie oen sehokje naar
voren; en bleven ligsm.

Ëen oogenblik stond kapitein Mar'schner .sprâ-
keloos, sperde den mond wijd open en kon géen
geluid te rroo'rschijn brengen., I)aarna brak hij los
en schreeuu;<le rnet een n'aanzinnige, verstikken-
de w'oede in zijn stem: rt l,uitenant Weixler ! l

rrTot rrn' clienst, kapitein ?r klonk het onbe van-
gen terug.

Hij liep tlen luitenant met gebalcle rruisteu te-
geuroet, roocl als een kreeft. rr Heht rr geschoten ?,'
l<riischte hij buiten adenr.

De lrritenant keek henr terbaastl aan, legrle
ziin oink oo den naacl van de l'rroek en antu,oorrl-
rie i. tnilitaire houtling :

,. Pial tr,r dienst, kapitein. D

rr7^^* 1.-ôn Nîarschner \roor eell oogenblik geetr
gelrrirl ceven; zijn tanden slocgen klapBerend op
elkaar. r, Schaam u ! ir stamelclc Ïrii einclelijk, over
zijn -r1rr.,rle lichaam bevcndi, u op weerlo,oze ge-
rr'nnclen schiet Gen roldaat nict ; rlit zij u gereg,i !,



fien cloor tl,c l)'uitschcrs in brand gcstolien hriis
dat bij <lc uad:ering clcr Errgelschcn iu clc iuclrt

vliegt.

Weixlcr rvcrcl r1;oorisbleek. rr Mel ci otrrlertlart i gs t,
l;apitein, clie éénc, clic bij ons was, vcrborg tle
ancleren ; ik kon hern niet spârcn. l ïoen, ttret
snel oprvellenclen to,o,rn, voe{rcl,c hij cr Llit d,c

h<logte aan toe : ri fk dacht o,ok, clat wij Bcnocs
hongerige monclen thuis hebben. l

Als een nijdige hon<l vlo,og cle kapitein tot
dicht bij hem en schreeur,vde stampvoetcndr :

r, Wat u denkt, interesseert me niet. fk vcrbiecl
11, op ger rcnclen te schietcn; zo,o,lang ik hier hct
bevel voer, is ieclcre ge\,vo'ncle hcilig. ! Of hij naar
ons gaat, of naar clen vijancMlebt u mij ver-
staan ? l

De luitenant zette zich trots iu postuur. ( I)an
rnoet ik u oncler<l'anigst verzoeken, mij dit bcvcl
schriftelijk te geven. Ik bescho,uw hct a1s nrijn
plicht, den viiand zo'orreel mogelijk scharle te be-
rokkenen. Ben man, ci;icn ik hetlen laat loopen,
kornt binnen twce maan<len genezen tertrg en
schiet misschien tien kameraden doo'd. rr

Een seko'n<le lang sto,nclen zii ,onbeweegliji<
tegenoverelkaar en staardên elkaar .ovet en weer
aan, als twee strijders op le\ren en c1oo,cl. Toeir
knikte Marschner even rret het hoofrl en zcirle
toonloos : rr U z-ult het schriftelijk hebben ! l
I<ecrcle zich om en ging heen.

\roo'r ziin o'ogen clansten gekleurde kogels, hii
rno,est a1 zijn klachten inspannen, om zi.in even-
r'vicht niet te verliczen, en viel, toen hij einclelijk
ziin schrrilnlaats tlerciktc, nit.qeput neer op de
konservenkist. f,an gzaanr veranclercle ziin haal in
diepe, verbitterde moedeloosheid. Hij wist, clat
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I)ezc tlaacl \vâs vo,o1'hem cen laffc slttiprnoortl,
maar lrij en zijn gerveten iracl;rien hier niets tc
zeggeii, zij r'vziren hierheen verdlvaaltl, cn mo'cs-

- ten ongclijk hebben. Wat nroest hij docn ? Irrclicn
hij het gcschreven b'cvel uit d'e hancl gaf, vcr-
schafte hij aan Weixler ecn ongewenschte gclc-
genheirl,, orn uit te blinken, crL zorT hij rroor <lcu
:luriiteur nr,oetcn verschijnen.

I),ezen lriumf lvikle hij clen har<lvochtigen kc-
rel niet g11nne1l ! I,icver zelt er cen ,ein<le aart
gcnraakt i naar het brigadckomtnanclo gaan en
lret rle ho,oge heeren openlijk in 't gezicht z.eggen,
dat hij het bloeclige schijfschieten niet langcr kon
aanzien, dat hii menschen niet als wilcle cliercn
kon opjagen, onverschillig, unelke uniform zij
droegen. D,an hield teruninste clit verstoppertje
slrclen oyt. Zj mochten hem laten dooch schietcn
o.f latcn o1'rknoopen als een gcnreenelr misclacligcr.
Hij zou hun to'onen dat hij r,vist te steryen.

l{ct vaste schrecicn ging hij naar buiten en be-
val een solrlaat, den luitenant te ro,cpen. I:[et 'lvas
i1r1 zo,o kiaar in hem en zo,o rustig ! Hij hootclc
het lrelsche vuur, clat cle Italianen l'ccr op clc
ioopgraven richtten cn liep.7a'ngzaânt, als eelr
urarrcl,elaaf naar vo,ren.

rr Nu gooien ze rttet zn'are bommen ! l meltl<le
rlc oudc korporaal en l<eck den 'lcapitcin nnttlto-
pig aan. Maar clie ging voorbii, niet bewogcrr
do'o'r zijn smeekenden angst. Dit alles girrg hcrn
nr,r niet nlccr aarl. De luitenant zou hier iret bcvcl
crvernçlaen. Dit u'ildc hij hem ntl even gàan zeg'
gen : hii kon nauu'eliiks langer n,achten, orn ilc
\rerantlr'ooïrling rra.n,zich af tc wentclen.'

Toen \l/eixler 11o.g ste,ed's nièt kwarn, kroop hii
tlo'o,r' cl'c schacht omhoog, in c1e stelling.

De kleirre, l<uracle oogen vlogen hcm te gc-
trrô,et, en zoclrtcn het geschrevcn bêvel in zijn
hancl'. Hij cleed, alsof hij clerr vt-agendeu blik irr
't geheel niet bcmerktc, nraar snauwcle hem op
hoogen toon to,e:

rrf,uitcnant, ik laat nu clc.k.ompagrrie aan u
ovcr, tntrlat... D

Iicu l<oll: gclmil van o'ngehoorde kracht otrlct -

brali zijrr u'oorrlen. Hij hatl het gevocl : rr f)at
trcft mii !r cn zag reerls op 't zclfclc oo.qcnlrlil;
iets als eclr zlarte walvisch rro,ot' zijn oogen rrit
clen he:rdl srlizen en hals où/er kop in den achter-
wancl van clre loopgraaf vliegen clan bral<
ecn ktater uit clcn gro,n<l', cen vlamrnenzce, <1ie

hcm ophief cn ziitt longen rnet vllur riuldc.
loen hij langzaail tot bcwustzijn krvarn, 1ag

hij oncler cen aard,cn r-,'al bcgraven, allcen hct
hcofd en <1c linlicratnr \varen nog vrij ; de anrlerc
ledlcrrratcn voel<lc hij niet meer. Ziln gcheele li-
chaam t'as a-ls zo'rrcler ge*'icht gev.ord,e-n, hij fton
ziju becten niet vinclen, niets zou hij hebb'ctr
kttnnen bcn.egen ; hii I'oelcle slechts een btan<len
en r.r'oelcn, clat ergens vanrlaan in ziin hersens
uitlicp, zijn ho'ofd vcrzeng<le en zijn tong tot eerr
z\r'alen rrcrstikl<ordlen klolnp tleerl zrtcllcn.

rrY,/aterlr stcund'e hij. - 
'Was er clan nic-

mauc1 onr hem cen slok rrater in cle verbrancle
raonc1holte te rlrnpoelen ? - - - 

'Was er nie-
manrli? \\iaar lr'as \À/eixler tlan? I)ie
moest toch in zijn buurt staan, of ... od z,o,u c1ie..,
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- Hij lijdt 1." doorvlamde het Marschner' 3
Hij lijcii... juichte het in hern. En zijn bleek ge

laat was van een iichtglans o'vergoten
Zijn met bloecl beplakte vingers tastten a1s het
wàre streelen<l clooi de lucht.'. to't dat zijn hoofcl

achterover zonk, met gebroken oogen'
I)e eerste solclaten, die door den hoog opge-

stapelclen aarclen rval eindelijl< tot hem d'oordron-
geir, vou<1en hem reeds ontzield; om zijn mond
i,u"Lf .i., on,'lan<s <lc afschulvelijke verwoncling,
een tevleclen, bijna gciukkige glïmlach. rr

IIci. irosch t-an Dch'iiie.

tcnslot'ic o,ok gcrçoncl ? Hij rvilclc opsprilgcu, -wctelr, w.lt luct Weixlcr rvas gcbeurd... hij rvii
rlc?... Ais ecu over-laste stôorukraan probcerclc
zijn linkerhand z'n iioof<i te bereii<en en toeu
]icL hctn cinclelijk gelukte, zijn hand oncler zijir
neli tc schuivcn, toen berrierktc hij, met afschu."v
d.at hij in een we.eke, warlne massa grccp, 'ffarrrilr
zijn haren, cloor het gestoLde bloed r,astgekleefc'I,
a1s vochtig, warn vilt aat zijn vingers blcven
plakken. .- Sterven ! - en een kiite voer henr
c1o,or <1,e leclen. - Flier sterven, geheel alleen !..,
En Weixler ? ... I!J' noest lveten, wat met hem...
hij ruo'est !...

-NIet bovenmenschelijke inspanning duwde irij
zijn hoofd, nlet de linkerhand zoo hoog op cl:it
hij, eenige schreden ver; in c1e loopgraaf kon zirri.
En rru zag hij Wcixler, met den rug naar hem
toe, met zijn rechterarnr tegen het lichaam ge-
cirukt, cie schouders opgetrol<keu a1s in krarup.
Nog cen '"veinig hooger rekte hij zic7t, zag dets.
gro'nd, e11 een breede donkere schacluw, die
Weixler van zich wierp. Blo,ed?... Hij
bioeclt i... of ?- Dat was toch bloed !... koir a11een
bloetl zijn... Hct strekte zich toch zoo ,eigenaardig
uit, liep als een dunne roode draacl naar \'Veixler
op, claarheen, waâr irij zich het lichaaru vast-
hield, - 

.- 
- aisof hij de wortels wilde losruk-

ken, die hem aan dre aarctre bonden,
Hij moest het zien !... wierp het ho,ofd naar'

- - en slaakte cen angstkreet, * to,en
hij bemerkte, dat de ongelukkige zijn ingewan,
den achter zich aansleepte. - Weixler ! - ont-
snapte het irem gillend, cloo,rtril<i van een innig
rnedelijden.

Dc aangeroepcne kecrde zich langzaarn om,
zag vragend omlaag naar nlarschner, bieek,
treurig, met verschriktc .oogen. Slechts 'n clcel
van oen sekonctre stond hij zoo, toen verloor hij
het evenwicht, tuimelde, én viel neer, verdw.een
nit cleir gezichtskring varr den kapitein.

Nauwelijks iradden zij clen tijcl gchad, een blik
te wisselen, zijn vaal gezicht was slechts voor-
bij gegleden. Ijir toch was het claar, bleef staan
in cle lucht, nlet €en zachten, lveekeu, klagenclen
trek r.lnr c1,e.snralle lippcir, urct eelr cirvcrgételiike
tritrlr rrlikiug van stillc, irngstige overgave.

xL

AMERIKA IN DEN OORLOG.

Amerika ! Hoe clikwijls had meu daarlicen clen

blik geweucl. A1le oork-rgv<lerenden bepleitLeu btj
de ràgeering der Vereenigde Staten huu-zaak'

Dui-tschlancl trachtte zijn misdaden in tse1gië

te vcrontschuldigen'
Belgiê en F'rarikriik ktro'egen de op hun gebied

be<lreven nisdaden aan. De deportaties in ons
1an<i bijvoorbeeid: als in een laatste hoop op ult
komst klo,eg men bij Wiisou het scharrcielijk
machtsmisbrùik aan, uraar vou tsissing <4r ziju
beult b.eproefde aan een korrespond€[t van eerl

cler grootste Amerikaansche bladen, die op
eisciringen te verr,echtvaardigen.

'loen einde 1916, het woord tt Vrede ri kkrnk,
zou Wilson de bemiddelaar worden.

Nlaar het uur vâû den vrede was rrog niet ge-

siagen. Integendeel, bitterd'er dlan ooit zou deoor-
1og: voortgeZet worden, want Amerika zou zich
r.Lu tlc zrjde der Entente scharen.

De oneenigheid tusschen d,e Vereenigde Staten
en D'uitschland liep steeds over den d,uikbootoor-
tog. Wilson had al heel wat protestaties gezonden
ovel het torpilleeren,van schepen, aau boord
waarvan zich Àmerikanen bevonden, doch
Duitschland antwo,ordde met evenveel noias, oul
zijn ho,uding te v,erdedigen. De kruik ging echter
zoo |aug te water tot zij brak.

Reeds b,racht het gebeurde rnet de < Lusitania l
verkocling.

In de ged;eukschriften vaû den arnbassadeur
Cerard lezen wij :

< Alle getuigenissen wijzen den keizer aan als
verairtwoordelijk chef, die dezen moord beval
of liet volbrengen. D'e bevelen werden uitgevaar'
cirgci in den loop van eell periode, toen Wilhelm
II, den algemeenerl staf beheerschte.

Bij een onderhoud dat ik met den keizer had
in de maand Oktober 1915, verklaarde deze mij,
dat hij de r, Lusitania r niet to't zinken gebracht,
en een edel mensch niet zooveel vrouwen en kin-
deren ter dood verwez€n zou hebben. Toch heeft
hij nooit het order afgekeurd. Welk een kreupele
lcrontschuldiging ! Een mensch is verantw@r-
delijk voor de natuurlijke en logische gevo'lgen
vau zijn daden.

Het bloed vergieten in een wettigen oorlog
$rordt spoedig vergeteu, maar de laffe aanslag,
*'aartloor cie keizel Anr.erika tractrrtte te terrori
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Het verrvoeste terrein bij hoogte 3Û4 (Ilort Homme).

sêeren, drxx de vreedzame passagiers der tt Lusi-
tania u ten do'ode te verwijzen, zal altijd een bar-
rière blijven tusschen Duitschland en Amerika,
zoo tsnminste het Duitsche volk niet in oprecht
berouw deze verschrikkelijke daad veroordeelt.

I{et nieuws van h€t tortrredeeren der a Lusita-
nia r tr.of de .Amerikanen te Bedijn als een don-
derslag. Wij had'den niet als onze landgenooten
in Amèrika de waarschuwing van een Bernsto,ff,
om er ons qp voor te bereiden.

Ik verwachtte datlelijk teruggeroepen te zullen
rvorden. Terwijl ik mij voor het vertrek gereed
maakte, zond ik een sekretaris naar den bestuur-
cler van een der voornaamste Dritsche banken,
een persoolllijken vriend, om hekr te vetzoeken,
in geval wij vertrokken, mijn zilverwerk, schil
d.erijen, enz. iu bewaring te willen nemen. Hij
entwootdde aan mijn sekretaris:

uZeg aan Gerard, dat ik zorg zal dragcu voor
al cle koctbare voorw€rpen, die hij aan mijn zor:
gen wil toevertrouwen, maar zeg hem ook, dat,
zoo de a Mauretania )) morg€n zee kiest, we dit
schip eveneens tot zinken zullen brengen, even-
als cle andere. l

Zan was de houding vau de meerderheid der
zakenmannen in Duitschland. .

D,e Duitsche verliezen op de slagvelden waren
op dit oogenblik geweldig. Men was er aan ge-
rvoon elken dag lange lijsten vau doodea en ge-
wcnden te lezen en er nu op voorbereid te verue-
men, dat het torpedeeren door onderzeeërs slacht-
offers zou cischén. 't Was duc door gansch
ûrritschland een gevoel van vreugde.

Men geloofde, dat de zege nabij was cn dc ver-
vioekte Yankees zoo'n schrik zouden hebbcn, dat
ze niet m€er op Britsche schepm dmrfden varen,
dat de onderzeeërs-oorlqg een groot sukscs ging
zijn, er Frankrijk en Engeland beroofd van wa-
ren, staal en allerlei be'r'oorrading uit Amerika,

sp{}edig vrede zouden vrâBen, temeer daar de be-
hendige, ofschocn onwettige invai in Frankrijk,
langs België, Frankrijk de beste gewestel van
k<-rol en ijzer ontnam.

Ik herinner me, hoe een ds ministers tran deo
keiær, eelr man vo1 gezolrden zin, zoo niet de
daad, dan toch de bedriegelijke politiek betreur-
de, welke.geroepen wEIS - zooals hij het reeds
voorzag - d,e sympathie van Amerika naar de
volkeren der Entente te richten.

T'al van intellektueelen dachten evenzoo eo
ook veel hand.elaars, vooral dic van Hamburg en
Frankfort, welke naar hun ondervinding oordeel-
den, daar ze in de gelegenheid geweest rvaren te
reizen en ze wisten hoe die wildemansdaden zeer
cliep een vteedzaam volk moesten beinvloeden.
Velen ven hen drukten mij hun vrees uit.

I{et tcrpedeeren der rt Lusitania r> moet be-
schouwd worden a1s de grootste nederlaag door
Duitschland in dezen oorlog geleden, zeides ze
me. De gevolgen zijn onberekenbaar. De daad
zelveza7 men nooit vergeten.

Ik hoorde z€ggen, dat men in sommige streken
van Duitschland aan de scholieren een dag ver-
lof gaf, om het torpedeeren der u Lusitania r te
vieren.

fk was op dat oogenblik in te veel beslommc-
ringen en te bezorgd.over de toekomst, om den
gecstestoætand ua te gaan, welke in de andete
deelen van Duitschland heerschte, mâar buiten
dc'n minister, de intellektueelen en handelaars,
waarvan ik zoo juist heb gesproken, was €f, g€en
endere uitdrukking van spijt. Men *ag zelfs
zcsg€n, dat de vreugdc zichover geheel Duitsch
land opeabaardc.

De daad werd als een beslissçndcn slag bc-
scbouwd. I{ct Duitsche volk had den indruk, dat
dc ovccwinning uabij wâ! fi goon macht ter wc
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rel(i â.rtt c1e brutale nracht vatr Let keizerrijk kon
tveerstaalt.

Voeg bij dit gevoel, cle cliepe haat voci-r ailes
rvat Amerikaansch was, haat ingeplaut doot de

regeering van Be5lijn. Reeds te voren was de

titiitsch J operrbar e meening zeclelij k vergiftigcl'
door officieele verklaringen' van aarcl orn het te
gen Amerika op te hitsen, weg'ens onze verzell-
àingen van munitie naar de Ententelauden'

'i trVas toch een voor eiken Arnerikaanscherr
l>ruger verkregeu recht munitie en and€ren v-oor-

raacl te verkoopen, een recht gewaarborgd in een

I'etclrag, door Duitschland ol cl erteekencl.,r
\Vij halen dit aan, our deu overmoedigen f'€est

te schetsen, die Duitschland tot een konflikt rnet
Ànrerika leitien rnoest.

De ambassacleur Gerard teekende in zijn dag-
boek aan, dat de Duitschers niet geloofden aari

een mogelijkel oorlog met Aurerika en maar va]l
Àmerikaanschen bluf sprakerr, Wilsous notas ov€r
clen duikbootoorlog uoemden ze verspild Bapier.
Iilet verbrekes van de diplomatische betrekkin
gen zou niets te beteekenen hebben.

En verder lezeu we:
< Het is niet aangeuaam zich door ruillioenen

zoo gehaat te voeleu. Natuurlijk koncentreeren
de Duitschers hun haat tegen Amerika op mij. Ik
heb een uaamloozen brief gekregen, waarin de
vriendelijke schrijver zijn vreugde uitdrukt over
de gedachte, dat zooveel Amerikanen den dood
vondeu in de ramp van Chicago. Zulks toont derr
geest aan, die nu hier heerscht. l

I)uitsche agenten staokten in Amerika zelf,
rvaar l'eel Duitschers woonden, en ook Srooten
ii:r,.loctl hadden. Aan het hoofd van den'dienst
stond zekere von.Papen, die uitgedreven werd.' Duitsche agenten in Amerika war€n m€t
Duitschland in briefwisseliug langs Cuba eu
Spanje. En van Spanje was er een duikboot-post-
di,enst naar Duitschland.

De Duitsche propagandain Mexico kocht dag-
bÉadea om of gaf ze ruime toelagen our er Duitsch-
gezinde artikelen in te plaatsen. Zij zocbt invloed
bij ambtenaren en officieren. De regeering zond
rlaarvoor belangrij ke bedragerr.

Bernstoff beschikte over groote somulen veor
zifn propaganda in Amerika.

Dit alles verbeterde de betrekkingen uiet.
De regeeriug dbr Vereenigde Staten onder-

'rond ook, hoe Duitsche agenten in Nlexico
konkelden om dezen staat tegen de Vereenigtie
Staten op te zetten.

Dan volgde het torped'e€re[ van de ( Arabic ))

sfl de ( Persia r" Gerar{ schrijft ia Januari 1916 :

tu De haat tegen Amerika heeft oader de aktie
der regeering zulk een omvang gekregen, dat ik
er to€ kom te gelooven, dat wij na den oorlog
het eerst aangevallen zullen worder.

Maar als die gebeurtenis zich moet voordpen,
is het beter, dat het konflikt nu uitbreekt, daar
wij met een vrij belangrijke vloot in deu oo'rlog
kunnen gaân en we ons zullen kunnen bescher-
mcn teg€n de ouruststokers, dynamiteurs en
spionnen, welke men geneigdzalzijnnaar Mexi-
co en Zuid-Amerika te sturen, zoowel als naar
rle \,-rreenigde Staten zelf langs Kanadn.

l\'[en fluistert rnij van alle zijelcn en in dc
rncest verschillcucle kriugen in, dat Aruerika bil
de ecrste gelegenhei<l aangevalleu zal wsden. ,r

ln Februari 1916 bezocht de Amerikaaasche
buiteugewone gezant, kolonel lilouse, Berlijn.
Dit besclrourvde men in Duitschland als een goeci
voorteekeu, uraar zeker is het, dat Gerard ooh
l{onse ingelicht zal hebben en deze aan Wilson
een denkbeeld van clen toestand geven kon.

Na cle rnislukking bij Verdun, verandbrden de
Dr.ritschers wat van lioers; zij veinsd'en een vre
desoffensief er hoc4rten op Wiisons beuriddeling,

We zagen reeds hoe dit ruislukte en het geen
vrecle lverd. Ën toen greep l)uitschland alle nrid-
delen aan, en konddgde den duikbootoorlog tot
tret uiterste af.

D,en l" Januari cntboocl Hintlenburg von Betii-
ruarrn-Ilollrçeg [aar het Groot Hoofdklvartier te
Fles,s, oni te beraadslagen over den duikboot-ool -

1og.

De kanselier had eerst nog e€n ouderhoud met
Zimrnermann en'Helfferich, en allen waren het
eens our nog nadere uitslagen van Wilsons be
middeling af. te wachten.

in dien geest reistle Bethmann heen.
l{aar Hindenburg, die nu de echte meestef in

lluitschland was, stoordb zich aan geen beden-
kingen van burgerlijke regeerders. En hij ver-
lelcle aan cien kanselier, dbt deze voor een vol-
gedongen feit stond. Men zou den onbeperkten
cluikbootocrlog voeren.

De kanselier wilde zijn outslag geven, ulaar
utetr wees er op, dat hij daardoo,t dè nieu$re
urethocle afkeuren zou voor de gansche wereid
en clcn inchuk giug rvekken, alsof Duitschlantl
vercleelcl was.

i)eu ,it)" Januari zo,ncl uren aan de onzijdi$e
statell eell nota, ureldencl, dat voortaau alle sche"
pen, ook cle onzijdige, in de waterén rond Enge.
land, l'rankrijk en ltalië getorpedeerci zoudln
'w'olden.

Ilat lvirs als een oorlogsverklaring tegen alle
lancierr.

Een rraurve vaargeul langs het lioorden b1eel
or slechts ovel' \roor de vaart naar Àmerika. Men
vras al lrcgonnen in de Entente-landen rnet pre-
siclent \\Iilson te bespotten en zelfs te hoonerr onr
Ircl çoor-ttlrrlerrtl zenden van nota's.

l)e Vereenigde Staten betoonden veel geduld,.
rnaar clit zou ten slotte toch een,einde nenien. En
clat oogenblik lvas,nu gekomen.

Dbn 3n Februari reeds hielcl Witson een redr
rroor het Kongres en deel<le daarin mede . dat de
diplomatische betrekkingen met Iluitschiaud af,
gebroken waren.

Dit nieuws verwekte een diepen iudruk door
de gansche wereld,

Iaten we eerst eens nagâan, hoe de indruk in
ons land was.

In het tverk ,, Ciuquante Mois d,Occupation
Allemancle r van Gillâ, Ootus en nuf"oarï*"o,' lezen wo:

r Duitschlanu l..o{t clus weer een vijancl op denhals en een yan gê\4 rr Hct nieuivi wekt te
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Van gasmaskers voo,rziene Engelschen cloen ecn aanval op een Duitsche loopgraaf.

Brussel te nieer vreugde, daat het oûvoôrzien
\\'rts.

lVlaar die vreugde is toch met onrust vermengd,
over de bevoorrading van'het land. De woeke-
raars trekken daarvan reeds partij doo'r de onrust
aan te stoken.

In de bevoegde kringen vertrouwt men dat de
Relief-kommissie toch zal kunnen voortwerken.
Brand-Whitlock blijft op zijn post ! ))'

Een dagblad-korr,espondent schreef in die
dagen:

< Aan de grens al heb ik de onrust der Bfti-
sche natie gevoeld over 't verbreken deÎ betrek-
kingen tusSchen Amerika en D'uitschland. Ame-
rika ! O, rnen moet in 't bezette land geweest
zijn, om te begrijpen welk een indruk de naam'
alleen reeôs maakt; Amerika, dat 't heeriijk
steun-komiteit invoerde, maar ook Arnerika, dat
tnen als den beschermer beschouwde van het
weerlooze volk.

Nu nog, in 't begin der deportatie, ontving
ik eeu briefje uit België, een dringende smeek-
bede in kreupel schrift, rr'aat zee roerend, omdat
ze kwam uit een volk, dat onder het recht van
den sterkste leeft Zorg, dat het in Amerika be-
kend, wordt, hoe de Duitschers hier de manner
wegsleepen ! Amerika, dât de gevangenkampen
kontroleerde, Amerikâ, dat in den geest van ve-
len zelfs een legendarische rol .speelde. En men
hield betoogingen ter eer€ van de Vereenigde
Staten en toen zuiks in*verscheid,ene plaatsen
verboden werd, bordnurd,e men de Amerikaan-
sche vlag op handwerkjes uit de sto,f vab. Arrre /

rikaansche rneelzakken gemaakt, op kussens,
tafelloopers.

Er kwauren uit Amerika burgers of priesters,

clie zelfs uit het etappengebied kinderen verza-
melden en meevo,erden buiten de versperring,
over clctr Oceaan, naar verwanten ginds, welke
d,e kleinen hartelijk ontvingen. Er kwamen uit
Amerika paspoo'rten, en ze hadden de kracht
van vrijbrieven, welke vrouwen en ouden van
clagen verlosten uit ellende ,e'n voor hen de poort
aan d:e grens openden. Gansche karavanen vèr-
lieten België en vertrokken naar de Vereenigcle
Staten.

Maar, zooals we zeid,en, r,vc hebben d,e onrust
gevoeld over het vertrreken der b,etrekkingen
tnsschen Amerika en D'uitschland. Wat zolu er
van 't Relief-ko,miteit word'en en van de kou-
tro e ? Dan volgclen er meer geruststellencl,e
gerucl--ten.

En nu als ecn donderslag de tijding: rr.Wegens
het bevel van t1e D,uitsche regeering, volgens
hetwelk rle Amcrikanen in Eeleië alleen in
Brussel mogen woren, trekken de Amerikanen
hun handen van het ondersteuningswerk in
België en Noord.Frankrijk af. l

Men begrijpt het besluit wel. Wat kan er
van het r,verk word,en, zao et geen kontrole rneer
is in d,e provincies? Dte.D'uitschers meestef over
de levensmiddelen, nu ja, met een door hen aan-
gcstelcl'e kornmissie, rnaar ho'eveel voorbeelden
zijn er uiet van nannen, ciic, ourdat ze het r,echt
handhaven wilden, e.envor-idig verbannen wer-
den !

En ieder erkent, tlat de verantwo<jrclelijkireid
vooi' de toekornst op Duitschiancl valt, dat wel
van rechten als bezetter spreekt, wanneer het
cleporteeren o,f nret boeten slaan wil, maar clat
zwijgt over dien plicht van dcn bezetter; het vdlk
tc onderhouden. l

Men vo'elde in die clagen tle ellende ook zoo


