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I)'e lonteiir en het huisje van Pater Hilarion iu
het Priesterbosch.

geen gebeuren nrocht, starnpe'n<l in het ijskoude
wate'r, om te, beletten t'lat irun voeten mochten
l-.'e r riezen.

rr Zeg, sergeant, rne kunrren nict to,t van ar,oncl
in clit n'atc,r blijven. Laat otrs cie lijken opstape-
1en, er zakjes aarcle bo'ven leggen, elr er o,p gaafl
zitten. n

De vier mannen wierpen een drieta.l lijken bo-
ven malkander tegen eetr cler rvanclen van den
elrgen post, bedekten ze met zakjes aarcle, en
lilommen op clie'kleine hoogte.

X,faar de slleeuw bleef aanho,uclencl vallen. D'e
a.a.rde, traarin cle jotrgers stâmpvoetten, uras' $rerl-
cira. in slijk verandercl, zoodat zij weer in het
water sto,nrlEn

Over het bo,sch zr,r'eefcle een cloo,c]sche stilte.
De naakte boomen leken schimmen.
Raven krasten akelig in c1e grijze lucht.
Bijwijlen knalde een schot, clof klinkend in de

schijnbare eenzaamhei<l. 't Was also,f een steen-
tie, met kracht over het ijs g1ijclentl, in de vette
\.erdureen, te midden van het on<ler sneeum,' be-
<lo1r'en bosch.

Alles s'as grijs, e'entonig vervelencl grijs.
Valr het hoofcl tot cle,voeten beslijkt <1oor hun

rtoo,rtclrtiencl leunen tegen cle r,rtanclen der lo,op-
graaf , 1io1 men de mans'chappen zelfs op ko'rterr
afs,tauctr sclricr niet herkcrrnen. Zij haclden zoo
la.ng in het gele s'atet ge'legen, dat men noch
hun gelaatstrekken, noch dc kleur hunner klee-
tlercrr kon orrrle,rsrcheiclet. D'e doo,clen ha<lc1e men
voor leven<1en aanzicn, en olngckeerrl, tvarc, het
riict dlat d,c ijse;lijhste r,cr-:triirl<iir.9c'n rlcn tio,orl
r,crricrlen, cli,e clh.ar u,oon<le.

I{ct v,as, ko,ucl. De s,ncrpericlc rvind stricmrle clc
o,rrgelukhigc, io,rrgens, rillcnd ovcr- hcc,l lirrir li-
clraanr. Iioorts,is. liia1'4rertandcrtrl, warclr z.ij zoo
uitgcput, <lat r1e rnoe,'l httn o,ntbr-ali otn in lrcrn'e-
girre tc lrlijvcn. Zij gcvocldcrr zich inzrchte:loos
crr rrrocdrclrNrs. Ten sltittc hicl<l:crt zii z.iclt stil etr
orrtbrak hnrr z.clfs tlc liracht hrru voctcn tc bewc-
ge n, tlir' larrgzaarrr llc','rorcrr cn bcgo rnen te
91ocicu. Zij 1c<1rcrr vr.ccs'c'ili jk.

rr Cceue hartrrclstcrliing, r'ricrrdcrr? l

N'92.

rr Ko n hier:, 'k heb, clrank ! l
De lellflesch, met clen roo,llgetinten alkool,

ging varr uroucl tot mc,'trrl ; ieclerccrr sio,rpte ecrr
paar slokkcri op. 't -r'rerhittcrrcic 

'urc'cht vcrflischte
herr. llen ias het op hunnc gezichten.

En toclr hacl uierna.rrcl clel moecl om een ge-
spreik te lregiunetr.

Zclfs, kor'po'raal Pctit, de Parijzenaar, rlie dui-
zcrrd en éérr nrop kerrtlc, bleef a1s levenlocs bij
ccn s'chietgat staan.

Scrle'rt <lieu moigen haclc.lcrr zij niets' te rrerot-
heren geùircgerr.

Allesi utcrcl huu o,nrrerschillig ; ,zij konden niet
meer reage,ercn ; eeÏl algeheele rre'rsttamming
maakte zich van hcn meester en ging den dood
voo,raf .

rr I(om aan, Petit, moed ho,uden ! Ge zijt lijk-
bleek. Nog een slok alkool? l

< Mijn voeten zijn b,evro'ren, ik kan ze niet
meer v'erroeren r, antwoorclcle hij op ontmoedig-
clen !o,on. rr fk snak nâar het uur der aflossing'! l

De ingeto,gen stilte van het bosch wercl plots
rloo,r een hevig geweervuur g€'stoord.

D'e Drritsrcher machinegeweren rutel<1en, lang-
t^a111 en rcgclmatig. De salrto,'s sneden alsr hrec-
cle zeisslagen dnars langsr het bosch. Bo,rren rlit
larvaai uit dreunden de .qewelclige slagen rler ont-
ploffende 7'7'ers'granaten en c1e do,ffe lo,sbarstin-
gen cler granaten van 10,5 en 210.

't \ltas cle aanval ! Een oogenblik onts,tond et
een tr'ânho'pl'g creharrewar omcler rle \retfas,ten,
cloch slechts' één oogenb ik, rn"ant aânsto,nds snel-
cle elk naar zijn postr en zij rtuurclen, t'uurtlet.t
rles te schrikke,lijker', claar zij rvisten dat hunne
Dositie in gevaa.r was'. ITet beq'ustzijrr van het
.qevââT maakte de to'ngen los' :

rr lTé, nn staan r4'''er goed voo'! Zo'ct ver vân cle

looperacht ! Seffens misschien o,msiin.qeld ! l
rr Niet schieten, maar opletten ! l
rr V/ii staan vlak in de vuurlinie ! ,r

rr \tr/'i'i zijn geleverd I u

Geduren<1c' erkele sekocrder r raren zii rarle'
loos, schotcn zonler tloe,l ; iecler '11risf gg11 luoor-
stel te rloen. D'e eejaagdhei.l stfle stilaafl o\te'r,
zii kregen hurr zelfbe'heerschinq n,eet, en trc,olo-
ten eensigez'r'nrl fe rreerstaan a1s, eel1 stanietbilo;li.

rr T{icr echter kunnen ure onmo,Éieilijl< lilijven r,
meen<1e' 11c orretste. rr }{et o rs rtr'jrren zijr-r lve
teqerr he'el dierr aanval niet bestancl. rr

< Toch mo€ten rtr"e het sehieten voo,rtzette'n. l
rr lfaat er z.iirt biina qe'crr kartloezcn meef ! )r

( Ziel, zii o,ntnlooien zich naat rlerr rechter-
l<ant I Stralrs h;liift cr olrs p'een rritv'eq nreer ! ))

rr \,rrrrrr r.n1 c,1,1,11'6 I T c,'1 ren !... \Irtrrr !lr
< 41 r1ç' liardo,rzen :riin afqeschotctr I l
u \roorrrit da't ! $tij ztrllc.r pogcrr a1 l<ririDerrrl

t{ ô1rtc.llâ1)l)cl). r.

2.j,.:h r.oottc'c] nrogcliil< \rooro,ver btrigend, orrr
nict gctroffcn te u,orclc,rr cloor de' r,ijanclelijkc"
'l<ose'ls. <lic rioo,r hoomcrr crr ho,schjcs' sistet, r'cr--
n'i'iclerc.lqr z.ij ztch.

ri \\7at llttgecr-, of u'c n,or,.lor onrsirrge'l11 I rr

,r Onrnoge;liik I De loopg;r"acht is vers rcr<1 iloor
trlilit'rr crr liilien ! 

',
rr \\tc rrroc,tcl lrier rveÊ I l

r)lt cRo()'r'ti ()()tt r.()G.



( Duwt wat, ik houd er niet aan krijgsgevan-
gen gemaakt te worden. ))

fntusschen naderdel r1e vijanden, wier stem_
men reeds onze rnannen iu cle oo,ren klonken.

.lJe manschappen venvijclerclen met gewelcl cle
takken e'n schrecien verder, zomder ,Ëh t. b"-
kreunen of zij op lijken gingen of niet.

Af en toe viel er 
"etr 

gànsch uitgestrekt in cle
molder.

A11en voelclen in z,ich clie buitengewonc
kracht, doo,r een nakend gevaar verleendl

Boven hun hoofd r'1o,og steed,s een dichte
kogelregen.

rr l(om aan, lrc,g- r,vat rrroerj ! 'We kurrnen o,ns
to,ch niet laten snappen. rr

Met een uiterste krachtinsparrniirg baanclen zij
een, we'g door de takken, tjie clen ingang van
de loopgraaf ïe(sperclen, orn eindelijk liunne ka
meraCen b j de schietgaten te bereiken.

De kapitein, een bejaard rnan, van kleine ge-
stalte, een puntig baardje draqetrd en r1e beenerr
door groote botten beschermd, vroeg hurr be-
daard :

rr Geen man verloren? l
< Neen, kapitein, maar 't hee'ft wat moeite

gekost ! ))

tt Ja, hoe clat? l
rr Ha, kapitein ! \,Varen rvii gincler gebleven,

de Moffen haclderr ons gevat als muiz.en in een
val. l

< TV'aren zij talrijk? l
rr Het wemel4e rondom ons van vijanden. Stel

lie bezetten zij thans den kleinen po.st. \Vat
konÂen wij gevieren beginnen? l

rt Ge zijt druipnat. Gaat rr v€rzclrgeî eî neemt
wat eten. l

rr 't fs voorzekeL no,odig, rnaar lvaar kunnen
n'e zulks, kapitein i Et is geen vuur ; en de soep,
seclert dezea morgen reeds gebracht, rnoet nrel
koucl geworden zijn. l

De vier mâilnen. v,'ier gelaat o'nder den nro,eilij-
ken tocht geel en vormeloos rl,as ger.r,orclen, trok-
L-en een voof een rroorbii hun ber.e"lhebber naar
hnn gourbi to'e. ITun hleeke lipiLen rrklen van
koud'e ; het slijk echter, rlrat hen o\/erdekte, be-
lette zrrlks o'n fe merken.

rr \l7elnu, Petit? l
rr \tr/ii hebben rrrlet weinis aflss,t doorstaal, ka-

pitein, l\Iaar dit is, 't ergste niet. Decle,n mijne
voeten mii mnar zulke' pijn niet ! Ik rrtees, clat.
zi'i bovroren zijn. r,

rr Doe uw bee,nhanr{en los, maar zonder u'"ve
sclroenen uit te trekken ; ge zoudt ze misschien
niet rneer aankriieen. D

On .lit oo'senblik werd het qe.n'eervuur he,rti-
gef. Dicht bii den weg, in <le diepte van 't bosch,
weersalmden kreten.

rt Tecl,ereen aan d,c schietgaten ! l berral de ka-
pitein, < Opletten !Vrrur per s.alvosl I,egt aan...
Vurrr I l

Ën zich to't detr verbin<lingsâge,nt wendefld,
bwal hij:

rt L..., verzoek den kommandant twee kister
borÂnem to Willen zenden. ,)
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Een natte .,r'interzo,n rees bo,ven de blauwe
sluiers van het bosch, te midden vân een grijz,en
hemel.

Al1es was rustig.
lloomtakken kraakten ondcr her gewicht van

tie' sneeuw, den vo,rigen avo,nd gevallen. Kleine
rookkolommen stegcrr boven hèt bo,sch, lang-
7.aam en recht, tle hoogte in. Het plein, ûnÈs
van het bosch, was hagelblank.

Eetr dunne, grijsachtige lijn,ronderbroken door
de kleine zwarte'hoopen der schuilplaatsen,
vormdede eers,te stelling en liep in de verte ver-
Ioren.

Blauwe punteu bewogen zich op het plein : rie
lnannen die <ie .soep o'f briever droegen. fn cle
verte, aau clen rancl rrau het bosch, achte,r Fey-
en-IIa1'e, verraadden kleine blauwe rookzuilerr
r,le tegenwoo'rdigheid van vijancletr. Op den uiter-
s,ten linkerkant dreunclen nu erl dan cie cloffe
slagen rran het kano,n vau St. Nlihiel of van
Eparges.

De mannen rusttel in hun s,chuilplaatsen, of
kloven buiten groqte houtblokken.

De luitenant nacièrde een cler gourbi's:
rr Waar is korporaal Petit? Ah;-hier. Zeg een-r,

Petit, ge moet van avonc'l op patroelje. fk zend
u, olrrclat ge steeds uw plan weet te trekken.
Neem viEr mannen met rr rnecle, of liever, neen,
drie zal wel volstaan. Ge zult iarrgs, liet piein
trekken en Fey-en-Haye z:oô clicht mogelijk 9a-
cleren. De kommanclant lvil wetell of <le o'rntrek
rian het dorp berl'aakt wo,rclt. l

< Om lvat uur?... l\{aar, luitenant, dat het
<lorp bewaakt u,o,rclt lijclt geen twijfdl , daar men
e'r voortdurend rook ziet boven drijven. r'

r Lt'rister, Petit, het is, een bevel. Ik kan el
niets aan \.erhe1pen. Te elf uur .gaat .qe lan hier
rveg. De: ts'ee<le patroelie, trn,ee rrreti later'. Ï3,--
grepen? rr

a Jawei, luitenant. r,

's Avondsr kl'am cle 1<orporaal rra het eteu in
rlen gourbi , <:n, teyn'iil hij zich rle hanclen rvreel,
rie,p hij :

rr Jongeus, we gaall o,Tt.s vr1lr :rtond vennaketi.
\Vie vergezelt me varr ria,cirt op patro'e1jc? Ik het'
rne voorgenoqrren Fritz een pârt te spe{en. j,uis
tert ! De luitetrant zoll g"aâylre 11,slq1 r)f de o,m-
trek van het dorp ber^.'aakt is. En ik ga dat zoo
aan boolrl leggen : {l.c kent clc .qroote stroo,mijt

"'6ôr 
Fey-en-I{a5'çr, Jinks, van ç1s11 weg, niet

n'aar? Welnu, wij gaan clie in brand steken. rr

( Zijt se gek, Petit ? . . . En daarna ? ,i
r Daarna?... IIaar, begrijot ge tlan niet r'lat,

zoo er Moffen v66r' het dorp liggen, - en ik
lr-eet dat zull<s hc't .gev'al is, -- zij benicrrwil
zullerr ziin om te wcterr wat cr: gaancic is,? En
dan... Kr:rnt -e, l\{arol<kaan? l

De llarokkaan lag plat uitges,trekt in zijn
schuilplaats. IIij lichtte zi.in cleken op, vertorNr-
rle zijn komisch, vertrokkerr gelaat met zijn
scheflr neusje, en zijn roncle zrvarte on,gjes,
waarin het verstand te lezen stond. Ben vrou-
wenmutsje sp,ande orn zijn hoofr1. Bij dit zicht,
proestten al cle jongens het uit van lachen.
. rr Als Fritz te' bezoeken is, clan ga, ik mede I l

En hij kwam van o,nder zijn c'leken uit.
t Wij gaag natuurlijk zofldet uitrus,tirrg ; dat



- 1299 -
zo'rr onze tegenwoo,rdigireid verraden.
doezen I l{et vo11e zakken, hoo,r 1...
ilrcrul', geen Iust? l

rr Vas,t err ze'ker I ik ga nree
Een "tecken l'an blijrlschap

tlun geitenbaardje.
rr \l-aar is, mijn lroog? Hie'rlKo,nr ââ.fl lrr

.. I),e_ korporaal, rlclor. ziju mannen ge,r,olgc1, r,er,
lit,t rlcti gorrlhi.

llii b1e'cf cveir jrii rle schiltlu.aclrtcrr, aan tle
schietgatcn, s,taarr.

, t Zcgi. eens, jongens, r'vij gsa11 tl,e iroortrii.lt vôor-
lrct rlorir in brand stclien. Zoodra ge cle r,laru-
rrren ziet, lnoet .ge g()cd uitkijken. Dc Moffet
l<omcrr er-zeker crr ,"'ast op af, en rlan is,,t rloo,r.tl
.aqt u. l{aar zict uit, tlat ge niet o,1l ons schiet,
1,i'i rt,rrze terugkomst. l

iJe nrarrnetr spronl;en uit dc 1o,opgraa1, ur trol<-
1<err langzaanr, lichtjes vooro\.ut gelrogcri, tret

.qe \\c'er ir t'lt lrartri , lret lrleitr or,'et . Zit slaptelt
ove'r rirrr pirrrlraad, rlic ric loopgraaf be.çehetmrle,
trlaaf , hrri voorzichtig zii ooli \,\'aren, kolclen zij
e e1l s()ort scirr-ii gesclrtl rriet voorl<oru,:1 , vg1'o,or-
z.uakl rir-ror <ic leclige llesscherL en sarclinnerloos-
ies, atur tlerr pri.like'1<1raat1 als voorzo,rgmaattegel
\.ilrjitgehecht.

rr l)ast o1.r rlaar', rnet t1i1 1slt 21si lrr riep de kor-
l,riraal vcrlrolg.-cn. rr Er valt lrier rrootziclrtig te
:ziirr. I)c )iofferr zijrr a1 slinr genoeg. Vooruit rru I

l,atnout', gii l<onrt achter- rnii. llarokkaan, ne€fiI
tlor linkcrkarrt, ru gii <1en rechter. Elk van ons
r.a1 ti.clt enkel lrekorilrneren oni wat juist voor
lrenr ligt. \\Ie ruogcn mall<ander niet uit het oog
ver'liezen. l

l)e'rrraan n-as aclrter ric wolken u,eggekropen,
clr cen akelig-sonrrbe,re uacht 1ag o'p de met
s{ree'r1\i\: heclekte aartle . Itr 't Pries,terinsch weer-
klonk sJechts flr1 en dan een zeld^zaam ger;yeer-
schot.

D'c rlanschaltperr girrgen, 1angs, r1e vel<len,
traagjes \/oorltit. Bij 't niinste ge'rucht, lieten zij
zich, plat uitge,strekt, in de bevroreî s,neellw
valler, en blever in deze ho,uding to,t alles weer
lustig rvas. I)'an vo'r<1ertleu zij waer, zon, dielr

mogeiijk voorover gebo,gen, hun weg. Niemand
sprali, en ile jo'ngens gehon,rzaarnden aan de ge-
barel r,an hun o,verste.

Plots blee,f cleze staarr. Jle ar.rdererr wierpen
zich ten groude.

,, [{é, Marokkaal r,, vroeg de ko,r'poraai fluis-
tet-r,ircl, tr ziet ge die zwarte gerlaante, daar? Zott
rlit geen Mof zijn? l

,, \\'acht er,en, ik ga mij er van vergewissen. l
Dc l{arokkaan vemdiderde zich ai kruipenrl,

ziirr geweer in de eene' hancl. Wannec.r hij voi-
rloerrrlc het tt'ijfelachtig zwart voorwerp genâ-
rierrl ivas, clat ten groude 1ag, maakte irij e,en
orrverwaclrten sprong en duwcle er zijn bajonet
in. Hii boog zich voorover, en begotr zoo smâ-
kelijk te lachen, dat r1e manûen naderlij traderr.

rr \\7at is er? l
rr Hct is, een s,troo,bussiei met een beetwortcl I

't Ts r,r,el de' mo,eite I ))

Err u'eer vercler ring de tocirt. Enkele passcrr
\irrdrer blcven zii sl.aan en €dngen in rie srre,eul
liggen.

,iAi, ai, Petit, mijn hancletr beginrrêrr te bc-
viez.en. l

c Zwijg clan toch. D,aar, vlak v66t ons, lre-
t'eegt zich iets. l

< D'itmaal kon het wel eene koot wezen. r,

rr Als men maar geen lichtpijl in het Priester-
bosch afschiet, l

I),e korpo'raal hacl nauwelijks gesproken, wau-
rleer boven Quart-eu-Réserve een lir:htpiil op-
ging, c1ie, o,ntploffen<1, geheel het plein l.re;l rrer-
lichtte.

In een ommezien lagen de mânnen weer teir
gro.nde, zich zoo klein moge;liik trnchtencl te
rnakerr.

({ D'aar hebt ge, het r, zegde de J\4arokkaan ;
,, het sBel begint. l

Op hetzelfde oo,genblik rr-eefgalm,le het ge-
\À/eervuur in het Priesterbosch. tetwiil de licht-
piilen elkancler clicirter o,pvolgden. )len oogen-
blik baadcle heel het piein in eerr helderen gloec1 ,

net als bij vollen clag. f)e vijanden moester ech-
tet niets bernerkt hebben, want het {Ieweervuur
verminderde langzamerhand ; er \{ erden ook
,qeeri lichtpijlen meer afgeschoten, en met de
dnisternis lrad c1e kalmte wederom in.

u En Ru, ma.nnen, van de gdlegenhe'irl qebnrik
gcmâakt ! ))

Zii hernamen hun opmarsch. Nâ e<.nige schre-
,1en etzerrntel bleven zij alweer in vertrn'ijfeline
staan. Zij \ /âren zoo vef van hurrne,r'rienden, en
n'at kon er niet gebeuren?

I)e korpo,raal tleerl teeken ; de matrnen narler-
tlen.

( Ge ziet dien grooten zwartein hooo, het is de
stroomijt. fk steek er het vuur âan, en wii ver-
N'iidere'n o'ns oogenblikkeliik. l

De ko'trn,ra,al trck alleen vetdet on" Toen hii
rrlak bii rle' stroo'rniit stoncl, nam hii een solfer-
s,tekie ; een licht genlcht v'eerklonl:, een vlârn-
rletie flikkErde En... het tjoel was lrcreikt !

I)re rriet moetlige mâflnen zetîen het on eerl
,'lrafie en. nâ enLele mintltefl, waren de io'ngens
tcrug op hunne bestetnming.

r En nn o,ppasisen ; het spel is ann rlen gang.
\\'it' zullen hrrn eenige, take salvots nendeî1. ))

Maar, kar-
Er clj, La

ll
bewoog Lâltlonr='s
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ZooaIs te voorzien was, wer<l de stroomijt een

afgrijselijkc vuurpoel in dien soûrberen nacht.
I)e, Xtlo,fferi, r,erschrikt en onthutst, kwamen uit
alie riclttiuge'n to'egeloopen. Was het een teeken?
Zii liepen rcnd cle stroomijt, terwijl hun scha-
duu,omtrekken zich afteekenclen op, den gloed.

rr Vuur per salvo,s ! I,egt aan L.. Vuur l rr riep
tlc, ko,rporaal. a Vuur per salvos ! I,egt aan !...
Vrrur ! Heei goec1. IJebt ge Fritz gezien? l

En, gelukkig om de uitgehaalrle grap, bego,n
hij in rie ioopgracht te sp,ringen.

Dc luitenant naclerde op het gerucht van de
losblanclingen.

,r \Â-at geschiedt er? ', vroeg hij ongerust.
rt Oh, luitenant, wij hebben hen goed ter pak-

keu gehad. We gingen op patroelje, staken de
gt-oo,te stroo'mijt in brand, en, to,en wij c1e Mof-
ferr er zagern rcmdzrÂrerven, hebben wij hun een
paar flinke salvo's gezo,nden. Elmoeten er min-
stens een tientai gevailen zijn. Thans kunt u
overtuigcl wezen, clat er Mo,ffen v66r het c1o'rp
1iggefl. ))

< \Vie heeft clien rr truc r uitgeda,cht? l
rr \tr/el, h.ritenant, zoo, ziin nu eenmaal al cle

'io,ngens van het derticncle arro'ndissement.Ware
grappenmakers, niet? l

< Heel go,ecl. Maar ge, schiint kou te hebben.
I{om u in mijn gourbi ver\varlnen. Vraag aan
mijrr t cuisito r o'f hij niet u'at branclewijn heeft.
Ilitzien, schilchvachten ! De' Mo,ffen zullen wel
op \\reerwrââk zinnen. u

Dre Marokkaân, oip het ptrnt den gourbi zijner
sectie binnen te gâân, keerde zich o,rn, err zegde
lustig, l.net een schertsenclen glimlach :

rr \rrees rrietsL, luitenant i tegen o,ns lukt zoo
rcts, uiet. l

Tenrancl riep :

rr'li[a,rokkaarr, er is ecn pakje \/oo,r 11 geko-
rnel ! l

rr \Ioor mii? Opperbest. l
En, zich tot clen korporaal weuclend, zegcle

lrij :

< Zeg, 1<orpo,raal, ik voel $'ecr mijn rhuma-
tisme. fk hen zieili Orrroo,.]ie niij te,sto,rcn. Rui-
tcndien, ik ua op jaclrt. fn miirr hcrncl krio,elt'lrct varr springers. l

Hij trok b nnen, ging o,p het s,troo, zitten en
begon kalmp'jes zijn o,ngediert ter zoeken.

IV.

Tot clriemaal to'e poogde men er meester van
te worclen, en telkens moest men zich vo,or het
moordclaclig vuur der machinegewerren, die' de
lrompagnies uitroeirlen, terugtrekken. D,e eenen
cia,chten haar geb,eto'nneeïd, ânderen meendeo
haar. enkel goed velcledïgd. \Mat er ook van
\ryeze, men besioot zerkelen dag die vijandelijke
loo,pg"raaf te do,en springen.

Men moesû een mijn graven.
's Avo,nds van den dag waatop 't bwel kwarn

van dlen post van d'en konimandtant verscheen een
selgeant der genie in de loopgraâ . Hij oncler-
zocht de ptraats', koo,s enkele mannen uit, mijn-
werkersi uit het Nootden, c1ie, same,n met de so,l-
claten der genie, gedurEnde acht ufen mo€stefl
$terken, om daarna acht uren te rtlsteû.

I{et u-as een z\vaar en m'oeilijk werk, waarbij
meer clan êên in den somberen onderaârdschen
gane zijn leverr 1iet.

D'e mijnenstrijcl duurcle hee'1 den wintEr 1914-
r 915.

Eenvo,udig, maar onverschrokken, vetvulden
c1e sotrclaten der genie hun taak.

In hun hetndsrno,uwen, geknielcl, kroperr zij
in clen gang, scheurden hun kleecler'en aan de
.qteenen van dlen wancl, g1r'oev,en ufen lang met on-
vermoe,ibaîen ijve'r, steed'sgevaar loo,pend op den
eenen of andleren vijandl te stuiten, waartegen
rrren zich b'ij micldlel van een mes moest vercledi-
gen, of cloor eeqe o,ntploffing van een kwetser in
rle lrrcht te r'liegen.

D,e taak dezer cmbekerrde helder'r was des te
orrclankbaarder, daar z.ij niû streclet o,nder de
met bewo'ndering toeziende oogen hunnet kalne-
raden. Oo veruchillende metetsi o'nder cle aat<l'e,
gebeel alleen, hadclen zli zich te verdecligen te-
gen een vijancl', in eerr der lange gânge,n ver-
scho'len.

\\/anncer cen knrctscr ontploftc, wâren ze
mecstal gedoo'd, verdlet of verstikt. Zii btreven
vaak ianger uten, half vcrplet, in een sonber ho,l
opresloten liggen. Drân groeven zii, so,ms zoncler
jrrist te weten welke richtine zij te nemen hatl-
t1er, en bevo,nden zich dan plo,ts weet o'nder dre

Iltrritsche stellingen.
Om aan c1e krijgsgeivangenscirap te o'ntsnap-

pen, herbego,nnell zii in'tegenoverges,telcle rich-
ting te .grâvcn, cn silaagrletr er in, na verscl-ril-
lende da.gcrr rran taaie volharcling, uitgeput en
uitqeho,ngercl , irr c1e' Franschc' liinet terug te
'1.:otlcl.

Iirr dit alie:liq u-cr1i. ','oor eisctt 1er,ettsbcl,-ortcl,
u'ercl rrohr-oL<kcrr in dic a.ar.1e, d,ic vaalr hun cig,crr

l;r'af lvt t-1.
Dc ko'nrnaqnics r1cl gerrie', tlie, clank aan hutr

mijnen, 16'1 1,6ç{1ro11< foe.lieten \/oct voorr rroet het
bo'sclr te ircr'oircren r,aarirl 4rg 1rijand r'iclt z'oo

stervig genesrteld had; kunnen niet geno'eg .qe-
loof,l rn'or-den.

Z-ii mochtern zich vergelioegetr uret de gra-
vings'u"erkerr. llaar zii begre'pen hun plicht ge'
lrcel andets.
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1)oor. de licldh af ti gs,tc, ge,estcl ri f t gerlrcven, na -

tuen zij aan de sto,rrnaanvallen clËel en liepcrr
voo,r de linietroepen, om cle pinclraaclversperrin_
gen_ weg te ruirnen. Ofschoon zoncler gelveer,
vochten zij to,ch ais, duivels.

Zoo spro,rrg, zerkeren clag, een geniesolclaat in
c.elr lrest van machinege\\rerc'n, en sloeg, bij nicl-
tlcl van zijt ztvare schaar, zijn vijandù ctren kopin. Hij laaclde ecrr machineg.rr""" op zijn rug,ot l<eer<lc zcge,viererrrl traar <1c cigeri stellingcn
tctrlg.

Iicu anclcr, een scrgcant, i-relettc <ien vijanrl in
ccn-trcclrter- tc trcrl,cn, o,ogcnlrlilil<c,liik ira cle ont-
1r1oîÎing, ziitr tcgclstre\rcrs cc'tr voo,r eetr cloo"
rlenrl, naannate,zij bepro,e.fden er binnen te
tlringct.

Hct geberrrcle ook, c.lat men herr ,s, nachts urt-
zoncl, orn verspeffillgen nal;ij cic viiarrtlelijke
lijnen te plaatsen. Zii krvetsten hun vingers aan
den runen pdkkeldraad, sloegen hun paaltjes zoo
gemchtloo,s mogelijk in clen grond, eï rwerden
o,nr.erhoecls door r1e kogels vall eqll schil<lwacht,
rlie lren te' zicn kreeg, neergeveld.

I)ie vijanclelijke loopgraaf moest opgebiazen
worrlen ; 't was beslist ! - -

Bij het vallen van den nacht, bracht men a1
iret nootlig ntateriaal aâl. D'e jongens der eers,te
ploeg schoten hun mante,l en jas uit, en begon-
nen te grâvEt1 in vijandelijke richting.
, << Zoo' stil mogelijk te werk gaan. Wij moeten
cien vijanrl verscha,lkeû. ))

De o,nrlermij ners groeve n langzaam, geknield,
elr vingen detr grond in terfizerlen op, die and.ere
rrrannen buiten den onderaardschen gang gingen
leegschudden

- Na korten tijd was men al zaa vx gevorderd,
dat_twee mannen, op hun volle lengte uitge:
strekt, er achter malkander konden lik"n.

Een dler j,ongens, achterwaarts kruipend,, ver-

sche,eu cn velklaarde uiet verontwaardigirrg :

tu Geno,eg !.,. Stel u voo'r : \\,e zijn juist op ecn
l)uitschen beirput geva11en. Hun pap er en het
overige valt op ons hoofd.

D,e sergeant der genie, die rustig het rycr.k
onclerzocht, antwoorcltle lacircrrti :

rt \\'at n'ilt ge er aarl doen ; leg cerr teltzcil
ovei'ige valt op orrs hoofcl. l

<r Irr icder ger,a1, ili viticl hct sleclrt tlat zij
jrrist hun bcir.pr.tl.ten l,loverr orrs iiooitl helrltcrlr,
a..tu.oorrkie ccn tlcr inallliclt.

rr lLcntccrn maar !iau\\' ulv lvcrli, ct vall gecrr
tijrl tt r ct'liczcn. ,'

lJc rnarr kroop tentr. itr tlcl soltlrcrcn gnlrg (11

ircrti.rttc zrjrre taali.
Ilij t as rnijnri,erkcr i',r ire t Noo'r'tle n, lilcirr,

ruaar sterli gcspierri, eeil onvcrstaarrbailr clialcl<t
sprekcnci, vcrlckker<1 op wijn, nraâr nog llccr
op alkool.

Het uitho'uciings,verrnogen clet manschappctr
\\ras gekend. Niets kon hen 'weedio'uclen, wall-
ueer zij eenmaal een werk op zich namen. llaat'
af en to'e keerden zij zrch oûr en vroegell :

< Wie heeft err: eeri druppe,ltje ten beste? rr

flen overhandigde hun het ge"r'raagde, en zij
hervatten hun taak, gelukkig hun vtoeger am-
bacht te kunnen uitoefenen.

rr Men zaa zich in p,ut 4, te Anlzin, wanen ! rr

rr Inclerclaad, en b'innen een uur gaan wij
eten. l

Zij clrongel hun punthouweelel, bij het fle'ts
licht eener kaars, in een muurnis geplaatst, in

clen gro'nd, zoncler acht te s,laan op steenen noch
aarrle, waaro.nder zij zelf schier bedolven ge-
raakten. Naarmate zij voo,ruit grngen, stelden
zij de houten kaders - cle steunwanilen'det gan-
gen - op.

Het puntho,uweel van esn
in een kleurige stof.

< W'at is dat? r vroeg hij.

der soldaten clroarg

< Dat ruikt niet lek-
ker!l

Hij narn zijn kaars en herkende, bij het licht,
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lijkeu in staa,t van ontbirrding, tlie een stherp-
u,eeëu reuk verspreidden.

< Ik geef het op. Scrgc-ant, kotn certs zierr i

Iirr 1...1
ru Dit zal u toch niet rveerirouderr, z-eker? .ùicl

z.al n wat alko<.,l geveu, cn gc zult ilcrr reuk ver
geten. ))

I)e twce nrijuwerkcrs l;ropel terug irr detr
gâilg c1r ruirnderr clc liji;en rveg, r1oo,r egn bom-
barclemeut op verschiilcurle rneters our.icr tic aar
,1e begra,veu.

,c th elk geval zon ik, uir <1err oorlog, il di1
1,,.r:tclr g(en mijngrai'er trillcrr rvezctt. ,,

,, Ik val liever op een rijkerr kolenatlcr, tla.rr
(),1) ceu ontbonden menscherrlichaaur l r

Na enkele oogenbiikkel wa-c tle hirrtlerpaal
()vcrwonne[. I]et zwart vlecs,ch lag a,au stukkerr
getrokken in cie zeilerr err tverci in allerijl ireg-
.gedragen.

l)e gang vorder<le, licirtjcs naal benetlerr lrel-
Irncl, rcgelreclrt vooruit, rnet zijn ho'utqn r,r'au-
rlcn en zol<ierirrg. Iiegelnratig los,terrr de ploegen
cikander af . De jorrgerrs sroerven gccstririftig, tle
lr,,uten kaclers v66r ziclr scirrtivei'rci.

Ri'i het kliekerr vi'trr <lcri rlag gebeut'tic cl iets
rigcnaat<1igs, : Teru'ii1 allcrr rrog stceds koorts-
rrrhtig voortrverkterr, lcrgcle plots, ccn cler rnijrr-
eravers zijn lverktuigell neer.

,r Kanrera.atl ri, spr-ali hii, een beetje benauwtl,
tr'rt ziin makker die achterr ltem rlc aardc'in zak-
ies vergaardc', rr lsjslEl 1nl ce.rr$' ; wat is dat ge-
rrtclrt crr clat ge:clorrrrrei oude'r onze voeten j' l

D'c tr,r'ee rrtijnr,verkers, rrtet tle gehoorscherpte
lrrrrr eigeu, s,trekten ziclr piat op den gron<l uit eri
luisterden.

rt Indcrdaar'|, jcxrgcn, cr wortlt gegravetr otrder
ons. )

t Onge.wijfeùd ùIoflen, die een kamo,uflet ma-
ken o,nr o'Ils in de iucht te' tloen vliegen. I,aat
ons flog eens luisteren. r,

Lli brachten o,pnieuw het oo,r tegen den gro,u<l.
,< Indien we dat werkje niEt verhinderen, dail

1<.rt.lpen we allen gevaar seffens iu de lucht te
rdiegen. Gauw den sergeant verwittigd ! rr

.f)e twee marlnen grepen in der haast hun
werktuigen ert ff)oedden zich naar hun overste,
bij r.r'ierr zij gansch bevuild crr met gescheurde
kleecleren aankwamen.

a Sergeant r, haastte rle eene zich te zeggen,
rr gâ,rlw hulp ! De vijanden gravql o'nc1er ons I

\()g een, twee uren misschien... cl) clns rtt'erk is
vernield. ))

< Bah ! Laat hen begaan ; a1s' lrun \\'erk vo1-
bracht is, herbeginnen wij. r,

Incler<la,ad, ko,rten tijci nadiet hootde men een
tlffen slag in den gang dreunen ; een weinig
roo'k ontsnapte aart ilie opening.

tu Wacht cven, tot cle gassen rveggetrokken
zijrr. Dan gaat gc aan het wetk terug, maar
ileemt uw clolkefl mede, voor het geval dat ge

irr clerr put eelr vijand mocirt aa'ntreffen. >

De trveede ll:loeg dro,rrg aJ krnipencl in rlen
gang.

Enkeie oogenblikken nadiett verscheen een tler
mijngravers ierug, zeggende :

,t Het gaat o'pperbest. Ons werk is schier onge-

rlccrcl .qcbicvc,n; sleclrts éérr liatlcl i:^ cr stuk
'-t'slagttt. "

llij girrg tcrup ilr tlerr galg, uret puuthouvvce-
leit, iicn'tr sciruppctr en zeil<1o,eken, en tle jol-
gcns licrlregonrren nret ltaast te grave[, om ol)
irurrrrc l,curt tlc vijandelijke ioopgraa{ op te bla-
;rt.ir vririr ccrr tnee'de ku'ctscr hetr zeir:en de,eti
,>l lrillgcll .

.\laar tlc tatik ucrti geilrrrig rnoeilijker, walt
tic eiurg ttelrl zter 1aug, trr in ltlaats r:altr aatrlc
lll()(':l(l zi.j rru :iqrllrtr tritgltr\,ctr.

Iierr tlli.a lcrliel;, tlarr erlr t$cttlc, z('ll\ler 1la1

rle pltlt'gerr lrert lverl< (ll(lctl)faken.
l)arr l<tc't tlr' eerr tlrr gravcls trx.rr-z-iclrtig rrit

ric'rr eattg (:1r lrr\,\,ittigric rlen sergeaut :

', Ik eciuol , r'l:rt uc- <ic urijtrkartrer mLlgcn ula
i;crr ; rvi i nlo(ter ,rrrtlrL rlc vijarrdclijke loop,graal
t.ijtt.,,

I)c otrtlcr otficier o,nrlerzo,cirt de <lrdernrijniug,
lrc'r'rr'nrl rlat dc aangeiiuirle plaats bereikt lres etr
tlr,rtl irr tlt mijrri<anrcr tle springstoffeu ops a-
pcleu.

l)r c4retriug l'r,err1 bij rniticlcl valr zakjcs, a.ardc
goctl rliclrt gurraakt, r:rr rlc malrnen verlieten blij
<clrr,trl ,lt rt glrng.

l)c srrl<latur s,torrt]crr ir rle loopgraaT bijeen gc
,.clnurr,1, r1e lrajorret o1r )ret.qeuregrr cû wachttell
rie rrritlrlo'ffing aI, orrr tlc.rr trechter, tlie. er doo'r
z{)n gegrâven \,\'or(len, te, bezc-ttet.

I'Iet drrurcle niet lang.
,, \'crsclrnilt u in urr'lrol,:n Il riclr cle iuiteuarrt,

,, rrr bescltttt 11, ()ln gccli s,tccllelr irr lret gerlaat tc
krijgerr. rr

])'ic i'lootr'lt'u \\'irrcn tt'rnau\\rcrrtN;cl uitgeslu'o-
itert, tvantteer', ()p ecll ais,tanti \'âû zoowât tu'intig
1r trr: \,(r()r'tlc loopgraai, cerr gcn'eldige orrtpl<il'
iing lrlaats s-.rceir ; r1c ailr-tie rlreun<le er vâu ;

steellen, zrirrrlc, ir<rr.l'rrpjc.s etr ruelschenlicharnerr
werde'n \\'oes,t (lc lrrcht ingeslingercl.

Dekens, n,aarirr \Iotfen sliqlen, r,r'ertlen doot
dc kractrt tler gas,serr ol) eelr groote |166,g{e ge
iaag,rl, cn tiaalrleu al zurcvcrrcl, tot zij aan (le.ll

cene,n oi' anrictcl brx)1t'r-ctarn blevcrt hangen.
,r Vooruit ! ;r iilonk irct be'r,cil.
Vlrrg srrro,rrgcn dc jorlgens uit hun stelling err

wipten in clerr breeden ttechter, waar cnkele
lloffen doo,rl of ges'onc1 lagen. l)'e anrlere vijan-
rlen, r1o<.rr sclrrik bevangen, lieten ziclr gemakke
lijk kLi jgsgevang"en remen.

Eerr rrrachine'geweer lag aarr stukken en lange
leeks,en kardo'ezerr lagen op den groncl verspre{d.

< ]Iaakt -*;1xrcdig schietgaten r, beval rle luite-
11ant.

Zakjes aalde werdclr eerst o'peerr .gestapeld,
\,varlt dc rrieulr' vetovercle stelling rnoest vcrsterkt
\\ (,fdeÎ.

Ëenige oo,genblikken later was het werk vol-
trokkcn, cn b j r1e scliietgaten stontler ,ile gewe'
i.c'u opgesteld.

rr Opgepast I De \Ioffen narle'rer op de linker'
t.ij<le. Zij volgen tle loopgraa{. Ifanclgranaterr
gerec'd ! ,r

De granaatwerpers namen ictler een paar bônr-
rrrcir op, slingerderr r.e n^at de aanvallers, met
z.rilke juistheid en goed gev();lg, dat cleze irr atler-
ijl op cle vlucht sloegen.

De mijngravers verbonclen den trechter bij
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qriddel \ian ee.ri gang aâû het lônpgraveflneL, en
ilrl Ilet vailel van Lieu avoû.û \,vâs ûe steiililg
geileei irlgericht.

ij,e lultenant wericicle zi.cir to,t eeil i'erbrncirugs-
aBsu!, zcS,gcnde :

t Vraag aa1t, LLen korurnancta.irt Leil. grooùerr
vo,orraa{i rLcrtrprilen e1] g,tanaten te zerruetr. Ver-
2o'e1i ook sergcalii Jq... zrJrl. macillriergelveer uâal
rrler o,vel te ùrengen. ))

IJe ll]arr verwijoerue zicri schoksctro,uderetrd.
,, l!r rs lliets Ie \ feczuu, tiutella]lt /,, iJL\\'LrrLtr

iril . ti rJe ,\'icllien zuhen oen trecnter lnet cie D4-
jonei.tracrrleï te treto,verç5]. i- lvcq u,rtztrr s,aivg,'s
zûluden. iren to,t s,taan brergcn. iuaar z\ zlJiLelr
een 1liijn grâve,ll eû ous i:riute.rr urre' ciageri op
uuune l-rcurt opbiaecu. Âls stro<.;rrairrip;es, zuLel
r,vij lir de iuclt vhegcrt, etr o,ilvei gbvarrgen gs-
rilllnen w.o,rciietr, <lfn'el o'ns lcven er bij iirscirre-
tL"Ll. )

En op het l),urtsche ruachinc.geweer- rvijz-cnd,
dat arrrr slukken iag o,nrier een lloop rlggeis cir
,akjes airtrie, splak ltr; :

( Zôô zal irei legcrberic'rt nrorgctr lui,lerr : rr in
itet Priesterrboscit decicn rvij eeil trccli€r s[rrrn-
8,cli cII llalnen rr ij ucrt UraciIiitegL \\ \ cl , ( rr (iL
genen clie <ierr ocrrio,g voùge,u... vâD verrc., zriilen
lrul giaa,sje br:cli ltegdrinkerr er zeggerl : 4r is
geerr ûieulvs I ^\lic.lrtelerlviji gaal tvij al,,r'ect eerr
riaiclrtje iri het rvâ.ter doorilrerrgeil. l)aar i;'cgint
liet al tc regeneu. .Maar naar bhir-err rtr lnaunetr
nret de soep? )

ru Zij wert.len in èen iiei gangen gecioo{-l. Iien
verbindingsagent heeirt niij daa.rvan zoo juist
irrgeiicht' 

* * rê

IIet voo,ruitzicht van rlen komencieu laugeu
nacht, riien zij in regen en slijk gingen cLoo,r-
breagen, o,nderbroken door tege'r:aanvaiieii, ciie
de vijand stellig ging o'nciernemen o'm <le verlo-
ren steliing terLlg te ve,roverc-11, lacirtc' i'un nj.et
toe.

Zij gro'even sprake'loos een pl1t, orr zich daarirr
to,ch ma.ar eenige oogenblikken aan clen slaap te
kunnen o,v€rgev€t1r r,vant zij wilcierr van cie be-
trekkelijke rus,t gebr:nik maken.

Wel kwam er geen eir:.ic aatr iret ge,weervuur,
rnaar orn de e'enige gern'eers,cho'ten, clie nu en dau
eens knalden, bekornmerderr zij zich bijster niet
veel. Als 't daar maar bij bieef !

Het gebeurde ook wel, dat een macirinege-
lveer, opgesteld om een vijandelijke loopgraaf
in flank o'nder vuur te nemen, geclurencle eenige
seko,nden ratelde; daarna werrcl het weer sti1, etr
men hocrde langen tijci niets meer.

De regen viel eento,nig, fijn en koud. Soms
rvâren het weer dwarrelenile, zachte sneeuwr'lok-
jes, en dan was hEt alsof men een breeden sluier
boven het gaoo,te woud had o'penge'spreid, o'm al
c'lLe gerucirten te vetdro,oven.

Het kon er <lan zoo vreeselijk eenzaam zijn,
clat men zelfs in 't ltijzijn van al de, ancieren
bang was.

Sissend schoo,t nu en <lan eetr lichtpijl door cle
luimte, welke de sneeuwvlokjes verlichtte, die
even schittelden als cluizenilerr kle{ire' kristal'

steent]eS,
loren.

maar oogenb{ikkelijk hun glans ver

** *

D'rie dagen verliepen.
D,iel wintermo'rgen rvas het o'nmogelijk cie

kleuï r-ier lla.tuul cn cler mannen, ctie men voor
zo'!^ieei dooacq ko'n aanzren, te bepalen.

In clen grooten trecirter, weirrige dageir te vo"
ret verwekt, thans orclentelijk in loopgraal ver-
anilerii, en aan de' acirtcraan geùegen steiling bij
micidel van gaqgen verbonden, lvaakten twee
schiiriwactrtel bij tic scirietgaten.

D'e, schapenvaÇiiten, aie zij or,.e'r' hun hoo,itl en
hun schouders haelclen ges,lagelr, ve,rleenden hun
eeir zûnrierling ultzicht, tr.reir zij daal mijmerend
stonden te kijken naar iruntre miikkers, die de
gailgen g"roeven.

P1ots, hoorrlen zij o,niier tle'n grorrci eerr gerucht
als van tegen elkaar s a,an.ie tirien.

,r \L"at is tlat? r; vroeg een irunricr. ir ilctzelfde
spelietje als voor eenige dagen? l

Reiclle mannen knieiclen .en dîukten hun oor
tegen tien groltd.

ri hrderilaaC. \\:c rrro,ctt,rr r,veg i... Ais we rnaar
r,r'is,telr lvâltriecl iret tijtl is, o,m te rrluchten ! l

t iir vcrrvitt-ig clen lnitenant,. cn korn met eerl
rrrijnr,verker terug, rlLie ons kan inlichten. l

\\''einige ndnuten later lvas de officier toege-
s,rreld, r,ergezelnl van een so,ldaat.

I)eze', een kleine', struisrche miinr,verker, luis
tt,rtle op zijn beurt.

rr De i\Ioffen leggen een mijn aan r, beweerde
bij. uZil gra,ven niet me,er. Luister, clit dof ge-
rucht wo(dt veroorzaakt tloor rroortgetolde
springs,tof fen. ,,

r IIoeveel tijcl b'lijft et vo'lgeus u nog l'66r de
ontplo{fing? ) vroeg cle o,fficier.

Opnieuw boog c1e man zich na.ar deu grond.
rt Oh r, hernam hij, rt zij zullen we1dru hun

taak vc,ltoo,id hebben. V66r twee uren verslaij-
keu, rraken u'ij een walsje. l

rt Goed. -Schild.urachten, aenclacht geven bij de
:.clrietgateu ! r,

En zich tot een oqlder-officier wendend, die
intusschentijd uarLerbij kw'arn, vervo'lgde hij :

< Sergeant, do,e ai cle jo'ngens naar c1e tweecle
io,ojrgraâf teiugtrekl-"en 1 er- z,otg d,at zij zich bij
cle schietgatell, uai:rr drezen trechter gericht, spoe-
d,ig op;iellen. FIet is ,onno,od,ig d.at het machine-
gewe'er verl'oren ga ; breng het terug achteluit.
De schilrl\rachter zullen zich eerst op het laatste
oogeub)ik reni ijdcren. rr

Hr't dnLirde niet lang o'f cie geweren waren uit
de schietgaten n'eggenomen. It den trechter ble-
ven no.g aileen rle twee schildrl'a.chten achter,
ri,ie rustig het gepâst o,oger:.blik afwacirtten, o't:
zich r:,p i.run beurt te'verwijderen.

Thans, hoo,rcle rnen c'le lfodfen ouidelijk wet-
ken : springstoffer aânvoereî elr de mijn met
zakjcs aarile rlichtmaken.

Niettege,lstaan rle' dit, bler:r.,n r 
I o |1ry€e sol;l ate11

oD' 1lrul pos,t. Se :le.rt lauqen tijd e;ev;enrl het ge-
vâar vool- oo,g'cn te zien, rvachtten zi.j rnet ee.rr
be'u'onderens,r,vaardi ire be :l a ar'.lh eid, o,f scho,on zi j
vo,elden clat h.un r.lo'o'r1 onder hun voeten voor-
bereicl werrl.
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Àlle gerucht hield op.
ru .\{ctr lroort triets me,cr. De rriju is gestopt.

/.ij t.ijr i'crtro,kkcn. \\'illerr rvij gaârr? r, 
*

,i Necn I Verroc'r n niet... l heinam rie, andere
;3ejaagd. t Zic, links, hoopen cle nlo{feu zich in
iie lr,roltgraaf op. Zij staan klaar voor de bestor-
rrring. I,aat orts it1 ricn hoop v[ren. Voo,ruit ! l

Hij lruilile als cr.rr waarrzinnige.
0p hetzeifcle oogenblik, terwijl cle twee sol-

tlatcri irun gcwcreir afscho,ten, zotndsr aan cien
clood te denken clie hen ging begrave{r, sprong
de mijn, met een zoû verschrit<ket11k hwaal, clai
heel het bosch er van weergalmde.

Het was als de losbarsting van een vuikaan.
Steenen, takken en zakjes aarcle vlogen hoog

cle lucht in.
1'e midden van <lien warbo,el kon men ctuide-

lijk twee licharnc,n onderscheiclen, spo.edig terug
nedervallencl.

Het warct cle twee schilclwachten, die op hun
post geblevell waren en tot het einde to,e vuur-
r1en.

Op liet oogenblik clat cle vijancl jubelenil op
clen rantl van rl,eu trechter verscheen, gereed o'rn
er- in te springen, knetterde het machinegeweer
en cle },{offen stuikten gewo'ncl o,f gedoocl voo,r-
clvef.

rr Vuurt, kinderen ! Vuurt ! Dit doet hu:r
go,ed ! l

Eenige minuten later bezetten cle so,lclaten den
trechter, en spanden zich anclermaal in om hem
te versterken.

Zij vonden twee geheel verminkte lijken, die
der schilclu,achten, gevallen bij <1e schietgaten,
rlie hun als post we.rden aanf5ewszen.

De lrritenant naderde en zegde groetend :

tc Brengt zo'rgvuldig het overschot uwer twee
kameraden weg. Zij vielen als helden. 'Wanneer

rvi.j glan uilr rrstcn,
graI lcggcrr. l

ztrllr'rr rvi.i likrclncrr o1r lrnrl

V.

Hct Priesterbr-rsch, nrct zijn tcc'tlergroenc val-
lcicrr, zijrr heuvelen rraar tle ]Ioczcl gekcclti, err
ziin rtrooie fontciu \,alll patcr Ililariorr, nroest
vrocgcl' cel hccriijk lantis,ciralr gclvecst ziirr.

Zijrr lrrccrls,tarunrige cil..eil c1) clicht stmikgc-
ru as, lroden er ceu grootsch kalakter aan.

I)aar gingeu cle ÀIussil;orrtains, trij z.ouicrar,on-
,lr n in tlcl lontttter ktliut'crr.

Ilcla:is,, s,erlcrt clen gLilorcir n'e.rclcioollog u'crtl
,ic rtaattt varr lret bosclr rrog crrkel nret vrecs trit
3cs1rt'okcn; hct u,as hct ortrcl van clcn cloori gc'
ii ot'11ctr.

Dc laurlbourvcr.iiie iret irr tic vcrtc ticl, tijn
rl<;rlt lrclrcetscltencl, liiiiit e l n.tal' op urcI sr:url-rerc
blikken. Menige moe<lcr u'cent bij 't ziciit cr-
vân, c1l als men er o'vcr sprcckt in tege,tru'oor-
diglteid van snoezige kirrtleren, ciau drukkerr zij
lrurr vingertjes op uw lippcn, llrristercld : \ia-
tlc'rtie' wcrd er geclood.

Gelraat bosch, in clc gcschicclcuis wor.dt uw
llâalll voor ccuu.ig gevlockt ! l)aar klvarn tle
mensch noo'it zoucler hct iroofcl te bukkerr, als
de ossen die rucn naar irct slaclrthuis lEi<lt.

Hoeveel metschenlevens gingen in clit akelig
bosch niet verloren ! Is uw gro'nd niet verzacligcl
door die duizenclen lijken? Is uw struikgewa,s
niet verrot tloor het gulzig geclronken bloed?
Zijn uw afgeknotte boo,rnen geen ereuwig bewijs
van de moorcle'rijen clie er rnerclen aangericht?

{.**
Het Priesterlro,sch rvas evenrve'1 niet groot.
Slechts enkc'lc nrinuten zijn er noodig om van

cle herberg u St. Piete'r ) lraâr den weg va,rr Nor-
roy te gaan.

Quart-en-Réserve benam eveximin veel plaats.
Ilaar voo,r hen clie er rrocirten, clie weken en

wekelr nooclig had<len onl er een gang te graverl
ea eenige mcters terrein tc winnen, die achter-
eenvolgens al cie blockhausen, die het versterk-
ten, mo,esten inneme,n, scheen het uitgestrekt en
o,rrtzaggelijk.

llannen s,leten er maanclen en maanden, en
noo,it rvist een hunne'r waar het bosch bego'n en
rvaar lret eindigtie, en hoe diep llet was.

Wat kon httn clat maken ?

Zij boden weerstând cn leclel in stilte, bewust
dat hun cllcnd'e noodig was. De herinnering aan
ccn zikker gclegen in I1e'de-France, of aan een
u'ijngaarcl in cle Champ,agne-streek, bekommerde
l-ren rreel meer clan te weten wat er aân de ovet-
ziide van het bosch wel kon rvszen.

Zij kenclen hun loopgraaf, de gangen die er
henen voe'rden, qn nog bete'r hun go,urbi, de
spleten r'an het dak waarlangs het water sijpelcle,
hct nis.ie in clen u'and om er het kaarsje in te
plaatsen, en de beste plaats waar het stroo het
minst uat wercl.

flaar vercler reikte hun weten niEt.
Zii zouclen verloren geloop'en zijn, indien zij

zich naar de loopgraaf hadclen begeven, c1oo,r de
naburige konrpagnie ingenomen.
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Friesterb,osch : Sektor van het rr Croix cles
Catmes. l

_ Zoo, bes,tonden zij, lietcrr zich blinclelings iei-
<1en.

Zij ci'eclen wat urel1 hun beval, w,elke kracht-
.irrspanrring o'f offer men ook van hen urocht
vcrgelr. Zij brolnden wel wat, maar volbrachten
tocir wat hun opgedragen werrd.

***
Helclen, cloordro'nge-n van een sterken geest

vân zelfverloocirelling, begrepen zij zelt= de
schoonhe{cl niet van cle grootsche daden die zij
dagelijks vo'lbrachten. Zij zouden gelukwen-
schen met verwo,nde'ring o,[tvaûgen hebben. In
hun eeuvo'ud waren zij zich niet bewust van hun
clapperheid. 7,ij leefden nog enkel onrr te lijden,
te strijden en, ja, te o'verwinnen. I{un arm li-
chaam was vaak danig vermoeid. Dan zwegen
zij en clachten ciat zij niet meer telclen onder de
menscher.

Zij leerden er veel afzren, zonde'r klagen, wan-
neer zij riltlen van de, koude, stampvo,etend op
het ijskoude siijk, en niets, tc drinken hacklEn
rlan ko'ude koffie.

Wanneer de braudcnde koorts hen folterde,
stonden zij klappertandend op hun post, weige-
rend heen te gâan, zich vastklampend, tot men
hen op een draagberrie wegvoerde.

Zij warcn groot, 'maar onb,ewust.
Had men iren helclen genoemd, zij zo'aden er

aan getwijfcid hebben.
Volgensr hen, hadclen zij noclrt een ander leven

geleid. Dit zou altijd onveranderd blijven voort-
duren.

Er bes,tond geen onclerscheid tusscherr de of-
ficieren en de solclaten. Alle manschappen en
o,versten vormclen één enkel lichaam mEt dezelf-
de,ziel. Allen, zotrcler uitzoncleting, dro'nken aan
den lijdensbeker. Men kon hen voo,r broeders
aa"nzten. De o,fficier cleelde zijn deken met den
so claat ; deze boocl zijn veldflesch zijn overste
aan.

De mannEn zelven konden malkander niet orn-

ilcrschei<lcn. l)e bestc vriendschap'verLrond a{
clic zoo verscliillencle ruerrscheu.

l3evelen wa1-eû overboil[g. De overste vroeg.
Wanneer nietnancl zijn oproep beantworrrclde,
vertrok hij eerst, en aileu vo'lgdeu b.em,

tseclreigingeu kende lllelt cr uiet ; zij warEu
cl o.verboclig. De uo'reele waa,rcle eu cle mrtetl
rvareu de Lrestc teekelLll vaû het bevel. De
ureest weerspaurrigen gehoorzaarucleu, cle stug-
s,ùclt \,vare1t o,rrtrvapend.

Onvcrklaarbaar wouder I Die liecien, voor
ru wolven ) door cle vija,rrclcn uitgesciro,ldell, wit-
Len to<-ri.rbeelcten varr cene allcs, opo,ffereucte be-
re rit'uvriligireicl.

'\len zo,u lretr bijua niet hcrkenci hebben, '"vali-
trccr zij irun plicirt vervuldet.

Luiteila[t ,il... \,vas eell sc.hoo'n, l"roogopge'
sclro'tcxr man. Gewezen olticier cler clragonders,
giug irij naat het voetvoùk o,ver, ofsclloon hij de
kra,nige iroudiug tler bere,clgn o,fficieren, waarva[
trij rog dikwijis blijkerr gaf, behield. Al de maa-
rreu kekerr. onwilleke,urig ûaar hem op, oco. de
groo'te waardigheid die van zijn perso,olr uitging,
wanueer hij doo,r het rustig do,rp stapte, het U-
chaanl gespaunen in de hemeiblauwe vest, om
zich na,ar het rapport te beger,-,etr.

Zijne wilskracht sprak droor zijne gelaatstrek-
ken; zijn zwarte, schitterende oogerl gav€,n ge-
tuigenis var. zijr-;e manhaftigheid; zijn lijne
knevel verleende aan dit orverigens wat sture
gezicht een edele en kabae uitdrukking.

Hij had een b,ijzondere manier om tot de man-
nen te spreken. Zijn stem klonk zacht, streelend,
maar o'vertuigeld, en allen kwamea' onwillekeu-
rig onder de betoovering zijnet woo,rden. Hij
sprak niet iedereen, wat ook hun rang mocht
wezerl, en dit met denze,ifden eerbied en met
clezelf de voo,rkomendheid.

I{on het anders o,f zulke man, die er voor zich
geen vernedering in zag vertrouwelijk en wiend-
schappelijk met zijne o,ndlergeschikten o,m te
gaan, moest dloo,r hen geacht en beraind wordeû.
Waar andere oversten, bij hunne bevelen, onver-
schilligheicli of zelfs tegenstribbeli4g bij hunne
ondergeschikten ontmoretten,vond deze algeheele
onderw.erping en biijmo,ed,ige iastemming. Want
overtuigd waren zij, dlat hij noo,it het onmogelijke
zou gevergd hebben.

Bewust van de menschelijke uietigheid, zag
hij hun urannenlijden, en deelde hun ellende.

Kahn en koelbloedig trok hij teî stdjde. In de
voorcte loopgrav'en na,rn hij dborgaans dienst.
Darr slo,eg hij zijn wijden waterfrak om zich, en,
zijn kaa,rten ter zijde en zijn verrekijker om den
hals, ging hij boven op een ransel staan, om zijn
mannen over het hoofd te kunnen ziæ. fu
zachl et koelbloedig beval hij de salvos, dat
a1len zich gerustgeste'ld gevoelden.

In oogenblikken van angstvolle vertwijfeling
vo,lstond de klaùk van zijn st€(n, om de rust te
c'loen wederkeeren.

Wie zijn wilskrachtig gelaat aanschouwde,
voelde de kalmte in zich dalen. Wanneer er oiet



gÇ:i,tJcrlc$ \\'cr(i, giug, iiij vart ruarr tot ttriru, eil
rcgclc vaûetuJti cie rran(r op de sclro,uciels cier
scrulûi,i'acuterr, tetlvt;I nll ltuu luct cc11 zactlt
w,L;oll-rJe luoeo rirspfa.R. ueze lieetu.en zlcn 0,111,
u(-fi(e"I1tlE1l tlt1ll o.vursre eu gliirllacl]tcû. Zooiaûg
rue'n hem in oc lot.r,pgrââr wrst, zeits ge(rurenoc
cr.e rueest gevaar.lr;re oo,genD]rkkcu, ducutte lueil
g,eL'u gevaar.

rl"U !\,'as op dq ccr gcstclcl als t]c tidders cler
urrctocleeuwen.

t,uiteinant I1... vo,crlt zoucie,r liaat. \\'anueer
.tul met krr;gsgerrangeueu te cio,en tra.ct, belrall-
cre{tLe ûiJ nen op eueltuo.cll.rgc $lJzc. -LIIJ eerbie-
rirg<Ie oegcuen o,lrcrer tren, cue zrcn krauig ver
uectrgden, en sp'iak tren uict r.rusprUzelrd aâu.
Àooit zou hij eeu or:"Lwapeltdql vtJÉlltd gesruaad
treb,berl, Zijn vungstc verla.lrgeu was, zoûals ul
\:roegere to,mooiel], ilrct geulrie wâpelrs 1tr€t cen
D'uitsctr olficier te vechten.

lekereu dôg,- het uas ticrr lu Àprri rtit j, -viei cle kourpagriie te Qualc-en-iiéserve aafl. illj
trok op, zrjn nanneu rneûe'stepelrd, sprollg de
eerste itr de vijrurciehjke stelhng, gre'E) eell ge-
weer eû vuurde, iret hchaam slec1trs, gedeeltehjk
bescherrncl, juist als clc m4n1teil ciie uaast hern
etoûden. Ro,ndonr heur vielen ztju soJ.da,ten, ge-
trofferr in lie't, hart, itr het aangezrcht n,I aan iret
voorh(afd. .iJ,ij bleel o,uverschrokkcu voortvecir-
tcr to't een kogel henr ir.r voile borst trof .

Hij vrel achrerover, en zegctc vaarwcl aar- zijn
umnnelr ro,ndoru zicir I een geratel in de keel...
nij was dood !

I{ij bieef vool den cloocl wat htj zrjn ieven iang
,vvas: een toonbcelcl van ede,len eenvoud. Hij
wist, clat hij zo,u getioo<l wo,r(ien. Een Fiansch
t-rfficier, placht hij te herhalsn, lnoet de eerste
ziJrtel rnanneû wezen, en zich daarom de eerSte
iu het gevaar werpen.

Hij deecl wat hij zegcie. Dit aanschouwde hij
a1s zijn plicht. Hij zocht den cloo<l niet c4r, eveu-
mirr a1s hij hem poogde te o,ntkomen. IIet was
also,Î hij zijn bestaan nret kende. Hij viel omd,at
zijn soldatcn ro,ndom irem t,ielen. D'aar er kogels
voor hen besternrl waren, ko,ncle'n er ook voor
hem wezen. Hij was niet beter datr zij . Vaak
lrad hij het hun hcrhaaltl.

Daarom dacht hij aa,il stcLven.
En zu> s'tied hij.

***
Wzurneer de oorlog losbarstte, en de reservis.

terr hun plaats in het reginrent hernametr, kwam
een jo,nge oncler'luitetrant irr eell mooi unifo,rm
van Saint Cyrien.

Hij was eqr der aspiranterr cler trnoenring varr
de < Grnorte Weerwra.ak r, die nten in clsr haast
tleed. 7-1jn fijn gelaat getuigtle van jeugdigen
leeftijcl.

Ternaurvemoocl aaugekoruen, trol< hij rle aan-
tlaclrt door zijn s,lanke ho,uding en zijn prachtig
uniform.

\\Ieldra irad hij aller lieftle gewo(rlrelr, dank
aan zijn hoffelijke manieren en zijrr innemende,
o,fschoon wilskrachtvolle çraak.

Eenige oude reservisten, orntnuchtercl en spot-
ziek, scherts,ten olrl ziin ijver en om de stiptheicl
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r,r'aanrrede hij de i-rcveien, clic herrL verstrekt wer'-
ric-n, uitvoerde.

Eenigen verweten hern zijne hanclelwijze te-
genovel zijl. onclergeschrkten, in de kazeme, eu.
,tat lrij tle zakcn te erustig opllam.

'Vlaar zijn odfer:r,aardigneid, zijn geestdrift err
vooral ziju jeugdige oudefd(ûu, gepâarcl mct ect]
edel karakter, sloegen alle beknibbelingero. <ieri
kop in en deden hcnr we1<ira, doo,r a,llen eerbie-
cligen.

Zaa' zag men s'til-aau varr alle verwijterr aI, en
zijn beste vrielclen werden diegeuen, welke ireni
bij zijn ko,rnst het meest bespot hadden.

I'e Champenoux gew,orrcl, vo,nd, hij e,enige
nraandbn Tater zijn regiment in het Priesterbosch
terug, en van dit oogenblik aI werci hij aller
kanreraad.

I{ij had uit zijn scirool, die l'rij verliet om. teu
strijcie te trekken, die hooge begrippen van eer
medegebracht clie de grondvesten van zijn ge-
drag vo'rmden. i\Ien had hern geleerd, dat het
eerbesel clc,eerste bekomniering van ecn Fransch
oÏficier rnoet zijn, dat de doo,cl niet besto,nd, en
clat het ge'vecht het oppers,te feest is waarheen
meu trekt in parade-unifo'rm !

I,a"fheid of wees kende hij niet. I,iever sterven
dan achteruit gaan o'1 cle hanclelr s'meekerid om-
hoog tc stekel.

Wanneer zijne afcleeling moest a,anvallen, tr-ok
hij zijn schoonste uniform aau, sn ging naar den
vijaocl zooals naar de parade.

tu Zsa haeÊt een Fransch officier cien dood te
tro'tseere[ r, zcigde hij, en voegde er aan toe :

t Ik sterf liever als oncier-luitenant in het Pries-
terbosch, dan als generaal op zeventigjarigen
leeftijd. l

Zijn manschappeli vergaven hem spoedig wat
zij ztjn g,ewoonten noemdelr, en die ia den
grond enkel uitingen war€n van zieleg"roo,theid.
Huu eerbied vooqr hem grensde aan zellvet-
loochening. Zijn opgewektheid en blijmoedig
karakter had<len hem allel syn4rathie verzekercl.
Hij was cenieclers makker, o,milat hij cle eerste

-qcidaat <ler ko,mpag:rie was,.
Deze vriendelijke, zuivcre jo,ngeling, kornenrl

uit het huiselijk midden, telde o'nder zijn vrien-
<1en b,nttale kerels met lage zeden.

In zijn sektie was een kerel, wiens levelr en
aartl to aal van de zijne verschilden. Die' reus'
L... genaam<l, was een soort barrdiet, eefl wezen
buiten cle wet. Maar hij was de dapperste onder
c1e dapperen. Hij vocht met eeal wilcle vreugd.

7ækeren clag ging hij op den rand der loop-
glaaf staan en beukte het hoo,fd cler Mo,ffen in,
die langs een gâng kwametr, met regefu:ratige,
harde slagen, als eetr houthakker die een boom
Treervelt. êeen rttenschelijke inbeelding kan zich
zijn gelaat voorstellen.Iilij liet een valsche wenk-
brauw boven het oog prikken, in de'plaats van
die welke verbrand wer:ci. Zijn groote oorgen ver-
toondel een harcle uitdrukking et ziin gelaat
was overdekt met litteekens.

Buitendlen beroenlde trij er zich op' eEn beherr-
tlig hazen- en kipirenvaflger te wezen.

Het wijntje liet hij zich over 't algerneen lek-
ksr srnaken.

\\ranneer hij det jongcn ontlcr'luitenant vool:
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Irrt ccrst za1i, ironstr: lrij zi.jrr gepriktc wetrk-
i.rraulr.' ru bekeck hcru rnet een uijcligen blik.
ltii vontl ircnt er niet tegen opgewassErl, oltl
1<ercis r,au zijl slag tc ko,ninranrleereu, en lic,t
(iit dui(lclijk blijkerr.

\\'as tlc luitenant zich bewr"rst valr tiel irrilruk
rliclr lrij crp zekete lllallnelt te\ïeeg l;racht en \vo.u
lrii rlicn uitn'isscheu?

()nnrogciijli te zeggell. \\'at er ook van wcze,
zrjrr Ûrccst ge.irrc-.1rte tcgellstrever, I,...r \ilÊr(1
-uclrit'liiii ziiu l;,cstc, I'r.ienrl, err rlit irr t1e volgende
( ) rr l-ct1]ûdigirg(ien :

l)e ko,lnlragrrie vvas ze'kc'rerr rlag te Iiotrriièrcs
uclegertl, tlicht lrij ceu rn'ijnku<ll)tn?lll, gereecl o,nr
lri,l het cers,tc alann op te rukkerr. Deze buurt
It'r'cttle ccrr zeker !levaitr olr \'(ror jo,rr.qcns die,
lla.s uit lrr,t Pliesterbo,sclr tenrggekeercl, waar zi1
gr', lrrr-c:rrrle versciril.lendc t[agerr viur alles ve,rsto
l<err irkvrrr, wisterr dat tlj wel(lra irr het akelig
rrrrrrti l<orrcltll ge,rocl)c1l lvclrr1ctr, r,vaarttit zij lvei:
licht rriet zo,lldEn u,eclerkeerel.

I )'icrr a,vonrcl rvas het boverrrlierr llitte,r korrd,(rlr {L wiilltlijk te kcrurlrc kou<lc )), naar eerr brarr-
j.:rrlr ii t.r l-rc,rveerde.

I)c rrrarrucl rilden irr hun schuur, waa.rvatr <le
rllulcll rlrctg<letr in te stortrlr, c1oo,r he,t rlalcr-crr
vau tletr grrurrl cn 't rlle'tuteu rlei o1r ecrrigc lrorr,
tlet'<lct lueters, afstaucl staantlc katrounelr.

I)c irarreei was geiing voor llranlrel <lie alles
1r()t's.tcn derven, tlagelijks den cloo<l trotsee,rrlen,
t lr klapprrtarrtlrierr o,ndc.r lruu velsleterr rleken.

I)itrr rrrotrtl u'as tle bartecl van deit eigerrdoru
vrur gccllen tcl r'r.ror tlc ion.gcns. llii naclrttijtl
t1r'orrg I,... irr lret rrabrrrig lrrris crr kccr.tlc terug
rrrct r.'elsclrillclrtlc eurrncr-s, r,vijrr, tlic tle sn,l<laterr
z-(x'gvul(lig lctligclen, err rlit zonrlcr de geringstc
gc rvetcrrsrûro,eging.

I)crr r.'o'lgenrielr da.g steklc men deu cliefstal
vast. Z()ri rle tlailer gestraft lvorderi? Dc onder-
lr.ritcrrant verscheqr en iroltstc c1e wenkbrauu,crr.

t I.... t', z.egde irij 1<iachtdarii.g en kalm, u ik
zo{r 11 moeten straffen. Daar gii echter in rle
i<,.,,rrrpagrrie sclricr onnisbaa,r zijt, en Frankrijk
:r1 ziin kilrcleren noorlig heeft, laat ik u gaan.
\-rxlr eenrnaal neerm ik alles op mij. Zwijg I

llaar gin<ler bo,ven l, zegrle hij, den ranci van
lret Priesterbosch aantoo,ncntl, (( tusschen ons
lrciden. l

Sedert clit oogerrblik groeiclen cle vrienclschap-
lrelijke betrekkingen tusschen beicien voortdu-
rertd aan.

Wekenlang streclen zij naast elkander. Niets
lirlr het .qo,erl hrrmeur verclrijven dier twee man-
ruen, die steeds 11aas,t malkaîcler waren als het
heedijk zinnebeeld van heel het vaderlancl, terr
strijtie, getrokken vorrr de vercle<liging van het
lit iligste pand'.

Eens gebeurcle het, clat beicle vrientlen ge.zel=
lie" koutten in de loopgraaf.

rr Zeg eens, luitenant l, zegcle L..., ( zoo ge 11

na <lc,n oorlo'g niet te trotsch houclt, en wij weer
lrtrrgets zijn, çlan neem ik u bij graaf X... mecle
<lp iacht. We zullen natuurlijk de iachtwachters
moeterr vermijden. Maar wat \\'ilt ge, ik ben niet
rrit de hooge wereld en ge zult missehier mijn
rritnoodiging niet aanvaarden ! rr

Lekereu. dag riel op heru h* 1ot o1u met eeuige'
solclaterr cell garg aan de krommiug vau Quar!'
cn-Réserve tc verciedigen. Vier en twiutig uren
bieef hij te mitldeu een regen van handgranateu,
Vooraleer algelost tp worden I

Hij wreef ruet ziju mou\,v over het voorhoûlci
elt zegde:

,{ \\:as, trc rlat ecu drankje, Heb,t u geeu glok
g-.cllever voo,r mij, luitenant? ri

I)e orrder-luitenant stak irem ziju veldflesc'h
toe.

Eu cr wtrs rricts bckou,rlijker ar ko'rtrischer dau
de vriendschap tusschen die twee matulen, kr)
urencl uit cie twee poùen der samenlering, tus
schen die'u bancliet en dietr jongen, rvelgemanier .

rlen en geleerclen officier, en die thans beideu iu
hct Priesterbo,scir rusrten. Onbekexrde helderr,
\'(.)or ecuwig irr cle! clootl vere'enigd !

De so,ldaat s'rreuvclde eerst.
Korteu tijd naclien kreeg de luiteuaut Lrevel

eerr l<xrpg-raai aalr te valleu. Hij rukte op, aârr.

het hoo,f<i cier eerste aalrvalsbaar, met ziju ge
lvolte opgetogeuheicl.

I{ij was glad geschorer eû had voor die gelc
geuircitl zijn rnooiste rllliform aangetrokken. IIc'
laas, tle strijcl r,vas bittcr eu wreed, en, lva,rrnclir
)rij elc Duitsche stelliug naderde, verward,e ziJrr
s,ektie zich iu cle pirrdraaclversperringen, sn wel (l
l.rijua totaai weggemaaid.

Slechts clagen nadien vond men het lichaarrr
varr clen jongen onder-luiteuaût weer.

Hij lag op den rug, uret een kogel in het hart.
Zijn geTaat was no,g' altoos e'del en schoou. Zelfs
na het leven bewaar<le hij de zonnige jcugduit
c'Lr:ukkiug, waarm,ede ilij bij zijn manneu op cl,ieu
Àugustusmorgen kwam. Maar zijn levensdrooirr
\\/as verwezenlijkt : sneuvelet, met een kogel in
het hart, het gelaat fier naar clren vijanci gekeer(I.

Op zijn graf zou men kunnen beitelen heb.
ben t'at L..., eenvôudige hulcie van eerr zijncr
lnanuen, r,aak herhaalcl had :

rr Hij spro,ng al jokkenrl te miclder.r cler krr
gels', 

***
Die strijders waren schitterend in hun hel-

tlenmoed. Anderen blel''es bedaarder, maar hun
gedrag dwingt niet minder bewondering a,f.

Hij was een nederige wijngaarclenier, uit
Chanrpagne. Zijn puntbaardje stoncl hem ni{.'t
slecht. Zelden mengde hij zich in een gesprek
en leefde in zichzelt gekeerd. 'Wanneer hij niet
van dienst of van de wacht was, zat hij in den
go'urbi, schrijvend bij het weifelend licht eemrr
kaars: < Liefste vrouTil... r. Hij was gehuwd, en
zegde eens, cllat hii op een brief wachtte, die hetu
di: geboo,r te van een kindie zou meldeî.

Wanneer c1e brief, dien hij elken clag schreef,
voleind wâs, stoncl hii recht en trok <le waclrt
o'p. Vaak bleef hij langer bij cle schietgaten dan
hij moest. Nooit uitte hij een klacht. '\tr/annetr

hij een gang graafde, l\'erkte hij langzaam, mairr
volhardencl. Steeds was hij de eerste, warne-r
c1e sergmnt manflen vroeg om o,p patroelje te
gaârt.

ru Maar neen, I{egras, blijf toch, Ge wtiet wel,
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\\'cg ciic cle vijanclelijke stellin-qerr in hct
Priesterbosch schciclci.e.

tiat ik uooit gchuwcic,n o,p patrocljc meclcueenr.
Dit is werk voo,r cle jongrnans. l

ri Dau is nrerr uiet zoo go'ed als cle ancleren olu
c1e Moffen te gaan bezo,eken, omclat nren kinde-
reu heeft? Waar is mijn boog? Ik ga I l

Hij kende geen schrik e1l volbmcht eeil\,o.uclig
zijn werk, even rustig als hij aan zijn vro'ulv
schreel.

T.ekeren dag werden de patroeljes aangevallen
en zij keerden ijliugs naar de lijnen terug. Hij
bleef bedaard, kwaur na de andere[ weer, evEn
rustig dlsof hij iu zijn wijugaard wanclelde, in
Cira,rupagnc', bij zo,nirig zomerrveder. D'e schild-
wachten, niet wctencl clat hij nog achter was,
bemerkten een zwarte geclaante, clie laugzaam
naderde, en vuurclen. Hij begon te lachen en,
tle hanclen in <1e zakken, sprong iiij in de loop-
graal.

Zelfs geclurencle ile bloeclige gevechten, rva,n-
neer cie sektie min of meet ontzenuwd geraakte
eu cle oversten va,ll iinks naar rechts lie1ren, be-
ve'len roepend, verro,ertle hij zich niet. Hij stoud
o.ncler den re'gell va.n handgralaten bij zljn
schi'etgat en las een brief van zijn vrouw.

rr Welnu, tegras, en uw kleine? Hebt ge er
nieuws over? ))

Zijn gelaat heiderde op.
tu Ja >, zegcle hij, r, hij za1 een flinke jo'ngerr

wo,r'defi. ))

's Avo,ncls viel cle sektie aan. Hij vertrok a1

loopencl, sprong in de stukgeschoten stelling en
streed er met zijn gewo,ne beclaardheid. Plo'tse-
ling viel hij neder, in pijnlijke stuip'trekkingen.

rr Sergeant r, jarnmerde hij, ( ik ben cioo'r een
kogel in den buik getroffen. Water... te drin-
ken... Oh !... aïe, te drinken... l

u Ziehier wat gelwer ! rr

rt Neen, water... Oh ! wat doet dât pijn !... rr

Hij lag ofl.der in de loopgraaf. Gedurende
eenige oogenblikken bleef hii zich p jnlijk wrin-
gern ; dan viel zijn ho,ofd achterover' en hij blies
dbn laatsten adem uit onder 't p'revelen van een

rraartt, rlie
stierl. . .

o1r zijrr rccrls lrlcckc lippen weg'

tç*

Iio,r'cn al t1,e nracirinegerve'er-sckties van het re-
ginrerit, schittcrrle tiie rltx-lr luitenant R... bevt.r-
lcu uit. (leen enkele kon haar evenaren voo'r wa.t
bctre'ft cle srrelheiti rlc,r vcrplaatsirrgen en cle zc-
kerireitl waarruede ric lær,e ien welclen uitge-
vocrrl.

Groot, lret cen gitzu'artcu bziarcl, za,te:n z,ijnt"
l<1cinc, vluggc oogeu r,ctbolgcrr acltter rliiilic
wcni<branr'r'cn. ()cn eze u ar[jutlarrt, s'etlert clcrt
oorlog tot oliicicr. lrcl,or ricr-rt, u'as irij ruw c1l

harci a1s rle onrler-of ficiercn in rverkclacligel
dieust.

Itij c1ce.i zijn ma,cirirrege\\'crelr lnâllccuvrectcll
net a1s in vrcclestijci. Jlaar zijrr rnans:tra,ppcrl
rltiiri.ierr irem zr.rlks nict tcl kr.r'acie. Zij wistcn
<lat, ur.iicn hij zich r.'oor hen streng toonde, hij
rlit nog ileer tegcno,ver zichzelf was, e1l in moecl
allerr ovcrtrof. Ook hadclet zij ee:n grenzeioos
vertrourven in hem en zij gehoorzaarnclen hem
blirrclclings. Hij was harcl, maar eerlijk. Hij
sçirak rveirrig, lachte' nog rnincler en bepaalde
zich over het a,lgerneen bij ile nooclige bevelen.

De p'ijp steeds tusschen de lippen, wande'lde
hij langzaam, leunend o,p een zwarerr stok, cle
loopgraven door, zo'nder er zelfs aan te denkeri
het hoofcl te buigen of zich te bukken, wanneer
hij voorbij niet-beschutte gangeî stapÉe.

Ztjn jongens kenclen hem door-en-door en eer-
biecligden hem. Hij pochte niet op zijn moed,
clie schier oqlbewust op beclaarclheid en volledige
zelf beheersching berustte.

Zelfs tijdens de hachelijkste oogenblikken, in
cle gevaarlijkste stellingen, zo,uden zijn soldaten
er niet aan gedacht hebben zich te veffoeren of
zich cloor schrik te laten overwinnen : hoe kon
het anclers, \valrneer zij hurr overste daar voor
zich zagen, zoo rustig, het p jpje tusschen de
lipperr, allerhancle toertjes met zijn stok uitvoe-
rerrcle.

O,ok, was er een moeilijk punt te b'ehoùd'en,
tlan r'vendden zijne o,versten zich o,nvermijclefijk
tot zijn sektie. En of hij er trotsch om was! Nie-
rnancl rùist het ; zijn kleirre oogjes ver:loren niets
r,arr hun levendigheid, zlin gelaat bleEf even
ko'ud.

Op het einde cler maan<l Maart 1915 moest een
kompagnie van het regiment aânvallen en zich
meester maken vâ,n een post, op derr weg van de
lierberg < Sint Pieter ,, naat Régnieville' otp zo{-)

wat een honderdtal meter iinks van het Priester-
bosch. LuitenantR... kreegbevel den aanval met
een machinegeweer te steunsn.

Zoodra de kleine stelling vero've'rd !vaÊ' snelde
hij met zijn machinegeweer toe' sprong ifi de

o,mgeu'oelde Duitsche loopgraaf, en stekle zijn
stuÈ zoo kalm en koelbtroediig op, als ware het
voor een doodgervonè oefening geweest; mid-
delerwijl nochtans vlogen 6e' k6,ge1s hem sisend
voûrbij.

Steecls even kalm en qnvervâard, beval hij op
z.achten, maar bofldigen toon :

a Een weinig voorôver buigen ! ZiEt toe of de

lo,nt in orde is!... Vooruit, iongeas!rr
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< We zijn gereecl, luitenant ! >

< Tro,mmel 0'. Bewegings,maat i:i. Op clrieho,n-
c1crc1 rneter vuur, ))

En het machinegerveer knaicl,e, kort krrette-
rend.

< Genoeg I A11e vijf mirruterr ecn band ! l
Terr,vijl cie' eène, links van het stuk, cle voor-

raaclkisten in regerl bracht en cle bandelt aarl-
bo,ncl, ioeg een andere,, clen vinger op clerr trek-
lier, het lichaam iets achtero,ver gebo,gen, cle
oogen onafgewencl op het do,el gevestigcl, af er.t

toc eerr regen kardoezen naar clen vijancl.
De luitenant stoncl nog altoos, recht, turenrl

lnet geE)annen aanda,cht in detr sombe'ren nacht.
Hij verstrekte zijn bevelen, geenszins lette.nd op
de menigte kogels die hem om de oo,ren flo'ten.

Plots narn het vijandelijk vuur in he:vigheicl
to'e ; wo,este gillen stegen uit c1e vijandelijke
loopgraven op.

,, Vuur ! r gebood de luitenant.
Hij boog zich voo,rover en cleed het machine-

geweer sneller gaan.
Tersto,ntl hielclen cle kreten op en vermindercie

het vijandelijk vuur. I)e tegenaanval rvas getrro-
ken.

D'e o,fficier hernam, zich tot een zijner so,lda-
terr wendiend :

rt l{aal gauw twe'e nieuwe kisten ! De ande-
ten, opgepast ! l

En hij sloeg zijn uitgecloofcle pijp uit.

** *

Hij stierf er-en bedaard als hij .qeleefcl had.
Zekeren ciag ha<1 hii zijn stuk in een der loop-

sraven van het Priesterbosch opgesteld. Onver-
rvachts brak het vuren van uit de vijandelijke
stelling los. Zoo,als hij gewoon r /as, stak hij zijn
lroo'fcl bo'r'en de kante'elen uit.

Een kogel tro'f hem vlak in het gelaat. Hij
rt'ie'l .

I)e ko,mpagnie verloor met hem haar bestsn
aa,nvoet<1et. Er was niet één als hij om de' jo'rr-
gens rrertro'urven in te boezemerr en in gevaat-
vollc omstancligheilen ecn stelling te behouder.r
en te verdedigen.

W'el vtaren sommigen schittetencler in htur
ltel<1etrmo,ec1, cloch niet één lio'n hem in kalmte
orrertreffen.

VI.

Ilrankardiers' 1... Rrankarcliets !...
Roernriike helden, r,rrier nanrerr noo'it meer zu1-

lcn vct.meld wo'rclen, heldcrr bij uitncmsrtlheid,
orndat hun taak zoo o'nclankbâar \rr'â-q, omrla,t zij
groote gevareï mo'esten trotseeren, z.o'nr1cr ziclt
te l<ttrrnerr rrerclcdigEn ; o'mdat zij <1cnr eerr rrijan-
rlclijken ko,ge1 koutlerr getroffcn u'o'rclcri, zo,nc.lcr
tlc gcicgcnheicl te hebbcrr r4r hun bcurt te schic'
tcr | \\'ie lian of zal ooit lrurr olroffcrings.qccst
lrcsicfferr ?

\Vat u,arerr zii groot cn erle1 \vânnecr zti, be'
laclen rret r1e zware berrie, zoo rroo'rzichtig mo-
sclijk, cloor al dcmoeilijliheclen en geruaret heen,
,1,'11 1,ç'rp1cgill.gspo,st trachttcrr tc bcr-eilic'n.

Brankar<liers !... Brarrkardiers, !...
Httn taak rvas cles te ondankbaarder, claar zii,

zonder rechtstreekschc beve'len, aan zichze,lve
schier orrergei.atcu u'a,re'n.

Zii rervulclen een tlrirrgcrrclcn, rnaar niet vcL-
eiscirten plicirt, wiens u'aaL.1c niet te. bepalen
\\râs.

Noo t keuciet gij rust. Nooit konr.lt gij zeggen:
ru'lhans is' onze taak vollx'acht ! r, want terrvijl
gii cen gen.o'n..c \Àregvo,cr. c't, riep er reecls eerr
anderc uu hulp in. Flcm ock mo'est ge opnemelt
cn naar clen hulppost breugcrr, bij clen Dikkcn
Iiik, in cle vallei cler I{eulie'ns o1' te l{ontaur,ille !

Zij b,aanden zich eerr weg te miclclerr van lij-
ken, prikkeldraacl el takken, langs slijkerige
t{?u,gcn. Niet z'o,o'haast haclden zij het do,el be-
rcikt, of wecle,ro'm begol cle to,cht naar de vuur-
lijn, vaak onder het hevigs,te bomba,rdement, o,ùr
nieuwc'ongelukkigen te, halcn, en dan andermaal
terug te keeren.

-\f en toe moesten zij, oncTer een gewelclig
ge\\'eervllur, de gewo,nclen ter hulp snellen, clie
tusschen twee vuurlijnen wa,rell neergeveld.

Geen ov'erste legcle hun zulks op ; wel hun
nrc,clelijclencl hart. Zij wisten, clat zij konclen ge-
cloo,rl worden, clat een vijanclelijke kogel hen
tnis,schien treffen zo,u, na,clat zij htrn gerwon<1e
haclclen o,pgetild. Toch gingen zij, kruipend, hun
be'rrie' achter zidn slepend, want zij wisten dat'
L'r, ginder ver, ongclukkige slachto'ffers moesten
liggct, wicr hartversche,urencle stern op hunne
gcvo,eletrs van broeilerliefcle en liefdacligheid be-
roep cleed en zuchtten en riepen op hunne
komst !

Ifelaas, dikwijls, zeer clikwijls keerden zij niet
meer s-eer !

Rrankarciie,r l. . . Btankardier !.. .

IIet gebeurcle dat een arm menschenwmk,
n,icnsi b,lo'ecl op het bruine zeilcloek overvlo,edig
vlo,eicle, zijn ge,e'l gelaat vertro,k en stierf in e,en
akelig geratel, terq'ijl c1e brankardiers hun han-
<1elr bezeerclen aâ1r de plotse krommingen de,r
gange'n, aan clEn prikkel<lraad of aan cle steenen.

Dan namen zij clit arm, zielloos lichaam orp,
legdcn hct crgens buiten de'loopgraaf, o1, zoo
rnogelijk, begrclerteu het, om lveer a,ansto,nds een
antlcre .qer,r'otr<1e te haletr, miss,chien een vi.ian<l,
tricrs, l{oecl zich nretrgcle op <1e berrie met <1at

van den even te volen \\reggedtagen Franschet
solclaat !

<t IJratrkarrliers 1... Blankar'<licrs, 1... Tc rlrirr-
licn !.-. l

Zij <lie hem voor hct ecrs,t benaderden, ko,n-
<lcrr hcm voor zie'ke' aanzian, zoo mager en blcck
u'as, hii. \\'anneer nrcn heru clan aan hct werli
zag, hcgreep mcn ccrs,t zijn echtcn he,lclenmoecl.

Ofschoor l'rij zu'ak van gcstc'l u'as,, ira<l hii cr
rrooit aarr geCacht zich tc laten achteruit zenden,
rraar- het ccn o,f ancler burec , buiten het gevaar.
I{ii hatl zulk eelvcrudig gerlacht varr zijn plicht,
<1at hij zich noorit hacl kunncn inbeekle,n, elders
tc r-no'etcn \À:eze1r. l)ie plaats was hecn aangewc-
zcrr ; hii n'ildc,cr blijven, to,t <lc doorl kwarn.

Noo'it kloeg hii, noo,it verzocht hij on eenigc
litsrretzachting. Steecls was hij cle eerste, wan-
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neer er vrijwilligers noo'dig waren o,m de sewon-
rlen o,p te rap€'n. Altoos bood hij zich aàn met
ziin bleeft én nrager gelaat, u bekijkencl met
.qr()otc, clir:p-irrgedrukte oogen. Zijn stem rvas
z.acTtt en rustig.

n{en had hem als brankardier aangen'ezen.
I'taar hij voncl, clat hi'i niet voltloende zijn

lrlicht vervulcle in cleze iroecianigheid. Hij hadcle
veel lierrer hct geweer gehante'ercl.

Zekeren dag zag men herr, na een aanval, zijn
atrubancl afnemen en, alléén, met geweer en
i<arclo,ezen, naar clen r.ijand oprukken.

< f)'aar de karneraden zich laten rlootlen D, zeg-
Ce hij, rr rloet ik ook miin plicht rloen ! l

Maar cle kogels u'ildsr hem nog niet raken.
\\list hij zell ol er een kpgel voor hem zorr

bdstemcl zijn? Harl hij wet degelijk het bewust-
zijtr van s'at de cloocl r,r'as? Men kon er aan
trvijfelen.

Wanneer het regiment in he.t Priesterbosch
aanku,am, haridert c]c D,uitschers €€'n kunstma-
tige haag opgesteld voor hnn loopgraven, ten
eindc lrun toe tc laterr te werken zoncler gezien
te rvorclen en httn gangenilooilhof te maken, tlie
rle l"etoverinq \,â11 het bosch zoo moeilijk en
lan.q maakten.

De kapitein gaf bevel aan e€n eskouade het
terrein te gâân verkennen achter <le haa,g. Wan-
neer c1e esko,uâde genaderd was, urercl zii vart
tetzijde tloor rrerborgern machinegeweren onrler
\'r1r1r genofiren en bijna geheel vernietigd.

's Avoncls s,telde cen adiutlant 1'oor, een op-
zoeking te gâan <loen naar cle vermisten.

C..., met zijn bleek en beclaar<l gelaat, booci
zich c1e eerste aan. Geruischloos, kroop hij rioor
lrct sparhout tot hij zijn vertu.crtlrdle karreradeu
rvt:crvoud.

Teruq in c1c loopgraaf gekeercl, \/crstrekte hij
irrlicirtingcn aan zijn otzerste. I)czc-, it'antrott'
rvig, scheen aan ziitr lr'oor-derr tc tu'ijfc1en, err

lreschulcligcle hern, nic't tot xx1 rle haag te zijn
ge.qââlr.

C... bekee'l< hqu een oo.Qcnhlik met zijn
r1t'oo,tc, r'ustigc oogcn - missciricn was hij blee-
kcr dan naâr gc\(roonte -, ttraar sprak gee tr
rtrxrrr] .

IIii nraakte va,rr rlc avondscltentcring gebrrrik,
ûril ongemcrkt de loopgraaf te verlaten en zijrr
rlo<xle kanreraclcrr te nacleretr. I)aar, op slechts
tnkele meters rran <1crr vija,u<1, vetzamclde hij
lrun bajo'nettcn, e11 keerde welhaast te'rug, o'nt
zijrr kositharen lrrrit aan r.le t'octett van zijn ser-

IJcarrt tc gaan rrcerlcggen.
Daar het zicht cler lijken hunner karneraden

rlc nranschapperr dro,cvig stenttle, tc'lketrs u'atr-
rteer zij bo,ven cle l<atrteelett kekcrr. vertrok de
l<ldle branka,rclier att<lermaal dctr vo ge11(1c11

rracht, gehcel alleeu, en bracltt r1e tierr lijkerr,
ôén rroor één, terug in r.le eigen stcllingen.

Zoo r,olbracht hij zijn plicht. gedurencle lange
rnaanclen, met eerl hertoriclsrens\lraatdige zelf-
o1>o,ffcring. Nocvit vroeg hit naar rust. Dag erl
rracht z.ag men ltcnr gâân tot aatt rle kliieën in
lret u'atel clcr- g'rngeu plotrsetrcl, cl'I, \vâiln'ecr
<le gewo'ncle katneraclerr zijrrer ko,mpâgnie ver-
\'oerrl Tryare'n, ging lrii, rust no<'lr rrerpoozinF'.

kennend, rie gewonden eelier andere kornpagnie
iriistaan.

Ze1{ ttij vo'lierr clag toog hii, onbeschermtl,
langs plaatsen \vaar het kogels reg.encle. Ilij
lieercle rnet hetzelfcle rus,tilr cn onverscirillig ge
laat terug, eerr lijk op cle scho,uclers rlragentl.

)Ien zag hem orteral, nret zijn vuilcrr, roo,tlclr
haisbanrl err zijrr slijkerigcn kepi tot ovc,r tle
oorelr op hct hoofd geclmlit.

Zektren clag u'as het liil< \râl ee1l ir"riterrarrt
bij tie vijanrlelijke stcllirig, na ectl ger,echt, ac:h,
tcr.qetrlcvctr. ZooaIs honrlerclcn nralen tc vorcrr
rcccis .gelteurd rias., rrertrol; hii, gausch allecrr.
l,angen tijrl blevcrr zijtr karrrcrarlerr op henr
nachtrrlr, stecti:^ in hct .q-eclacht, rlat hii ging lc
voorsciriju k<.rrnerr lnct ee11 gewo,rrde of eerr rloxlr
qr de schouclers.

)Ien zag hcnt uoo,it terug.
Eiurlelijk, langcn tijri narlicrr, \.crnânr lrrcr)

larr l)uitschc krijgsgevallgelrclt, i'lat hij rloor r.en
schilc.ln'acht gecloorl r ,ercl, op hct r)ogs11|;jilç 11111

lrij ccrr .qclvo,rrtle wotl opucllleTl.
Zoo l:ii rrrct volle beu ustz.i iu rvercl rrceLgc-

schotcrr, tlarr lroct hii o1, dit oogenlriik stcllig
gelukl<ie .gerr,eest z-ijn.

Ziin gelaat vcranrlerrlc r'lenl<eliik niet. ll ij
l;1ce1' evcu zieliclijk bleel< crr orrver-schilli.q tegerr
oçcr rirrr riu.orl, tlicn lrii lnet rliczelftlc bcciaartir'
oogcrr 1<o,rr rralrschourrcn, a1s tcgerrover lrct lerrcr.r .

-:i: +

Ilrankartliers l... Ilrankarcliers 1...
[11 {oclr, bii tlc r-eri-rriiirrg r,an t'i'it on<larrklra:rr.

w'erk oogstet ge meer lcr:nijtcn rlan lofbetuigirr
gen.

Llc u'crcit nict alleen dbor uu'oversten gestraft,
clic berveer<lerr riat ge nooit bii der hand '"r'a.art,
luaar ge waalt ook de ltrooi rlcr drirrgendc k.laclr-
ten van rle' ge'lvorrclen, clie tr verweten llict vlug
gcrloeg tc $rezen, en die t1 rnct stervcrrde stenr
\\'iittr \:roegen, dat ge hurr niet .gerrcn kon<lt.

\opit hceft cen geu'onclc u bcclarrlit, rrooit
llr,anr cr in zijrr piiniiikc klzrcht eclr wo'r.ilrl vlrr
<lank voor u, tlie dc harristc taak volbraclit orrr
rle.rr rrtrgcltriikige aarr,lerr rlootl rc orilrtrkktrr.

I} atrkarrlicrs l. . . Rrankardiers !. ..
-\1s cerr rrachtrnerrie plaagricn die r,r,oottlcl rr

vorlttrlur-clr<l Zii stoordcn 1l\\; nlst, lrornmelclen
lrzrlr lr\\ ().)lcll, \\'alurecr gc, dc)or vet'nt<.,eie,rtis trit
.qq)ut, cirrrlc'lijk \vaart ingcsluilncr(1. \cr1't , l'oot
11 \\,ârcil c1' gcelr larrge, kalrttc 11rc1r weggeieg<1.
Cc lradt irc,t reclrt rrie't te s,laperr, gc ha<lt lrr,t
leclrt nie't tc rusterr.

\\-at rrroct u <lc o,rrrlarrklraarlreid cler nrerrst'hel
rlarr ook z\\-ailr geweest zijtt 1...

Tir lvareu irr dc loopgraven elr irr <1e galtgt'rr
altoots tlooclerr, clie llro€stell veruriidetd rÀ/clr({elr ;

' so1lrs nog sleclrls lappe,rr r'leesch, soms aÏgemkt|
anrlerl of rterhrijzelclc hoofclen,rvaâr\ra1r ltet ziclrt
clc s,oklate,n tvrwelig maaktc. Gij rvnart aitijri r4r
post, tildet rlor clroevel last op t1u:e berries, ()trl
lrcru, nret eer ttaan varr me,rlelijtlen voor al het
mensche'lijk iijdcrr in 11\'ve'oo,gcn, ergens aa,tt <ie

Ïustige aarcle- toe te vertrortu'en.
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D..., kleine landbouwer, uit de Vo,gezen, hacl

altoos een glimtach o,p de lippeu. IIij kende
evenmin vermoeienis. Noo,it rveigerde hij ziju
tliens,ten en scheerr zijrr lcvel lang brankardier
gewecst te r.ijn. Onlectrig zag nr,eu hem nooit;
u-erken wa$ voo( hern treven.

De langc gangen, waarin 't rvater hoog stond,
trokken henr aau. l)ol-graag hanteercle hij er rlc
r,uyaie' l.rerries. I}aru voelcie hij z.ich ge'lukkig,
rok zijrr rnonrl tot aarr <1e oote11 clpelr, vertel<le

'j'ro\/e'lnoppeu, cn hielcl zijn berdc ster,ig vaSt iri
zijn sterke harrlen van buitenmeusch.

\\'arrneer eI aalt gL"e11 getonden huip te bie-
rlen n'as, dan ging hij op. z<lek : Ve'rnis'ten \rvarelr
cr tocir aitijrl, zei 1iii. llelaas', zijtr moecl was
zii tr r lc,orl .

Z&.eren rlag zricilt iiii ecri ofticier op, clie tus-
sehen de vijautleiijkc lijnet moest gevallen ziin.
Zagclt zij11 1,rig1ld.n hctn niet 1re'engaan? Nam
ttrel ltrn \'oo{ eclr r.ijanil? Een onvo,orzichtige
I.'r'anschr' schilcll,ar--lrt 1;r-ccg lrenr itr 't oo.g err
vuurrle . Hii viel I

\\ir"'irrige rl,agc-ti rllrlirrlr \i(J1r(1, tttert ltetri, gc
'legen naast het liclraarrr rtan clen geu'o,nde, d.ien
lrii zcrlrt. 

+ ,.+

Zi.i u:aren lrelden, zon<lq ltet te weten...
In rie X... kompagnie,bevon<l zich oo,k zulke

lrel<l . \tr'as zijn gestaite zee'r klein, zijl geestig-
lreicl trrlk cles te meer aller aandacht. In de Pa-
rijzer straten was liii opgegroeid. Om zijn ho'n-
,1er-c1err lie<ljes, was hij r1e he1c1 van het gezel-
lchap, rrooral \\râ1111eer zijn groote, spotzieke
,,ogeil zijû talent aanruulclen. Itr den beginne was
't maer ee.l bangcrik, ::eiclcrr tle marrnen, want
geLlurig buhte hij het hooftl erl e'en gevaarvolle
taali iict hii liefst aarr cle liarrtera<len ovet. llaar
,1e gclrrik_ \\râs, er gauu' uit ; tnerr ge{<s,crheerde er
imnrers, meclc, eu rlaar:tegul krvarn natrrutlijk
zijr i<ri âjongenekâlakte,r in opstan<l ; en claar
e*rr Parijzer s,traathenge{ over het.algerneerr liet
c1r:r1<'lt, rlat rrrel hem uitlacht, geibruikte hij al
zijir rvil-ekracht o'm den bestaanden inr]rrrk te
rloctr veranderen.

[:li.i r-larLl;r-le, cr in, c,tr oi, zttliie irrc,t'1<r-aarr.lige
,r,jjze'" r'lat rreir hem welr'lra een de1: dappersten
i ro'etndc.

Dark aau cel be'n'onclereirsn'aardigr zelfbe-
irce-rsching, onderdiu-ttt'hii rl'ctr ntalg rlic,rr hij
voeirle uili een iijk aat tc rakctt rrf een gcrt'otrcit'
l.e \rerzorgen. Weld'ra zelfs nrrrnt{c: hii rloor zijrr

J 

j 
ef rIarlighei<1szin uit.
îe'lkens er een gewoncle tussclten de liinen

1ag, wachtte hij tot hii alleen was, o(n den onge-
lukkige hulp te bieden en hetn achter de v.. ur1ijrr
te brengen.

frr r.len beginne keken rlc -iongetrs, velwonclerrl
op. \\/e1<1ra b'emerkten zii, dat hii dappet rvas,,
Ê"1 mell r,erhiedigcie hcm. Ilaa:rr o'm het doei te
lrrrt:ikcn rliat h.ii betrachtte, o'nt zijn naturrlljike
af,"t<nting fo'ttral te ovetmeestercrl! was gcen 'I)i)

ginrr hcrn te zn'aar, gcen wirperl hem tc nizrthtig.
llrrar r,r'eclerorn : het ger:o'o,n iot d't't hclrlcrr trrtf

rlczen daopere !

tsen granaat doo,Ccle' henr in een der gallgeî,
'rp het oo,genblik, clqt r1e lrler'lr- str-aatjongen rle

volheid vaa zijn wilskracht en opofferingsge€st
lrctoo,ride aari zijn o,ngelukkig getroffen makkers.

rr Die kleine gronte ziel was heengevlogen ! rr

*tt*

Bra.lkardiers !. . . Brankaldiers 1...
()e waart te eenvoudlig, te d,apper ! De kogeis

zoeken helden. I{et le'ven was u niet waardig.
D,e dood trorf u, den eeue rra den andere. Thans
leeft er van u âllen nog één enkele, maar te ver-
rninkt cim oo,it het trosch terug te zien dat uw
rller graf werd.

Zoweel opo,fferingsgcest doodde u achtereen-
volgens. De afg::onci trok u aan.. Ge hcrordet de
clootlende, kogels' niet, clie als bijen ro,nd uw
oorel domrrrelden.

Ge vertrokt tr,ij vo{ien dag, luisterend alleen
na,ar de jarnmerklachten der gewonden, tot op
het oogenblik dat ecrr kogel, door een laffen
vijandelijken schildwacllt afgeschoten, u trof,

Dan vielt g-e zr /aaï ten gronde ; de dood plofte
11 nee?, terwijl gij zelf cen ander leven wildet
redrlen I

*'o*

Helaas, tiidcns cie iange rnaant.len van lijclerr
cn he1<1enmo,ec1, tlie c1e divisie in het Priester-
lrosclr beleefcle, betaalden antleren ook met hun
icverr clc cenvouclige venulling van hun plicht.

Gelijk rle brankardiers, voncl meer dan êén
verbinclingsagent den doo,ci terwijl hij de bwelen
naar cle se,kties overbracht.

If urr ta:rk wâs z\rraar, vooral in clit bo,sch, rvaar
lrct lcr"keer r-aak larrgs onbrnikbare gâ11gen ge-
schierlde, e1l \r'âarr men rles nachts c1e,we'gen niet
1<orr lic's4rettretr.

\ochta.ns, tuocsteu de bevelerr gebracht wo,r-
rlcrr. l'Ien rnoe-qt zich, kos,t rvat kost, cen lve.q
bru-rcrr, rle scrhuilplaais va,n clerr komrttandant
rtirrrien, terugkeeren o,n<ler e'en hevig bo,mbarde-
lrent cn cle s,ektie 6f r,,ernieti.qil 6f krijgsgwan-
gcrr u'eetr,inr1cn.

Ifoeve.el rlapperen vo,nden liet alrlus derr dooti
lrii dc lir<-rnrrring varr een weg I

Ileu ikrf qe'fluit, een schielijke orrtploffing, el
ric ver-lintljng"c,:rg,-ellt vie'l , het lir:haarn cloor een
hr.l;rr uarr stttkken geretet !

I.lr 11,xre11 ct r1ie, oqn rriet larrgs. ciie slijkerigr
.q.r1r.qen tc nroetcr gaân, \\'aar zij ,trrn weg verlo-
len e1r r)clt aa.n 'pr:ikhc1r1raac1 be'zeerden, buiteri
rie lor4igr-:ri,elr s'l)rongerl, en akltts, zo'nder andere
lrcsclruttirig dan dc verrvarrt'ug det takken, hun
urg al loopericl vervolgden.

I-let r,vas clal eerr rrlucht als rlic varr irijel voor
hct onleer, en ric mau r''iel, rnet een klein vlekjc
111oeil o1r ctre vuile' kapotjas.

's l{achts, lvas hun zending rxr.q tragisclter.
Onr,envachts \lra,relr in een cler loopgraven a1

tlc liareloezerr opgel.liuikt, op het oogcnblik clat
rlr: r'iiand to een aanval ging bes,luitgn. De ka-
p'itein vcrstrekte een bcvel. I)e verbindingsagent
ve'rtrok, looçienc1 met voo,rover gebogen hoo'ftl
laugs' cle siijkerigc ga,ngelr, zijn weg bij middel
eener kleine e{ektrische lamp verlichtencl.

)liiar 's naclrts kregen cle gangen een heel an'
rlcr rritzicht-. f),e rnau dwaalcle van derrweg af,
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ll,ct Pricstertrcsch. Zictû op cle loopgraven
van dle rr llouclloir, l

keercle ctp zijn stappen terug, plonsend tot aan
cle knieën in oucle, verlaten gangen. Hij week
verschrikt, maar cloor een bovenmenschelijke
krachtinspanning overmeesterde hij zijn angsrt,
vorrl'er<lre zijn weg te midden van het oorver-
doovend lawaai der bommen oncler cle takken,
d'er steenen of stukken staal, die <lichter
en clichter vielen. Hij liep, zich het hoo,fcl tegen
cle rotsachtige wanden bezeeren<l, tot hij in het
sliik plat uitgestrekt nederviel. Ziin Tantaarntje
rloo,fde uit; hii zæ.ht zijn weg al tastend, bijwij-
len een ijskoud lijk aanrakend !

Einclelijk bereikte hij cle schuilplaats van clen
ko'mmanclant en maakte het bev'el over; dan
keercle hij op zijn stappen terug, verloor ander-
maal den iuisten weg, doolde lange uren in de
gangen en vond eerst b,ij 't krieken van den clag
zijn kompagnie terug, waar de kapitein hem wel-
licht met een nieuwe, zending ging belasten.

Eérr o,ncler hen ocrderscheiclcle zich doo,r zijn
clapperheid, te meer daar hii mincler opgewass,en
-.:chccrr lro,o'r diie zurare taal<. Klein, tenger, met
een tlik hoo,ft{', bekende hij noo'it tlat hij ver-
moei<l was, en veel liever ware hii on<lerrveg
gestrlrve{r, dan e,en klacht te uiten.

Stee<ls; vertrok hii al loopenr1, plo,nste cloor
watcr cn $liik en hefnam ziirr gang met <1ie ruwe
u'ilskracht, rlie rlen Eronr-.1 van zijn karakter
vornylc'. Dnt hii zich hooge krachtinsnannin.qen
p.etroos,ttc en teqe'n meni se moeili jkh e,ir1 v"'or"stel -

r1c, u'as rroo,r' lliemancl eerr qe,heim : zijn getrork-
l<err ge'laat rvâs, cr het sDrekencl hetrrijs lan. Hii
u'as orretal. h,ii. altiid Ê"ejaaq(l, r'aak blee'k, t1c
liose'ls, met een nrarc rloods,rretachtjnq trotsec-
rc'rrd. alle gevâar misori'izend.

T,eketen da- o,ntnlofte een zrr'are' bo,nr naast
hem en om."r'o'dlde rle aar<le in lrct ro,nde. Slechts
.an z,ijn klc'ine ge's,talte' harl hii zijn levensbe-

lrorr<1 te <lanlien. llen climlach spedl<lc'otn zijne
lippen. Hii vond dit heel aardig.

Meu had schoon te herhalerr :

< Mijn kleine D..., rreem rlien gang niet, rle
ko'gels vliege.n er van terzijde in. l

Voor aatwoorcl gaf hij slechts, met eetr mis-
prijzen<l glimlachje :

rr \\'at geeft dat? Vandaag of mo,rgen.... Ge
we,et wel, dat men uit clit gcvloekt bos,ch niet
tveclerkeert. Be{<ommer u niet om m j. Indien ik
rnoet gedoocl \,l,orAen, <lan zal ik n;t als, rle,kame-
ra.clerr vallen. l

En hii rrertrok o'm hct bevcl over tc brengen,
zo,ndcr acht te siaan op <le rneru,ittiging noch op tlc
fluiterrcle, kogels, die met een do,ffen sla.g tegen
de ste'erren aanvlo,gen.

Hij was' zoo, klein en liep zoo snel, dat zij hetr
ni* zagen' 

v,,.
IIet was op clen rand van Quart-en-Réserve,

op het plein in vo'rm val1 rechthoek, begrenvl
langs den Zui<lerkant cloor clen D,ikken Eik.

Een kompagnie poogcle zich door o,ms'ingeling
nees'tcr te maken varr cle' groote btrockhausen,
bij het bosch opgesteld, en naciat zij zwaàt door
iret vuur van go'ed vc,rborgen machinegeweren
beproe'fd .nler<.l, lvas zii in haar loopgraven op
den rar.Lcl r,au het bosch weergekeerd, niet ver
r,an claar eenige doo'clen op het plein achterla-
tend.

Een betrekkeliik rustige nacht vo,lgde op dien
dag, clie zoo verschrikkelijk \4ras gewees,t voor
clc jongens. Thans groeven zij een gang, om te
trachtcn clc b,l,ockhausen o,ndreraardsch te omsin-
gelen en hcn in clre lrrcl-rt te dloen vliegen.

Eenigc scl.rilclu'achtcn stonclen bij cle schiet-
gaten opgestelrl en bewaaktel zorgvuldig het
plcirr.

()eerr uoorcl u-errl gerept. De clood van talrijke
r,rien<1en bcclroefcle dc nanschappen, err zij
rverkterr iri stilte o,f tro,kken op hun beurt dc
rracht op.

D,e maan rees langzaam in den s,terrenhemel
ct u,ie'rp haar flets licht op de aarde'.

Plots, schrok een clcr scirildwachtcrr, clie het
plein van uit e'crr schictgat besrpied<le.

<r Sergeant, zo,L1 mell niet zeggen riat er zich
iets bes-eegt, ginds, tusschen de lijken? l

In<1erc1a,ar1, eenige meters vercler o,nder-scheicl -

cle men vaag eene berveging in het flauwe maall-
licht, die aans,to,nds weer veldween in t1e zwattc
nra.ssa <1er z,ielTooze lichamerr.

\\7cldra echtcr lrerbc'go,n clc, somber-e geclaantc
ziclt 'nvcer te lrer'vegen ; het was eene clrrirlelijk tc
oqrclers,chc'iclcn rnenschcliike ge'daantc,, clie ziclr
larrgzaam, sterrrrcn:-l op beiclc hanclen, opriclittc.

Ecrr zu,zrli, piinliik ro'epcn volgcle', als eerr op-
pcrstcrr gi1, itr cie gchcin'rzirutigc stiltc.van rlcu
hcldc'rcrr mancschijn :

rr llrankar.licrs, !... Tc ririnkcrr !... Oh 1... l
l)arr sto,rttc hct liclraam wcct ncclcr.
()rrtlcr' <1c rret.silagcrr sclrildwaclrterr tlttrl'11c latt-

gcrr tijtl nict ôén een \\'oo,rdje \\ra.qe11.
'r, -\laar hct is, toch Etiennc ! r klonli het ein-

, lclijk.
rr $precli liet zoo lrrid ; t1c lloIlcrr liggcu o1r

rlr'ic meter nistand, l


