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Gevolmachtigden van deu Raad van Vlaandleren.
aanleg en de vrectregerechten.
terug.

Wij

komen hierop

Den 20o Juni 1918 beslo,o,t dle < Raad van Vl,aan
r een proklamatie tot het Tl'uitsche volk te

clêren

richten.

In dit schrijv,en werd een b,eroqr gediaan op het
voik om d'e aktjvistische beweging te

Duitsche
steunen.

In d;it hoogst èrnstig uur vertrouwen wij, zoo
rverd hierin o.m. gezegd, als een volk drat onâfhankelijk wil zijn, op Godles hu1p, orp onze onbuigzame vastberadenl:eid, op Duitschlancis
sterken wil en zijn kTaar inzicht in db toekomst.
Ekonomisch, po,litisch en strategisch aan de
rr

poorte van Duitschlancl gelegetr, weet Vlaanderen
dat zijn zelfstand gheid, een reëele waarborg vooi'
Dnitschlandi is, rnaar ook, clat ze zonder D'uitschlarrds hulp niet tot stand kan komcn. l
Op d,ien too,n eindfigde het stuk rnet den uitl'oep:
tr Stamgenreenschap, geschiedenis, zelfbehoutl
n'ijzen Duitschland en Vlaancleren Râar hetzelfcle
tloei: Ëen vrij, zcifstandig Vlaander.en. l

Dit stuk rvekte h,evige verontlaarelliging, eir
liet bracht ruzie in de aktivistische kringen zelf.
Tot zelfs in Druitschland werd cht nanifest oç.

rrerachting en misprijzen onthaald.
Zoo. verklaard,e I{aase, 1id der so,cialistische
ruinc{terheiclspartij, in clen Duitschen Ri:iksdag,

N'81.

naa,r aanleiding van de rede, waarin cle afgevaarcfigctre Str'esemann het stuk ondler ziirre hoede

meende te moeten weten, or. m. het volgende;
rrReedb dikwijls genoeg lrcbben wij aangetooncr,
dat de inval in België doo,r niet; gerechtvaar'
c1igcl is. Het was een schendlng van het nzutraliteitsverclirag. H. Stresemann heeft gerneelrd, dat
de verklaring van d'en '< Raacl van Vlaanderen r;,

weike hij hed'en voorlas, d,oo'r gansch clen Rilks.
d,ag met diepe beweging zou o,nthaalcl geworden
zijn. Mijne gevoelens met die mijner wienden,

zijn gansch andrers geweest, err, verre over onzen
kring heen, ook van a1 clegenen, buiten dit hurs,
d,ie den moed, hebben zich openiijk uit te clrukken
over het machtwerk, dat ons hier aangeoocieu
wordt. Gij weet zoo go,ed als wij, H. Stres,emânn,
cl,at in Vlaancleren zelf alle vooraanstaauoe elementen met verachting van dren z.g. u Raacl varr
Vlaanderen

l

spt'cken.

dlen o'orlog geen menscTr iti
\/laand;eren er aân gedacht heeft aan te lcunen
bij Drritschland.
Wanneer Vlamingen, inwouers en burl;crs r,an
het land, dlat d'en 4" fllgrrstus o,vct\'âllcn is, zicir
in een schriftstuk claartoe leenen t. van no,odwe,er
van arrcleren tc spreken )), zoo zlin zij lrii v "ot buat
ge,oorcleeld en met hen al degenen, die aari cle
zijtle van deze ini r,rï.rr,*

Gij weet clat vô6r

DË GITOO'I'E OORLOG.
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tn Walltrnië was eï" \Âlaalsch aktivisrne.

Vlalcn

In de bange uren, rtie Beigië

cloorieefde,
dachten sommige Walen a71ê.ên aan 't Waais..he

van ons land : cen afvaardrging van dc
hanclelaars ging d,en D[ritschen gouver
neur-g'ellerâal von tsissing sprekerr, om hem het
sfeql€n der Wal'en uiteen te zetten en zijn syrr'.
pathie te winnen.
I{et voorbeel<l klr,anr trnuwens van hoogcrge<lreelte

'Waalsche

hand.

E. Buisset, rro,lksvertegenlvoordilgel' van Cnar
leroi, protesteercle bij rlenzelfd,eu Duitslhen go11verneur-generaal, omclat het Duitsch bestuur, brt
bekendnrakirlgen e n medecleelingen, naast lluitsch
cn Fransch ook Necl,erlaûii.sch gebruikte, ho,ewel

toch, naar hij ber,veerde, het Franscl, ric ccnrge

officieele taal van het lanc1 is | (1)

Nog anclere vo,etstâppen in tlcrr aard r,au dic
van Buisset zo,uclen \\'e kunnen no,elrlefl
Schriften van l)uitschc zijdê- beq'ercn ciat, on
rrridtt{ellijk na cle bezetting van Brussei .le Fr anskiljons zich in betrekking stelden met clen ttr,cnqraligen go,uvernerlr-generaal en d'e D,urtseht beambten, om dezen in dreri rvaan te br:engen clat
Erussel een uitsluitencl Fr"ansche s'tad en de eenige officie,ele taal in België het ltranscb rvas.

Aldus zegt l{ans Friecirich Blunck (Belgien

und die nied,etdieutsche -F'rage, bl. 20) : rr Dégenen
die zich het eerst in geheel België aan de Durtsclie
regeering opdbo,ngen, wâren Waleti. Ifebben zi'

niet ho,nclerden keeren i.reproe'fd ons tc o,veltui
gen d,at er geen Vlamirrgen nreer zijn? TJebben
zij niet overal getracht het gehate Vlaamsclr
onder de hand' rrit te diooven (auszuliisclren), omrtrat het tharrs gemakkelijker'is over" de wel hoer'
te glijden? D
Te Antrvetlrctr, t'trisschien ook eldct's, wet'A lrr
het geheiru eel pamflet verspreicl tlat "oogezeltrl
uitging vân ( tln parti nationaÎ ,, ( etn rrriioilaia
partij).
Tlaar stond o.a. in

l

a1s opgelost Ïxscnottwrl

wffdcll s nds d,e \'rlamingen het recht vc'rkregen,
in eigen taal gevonnis,t en bes,tuurd te worden...
Op oirneed,oogende en bc'slisl,e urijze tnoet rzoor
goed een eincle gestelcl worclen aal het oprichterr
van'eEn Vlaanlsche Tl.oogeschool, aan cle verplicil

tingen diie o'fficieren, openbate ambtenaars
rechters d\vingen Vlaanisch te keniten.

Er werd een oproep tot de \{/alen

I)aarin las men p. m.
Walen

etl

tr

gericlrt.

zoo-

tuis,r1aar1, een onvelgeeflilke verzakrng van r1e,ir
heiligsten en etielsten plicht, dien plicht jeget,
het vadcrland. Zij gingen hurr a{stammelingen

jaren lang het recl.rt ontz'egSJeu rrog
langer rlen noam rran Frarischmtm te ch'ageti, drc;;
rlâalll, lllet fierheid lrekroond, die e'eri hoofd l-nrverr
alle ho,ofden der barbaarsche ras,s'en uitsteekl-. z.,rj
hadlden schuld aan dit grur.velijk utu, -;vaariu
gân$ch Bnro,pa opsto'nc1 eu het votk be<lreigde.
Zij iraclclen hrrn aan<l,e'dl aan dit afschurvelije fcit :
cle stanclaarci,cn dcr vijanden van Frankri3k ston.
ctren zegepralend geplant in den Franschen gt'onrl
i arr Wallonië !
T'en ejnd'a r1'eri ter.ngkeer van dergelijke rarnpen
tc vemrijdc'n, ten einde te I'oorkomen clat onbe$'ustc \ÀIalcn tegen F'rankrijk, bereic! tot heihgr
to'elvijding, cl,e wapens zoudkln opncmen, tets riat
wij, bewuste \Valen, z.outlen g'eweigerd hebbeu,
is het rioodzal,eliik cllat r,vij db iniijvin.e van \Àralgecl,uretrde

'l
Frarrkliik eischett. rr
Nog tal r,an'clergelijke stukkerr werdeû ver-

1r,r1ii: ,1i

sprcicl.
D,en 1n

l{aart

1f}18 orrtstonc'l cclr vcrdiedigings

Wale,n. I{et pro,lilaureerc'it ecrr
vrij Walenlantl in een onafhaukelijk België.
\reel \trIaalsche ambtenaren nanren in tle rrÀtaaische nrinisterics berro,enringen en bevol rJelrngcli

komiteit voo(

dre

aafl.

Iir

tlc-u

vcrscheucn Waalsclrc aktivistische daglrlr

als:

rr

l,'Âr'etiir Wallon l,

<

L'Flclio de Saru-

lrre et Mettse rt, rr T,,c Pertlrlc \Â/ailcnu. Zoc schreef
lret laatste blad:
rr

Op het

oogcrrb

ilr

rj'at dc trntioualistisr":rrr

rechtnatige'eischen c1e rvereld in beroering brerrg,,err, rlat r,lie Finnerr, de Oekraniërs, de Albarriilrg,
c1e

T\{ahonrcd'alreu vatr 'f nt'kestan, de

I,ctten, dc.forlen en ook

cl'e

\Ilaruiti;lc.rt, icdtteen

alclus het recht olrvorclert o'tn oit,s't ,','t, ze'lf te beschik k,:n, rech t ov crig en s eloôr al I e S ta a tslio,o'f cl c lr
rlicr-,rotlogrtocl'ctld,e nraclttctr crketrc'!', clringt he1

zicir op riat ctre Walen nrecl'e getuigcnis afleggen
vau hun nationalerr oorsproug... Niei lattger rtrag
varr clcze .bèscireiilenheid misbruik gemaakt wor<1err tloor rnachtig'e tegenstanclers, sterk door re
geeringsgezag

ell

vûo{41

<1"oor

rlc orrwetendhc'id

<ler ruassa.

:

Wat verlangen de Waleri? I{et rtatuurlijk recht,

!

rr Roger, Gerrdbbien, Sudet de Cliokier cll hun
aanhangers waren de sietlijke tolken rler Walen.
Zij pqogde.n van Bdlgië ecll Franschc prcr'incie
onder Franseh beheer tc maketr en zij wilden clit
land van Fransche gedlachte, ontlauks het vctztt

der Vlamïrrgen, tot glorie r,'an F'raltkrijk

F'rankrijk,

Quatre-Bras

als Albert tlh: Bois het zoo welsprekend z,eg'.. Ifun
hancl'dlwi jze te dien dage was eerr monsterâctltlgr

rlc ÏIînd)oes,

:

De taalkwestie rnoet

!

Ongeveer een eeurm geleden stred,en de \d'alrn
'Wate'rloo'tegen
te
en

()ur ovel' zich ze71 te beschikken. al: z-ijnde c.etr
lationalrteit, gansch rntc!'crsclieitl,eli \/ittr trie rlcr
\rlamiugor, I'{o,c? I)o,or de scheiding .. 'i'i,it riie'

wii nirtrntct- afzieu. iiect', rit.;
tlo,cn, r,:r1l nu af, ecn cl,rittgertden ttpr,.relt toI tir:
\I7alen. tcrr cinctre hct rlot'r- de regce ring ett ltaat
schcitling zLrlleu

eioerr

aurbterlaten ingerichte sabotcetingstc,sel tegt:tt

gro,eiet. Om deze grootschc gedachte' te vefwqzeRliiken hetrben wij, afstamme'lingerr dez-er groote

het Waalsche bestuur te doen mislttkken. rr
I)c \Vzralsche bo'nd rran Braltatrt ve'rklaartlc in
cen proklamatie aan <le T'Ialc'n:

(1) rr Aktivis,tsll )), flitgave van het J, Vuylste-

gckomen, voirderen met meer nadntk dan ooit
hul zelfbeschikkingsrecht op, tlkr:r het verw€'
zenlijken van een sepafatistisch regiem, waarin

Walen, eerst cle bestuurlijke scheiding, vqvotr'
gens de inliiving bii Frankriik qer,rragd.
kefrrndb.

rr

I)e \Valen in algenteene

rterg:,ctrering sanlelr
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Ilre afgcr,aard,igclen van r1err I{aaci van Vlaanderen te tserlijn op bezoer<.

t'renigrl rrrct ilc \.tlairringr:n, het bcgrtl-r van
rlen fedetatierten s,taat rrersterkeir zo,uclerl : clc
Verer:nigr1,e Stateu vatt \rlaancl,er€lt e rt Wallorriû
klagen cle lrourling vatr r.l'e regecring aan,
r,erklaren vo,or spoedeischend etr geiegen eeri
ze,

rte

;

rrktie rran rroo,riichting ,:n vercledigtug ;
uootligen dc Walcn van clc aurlg-c steclen uit,
lrrru gegroepeercle rverkzaalrhcitl te helvatten,
ziclr aan te shiitcn bij hirrr ber'r,eging voot Waalschc aktic;
er1 sl)oirc11 ze L\ar1 , allciL sart,eu tr: ttcl'kclt rtooL
rlc orgatiisatie rtan cle kariers ttutiti.'t nrinisteriërr.
Dc rr l,igue rvallonne c1q l3rabant l neetllt de
6cschclrrr'ing op zich trair lte,t hlarl rt I,e Peuple
rlall<rn rr, rvaariti zc haar vertro,uwen stelt voot'
c1e ver<iediging vârl de beginselen, die de vrije en
zclfstarrrliige \Â/aalsche rllenroktatir, hezielen,
Llesluit tot het âanplâkkcn, etr gaat over tot clc
ilagorde, ondler cl'en roep :
rr [,e\,e' de Schciding ! r,
', l.eçe Wallonië ! ',
,, I,eve de Vc're"enigdc Staterr rt'rn \'laattrielctt

ur \Vallonië. u
Vool tlc rr figuc rvallo'ltrc dtt Rrabant l,
I)c algenreene Sekretaris,
De Voo zitter,
I,. Bovy.
I). D'e Peron.
De I,eden,

P. Heninckx, A. Po'tier, A. Serou, l\L lIasH, Halleux, A. Havard, Ë. Hel
lir:r, J. Hénault, B. Houba, A. Nassott.

sart, P. Brison,

.Wal1o,lië

Iivenals in Vlaanderen, zijn in
bij
rlerr rvapens,tils'tand rle voormannen cler aktir,istcrr cr van cloo'r gegaan.
D'e l;estuutlijke schciding en de politieke zelf
stancligheictr voncllen daar ook geestdfiftige aan
.lrangers ; de Duitsche bezetters vonclen rlaar
riok... betaaide verdêdigers. D€ aktivisten, cLtc,
rrre t o,f zorTder Duitsche tusschenkomst, het
r, Cou-rité die rléfense de la Wallonie l (Komiteit
tc-r vercl,edtiging van Wallo,uië) tot standr gebrâcht
hactrctren en te Nam,en in dên Waalsch-D'ttitschen
kaas zaten, hadden, in een manifest aan de
\\iaalschc bevolking eveneens verklaârd dat z.ij
(( l)rob,cs et librers r (eerlijk en vrij) wâren, rr pleirreruent conscients de leurs devoirs et de leurs
lcspo'nsabilités r> (ten volle hun plichten en httn
verantwoorclelijkheid bewust); maar, ze zijn ook,
gelijk de ratten, het zinkend schip ontvlrrcht.
I),e figuur is hiet eigenlijk schreeuwenctr valsch,
warrt ze z.ijn op een schip gevlucht, d,at cle Duitst:he o,r'erheid te hunner beschikking heeft ge'
steltl. Ze werclen nameiijk cloor den bestuuroverste van 'Wallonië verwittigd (22" et 24" Oktcrber,
6o November 1918, enz.) dat ze o'f naar lluitschlancl, of naar Zwitserland mochten gaân, in
grclep, of naar Holland, afzonderlijk.
Ze kregen alledei inlichtingen over pâspoortcn, rzrachtgoed, en monrlvoo,rraad (die kostelo,os
zou gel'ever<1 worden, voor vier d'agen) en daar
het rrervoer per spoor bezwaren oplerrerd,e, werden ze ten slotte, onder Duitsche vlag, dbr1 12"

-l2€4De dierde sektie, nog maar pas sedert drie
rust te Mamey, wer<l o'nverwaclits o1-lgeroepen om dreel te nemen aan de ont\4,orpen
aanvalien in het Priesterbosch.
In d'ien vroegen morgen, bij druilig wed,er
rukten de mannen op,, onder het geleicle van eeal
luitenant.
Somber en akelig was het bosch, waar een
razend'e strijd gedurendie lange maanden gewo,ed
hacl. De Dlnitschers maakten er zich in het begin
van dên oorilo,g meester van, maar een afdeeling
Frans^hen te Tonl gelegen, had er hen uit teruggecl?even. Zij moesten er zich sedertdien dag en
nacht tegen vijandelijke aanvallen v,erdcdigen.
De Fransch.en haatten dit bosch, waar zij zich
slechts met moeite ko'ncl'en bewegen. É[et was
te en.q, cn zij zagen zrch verplicht in slijkerige
loopgraven, r,vare holen, waar m'ert niet eens d,e
bajo,net bchoo,rliik kon hanteerelt, een schuiloord te zoeken. Die wonderbare mo.ed der regirrrenten s'ercl er dbor een n.et van takken en een
ontzeîun enden doo'lhof van p,rikkeldraad gebro'l<en.
rr

clagen op

Kaartje van het Pries'terbosch.
Norrcmber, te water, via Ho,lland, naar u Bad
\\riklrrrrgen bei Kassel D overgebracht. (t)

\\rij

hebben natuurlijk

in dit algemeen

werk

siccltts een overziclit gegeven van al deze z,oo
treutige verschijnselen, welke ons vo'lk schokten.
l)c regeering tc I"e Hâvre vaardigde wetsbe-

sluitcn irit tot beteugeling rran al die dad'en en
't aktivisrne zo,u later gewclcligen rveerklank hebbct r,oor 't gerecht.

Wrok verbitterde hun hart, ornclat zij zich niet,
nct

.

a1s op;

2l

dlE

overige gedeelten van het fro,nt,in

b,reedje, geslo,ten geledler:en ko'nd'en ontplooien, om

XXXVI.

bliks,emsnel naar d:e vijandelijke stellingen te
lo,open, o,nder luiti gero,ep, de lange flikketendle
bajonetten voo,mit.
Zii hunkerclen naar <llie sto'rmloopen op den
vijancl. Huilencll en tierend rukten zii ægen cie
gehate Dtritschers op.
nfaar hier ging het er gehe,el and€rs toe. Men
tratl rritetst o'mzichtig of), zo\o' geruischloos moge1ijk. 't Was o,f men voortdurend vr:'eesde do,or een
ontploffende granaat sedood te w<rrrlen.

HET PRIESTERBOSCH.

Ir

op han<len en voetel naderde
\,o,o'r de linies opgeste:lc{e schildwachten, o'rn hen in de granaatkuilen te verrassen en van kant te mali'en.
Kruipencl

men db

7,ondet med,edkrogen \trerden de Fransche bran-

katrliers, clie gewontlen ter hulf) snelden, van uit
die viiancl,elijke

liinen neergeseho,ten.

D,e dappere jo,ngens haatten dien stellingeno'or1og {e"r'orefcl van rrit die rrenvatde enge loopgra-

ven \/an het somber bosch. Telkens zij

t

in

tra<1en, voe'lden z.ij zich onpasselijk doo'r cle rlerpcstcnde rritwasemingen \rân rotTend rrleesch.

Ook met

clrc dageli'il<s

hernieulrttlb 221v2ttsn

'nroest rekcning gehorrdlen rro'rrlen. De viiancl
gurrrlie hrrn geen enkc'l oogerrb:lik rust. Nocrit

l
I)e lezcr liarr ziclr
\,()Lr1rcl1

jl< ccn tlcnlibcclci
loopgravcn. Wij latcn

nrocili

vall lict lcven iu

rl,e

lricr cen sold,aat aau ltct u'oor<1 dic, iu het bclnclrtc l)ricsterbosch, tlie grtru'elijlic' hel o,p
tegcu clc J)nitsclrcls hccft gcs.trctlcn cu
ran dcn liivc al lrct rvec he,cft oncl'ervontlclt van
aerrrl,c,

,lczc'n oo,r1o,g. (2)

(1)

<

Aktivistcn

r. llitgar,e

r,'arr het

J. Vuyl-

steke-fo,nds.

(2) Jacrlrres Dieteden

(geautoris,ecrde v'eltaling.

: c Le bois le
)

Prêtre

u

hecl cle uitgestrcl<thci,1 d'et sfiellin en die razerrrl,e fte\/echt,en ifl
lil6'i'p sel<t,orcn vcreâhn meer slachtoffers rlan zij
h11.'.o.rnleverd1en.
FL'lt Prics,tertrosch w,zrs een h,el v'a,ar de l)o,orl
h ce"rschte. O ntplof f cnd e, ornzichtig gegra rtert rrri j lrer1 cl1 eerr granatcnre'gcn, wââraân geen einde
kutarn, rtel<lc'n voo,rtdure,nd io,ngens nccr, en zij
viclcrr in het rrettigc s;lijk of irr het vuilgcle l'ater'.
\Vaar men ook keek, alom zag men liiken, nog
crd,e'n zi i over

g.n

1ranrl'qemeen.

liiken, altiicl maar lijken.

\zoo,rtcltrren<1 moest nren nicunre stormaanvalge-

leu ,nrliern,cnlen onl cenige meters verlo,ren

ganc loopgr"aven terug te vetoveren, die men derr

-
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Overstroo,mde landerijen
l'olgenctren dlag opnieuw zou

ontruimen om

er zich

Jan weer meester van te uraken.
Rust kende rnen er niet. Viel men zelf niet
aan, dan kwam die vijand uit zijn stellingen, naderde als een orkaan, om weer terug gedreven
'.e rvordien. Zoo gebeurde het dat soldaten door
de Duitschers krijgsgevangen gemaakt, vaali
s'einige uren later, weer bevrijcL werd,en.
Uitgestrekte rechte loopgraven vond men er
niet. D,e vijandl was op talrijke punten langs drie
kanten ingegraven, zoo go'ecl als o,msing,eld. Een
uitrveg trachtende te vindten, ging hij tot hopelooze aanvallen o,ver, orn ctre in 't nauwgebrachte
eenheid wat gunstiger gevecirtsomstandigheden
te verscha-ffen.

Twee of drie eskouad,es lverden in het vuur
gewolpen. îe v'ergeeis. Zij stuitten op het doo-

clend schroot van onzichtbare snelvuurgeweren. En weer opnieuw moest men den aanval
wagen.

bataijon nret genoeg manschappen,
ontving het versterkingen van de reservetroepen, dlie de i:r het trosch vechtende eenheden
ter beschikHng stond,en.
HacX een

clan

Zo,c werden zekere kompagnies gedur,ende een
enkel verblijf in het Priesterbosch tot drie en

vier malen aangevuld.
Do,or dlen ktreinen afstand,, die de vijandelijke
stellingen van malkandler scheidlde, was het
bombardbment er snho,udbaar.
Gewoonlijk dluurdb het slechts korten tijd,

maar de zware Ftansche granaten o,ntploften zoo
clicht bij die eigen loopgraven,datzijtelkens een
gevaarvollen storrtvloed van steenen en takken
voo,r gevolg haditlen.
Men kon er niet aan dlenken

in dit bosch, waar

elken nacht tegenaanvallen plaats hadden, een
oog te sluiten. Het helsch geweervuur schudde

in

de Argo,nnen.

zelfs de oorgelukkige jougens wakker, dre vær

uitputting insliepen.
Toen de dtivisie er op het einde van 1914 aankwam, waren er nog geen stellingen gegraveu.
Tijdens den slag van }Ianrey, grep€n er enkele
schermutselingen plaats in het gedeelte van het
bosch nabij de afsp4pning < Sinte Pieter r. ÙIen
ko,n nog het grafheuveltje zien, waarop een
kruisje stond geplant, en eEn soldatenmuts en een
kroon van verstrenste bloemen waren ueergelegd.
x{en vondl er ook graven van Duitsche soldateu.

Op <tre kruisjes kwam,en verneldingen vo,o1 nlel
inktpo,tlood geschreven, maar d,e tijd ha<tr die'
herinneringen reeds gedeeltelijk uitgevaagd.
tu Hier rusten drie grenadteren. D
Die eerbetuigingen in der haast geda.a:r, warell

uiterst eenvoudig. ùIen wilde niet verder oprukken vooraleer een laatste rustplaats gegund tc
hebben aân een gesneuvelden verkenner langs tlen
rveg gevonden.
De D,uitschers had,den op c1e iroogte van Quart
en Réserve, getregen op dê linkerzijde van het
bosch een gro,ote h,aag opgesteld. Daarachter ver-

s,cholen, werkten
stellingen.

zij aat het graven van huu

Op zoowat honderdl meter van de haag wercl
cle eerste loopgraaf door de kompagtie aangelegd. Dank aan ongemerkte kleine ingravingen
was men na eenigen tijd den vijand tot op weinige meters genaderd.
Dre gedluchte ondieraardsche oor:trog om aan d,en
sterken en goed verscholen vijand, Quart-en-réserve, en hEt Karmelietenktuis te betwisten
gewezen eigendtorn der
maakte van het bosch,
- zoo grootsch met zijrl
bisschoppen van Toel,
eeuwenoude breedstammige eiken, en lijnrechte
effen beuken, en beroemdl om het overvloedig
wild, dat zich in het d,ichte sparhout ophoudlt,

-

een akelig oord,

11ret oug.eplo,eg(1en

gl'ûrld, out

\ro,rtelde boo,men en ro t tende rneuschc-n lich anr eu,
Heel den \\,'intcr lang rluurden clc gevechtelt
voort, moorcldadig, afu:.attend.
'Ie midld,en van dien ôhaos nro'esten de rnansclrappen zicb. eenerr rvcg banen om zich \:etrr e€Il

citidje loopgraaf of een blokhuisje meester te
nraken. De eskouarllen werden meestal varr uit de
sterke verdedigingsn,erkcn teruggedreven, ell
geclunci keerden zij ttaar c1e eigen loopgravcrr
terug,

\{eu groef eetr ririjn, clie cle vijand kortcrr tijrl
narlien rleecl springen. À{en herbego,u, vestigd,e
zich in den trcchtcr r.1'oo,r de ontploffing gcvornrrl
cu vioog zelf lveinige tlagen later in rle lucht.
De r.egen, dr ontzcrrulendc regerr viel aanhourk,'ntl, _en steerls lrt-rr-iger kloni hct lvatcr in cle

loopgraverr. En irr rlie vo,chtigc rrriddens sleteu
rlt., ntanneu de larrgc, lange d;agc.u, tot eirrd,elijli

lrttn makke.rs hcn l<rvarnen aflosscrr.
{

)1r

hun b'c:nrt zetteti z,ij het gevccirt vo,ort,

\verkten verrler aan de rcccls begonrren gratringsrr'erken, brachten tlc stukge:schoten schuiiplaatsclr teru€î in orde, en lrcgrr-rrverr tll rioorlel , lirrks
trti rr.('hts vrrsprcirl...
*ttn

Ili.izonclcr tr-a.qisclr wâs itet uitzir:1rt varr lret

rlannrrr rlc srrrnber-enrassa varr z.i.i tr
lirtrr,el tegetr rlcn loollgratt*'err lrcurei sr.:hecrr airrr
tr: lentrett, cl cr zwal'e u'ullicrr ralielirrgs, rivr:r
tlrcven. Hoe a1<clig, lro,e sornber tvas lret rlalt ovcL
rlie orurreetbare uitgestrektheitl
Srinrs gitrg er tiln .lveer pltlts als ccrr rillirrg
river het schiirtlraar <l'oo<lc lx;sch. T,,)en lichtpiji
vt'rlichtte d,c rtlitrrtc, te rniili<lcn vurr rlcn rracht c-n
scherp op (lrc lucllt afgeteeken<l 1ag rle heuvel
rlaar, trillend vrrn lrct loslrrekenrtr knettercnd ge
\\ ( ervllul"
Het leefdc lverkclijk, wanllcer clc aar<le opensclrctrrd,e (rndcr lrst geu'elcl van cen b,o'mbard'e'
ruent. Boomen u'erclen als stroohalnrpjes in de
lucht geslinger(l'. I)'c lieuvel kreeg het uitzicht
van eell s,idderenden vuurbe'rg,als \l,are er in zijn
geheirnzinnigen afgro'nd eerr cycloop verborgen,
rlic'er geno,t in vontl cie zwakke, bovcn hem weI)ries,t.edtoselr

I

rrr

c,lerr<le rnen-"clrerr

te tergen.

Van uit c1,e vo,orpo,stcn kon men bij het licht
dcr o'ntlrlo,ffingen het plein zien, akelig huilend
orrtier het gelvelrtr cier beschieting en rnen schrikte
,rrrrr.illc'kcurig' voor dlit levend monster terug.
\\recrstaan te miclclen vân dit oo(verdooven(l
Taw'aai, scheen een onfirogelijk iets.
(l'een rnensch kon leven in clien glo,ecl va:r
r'lanrmen en schroot.
Rustig tegen kanteelen leunend', rnet den ving{1"

op den trekker van het ge\\/eer, dten vijanci

r,au acltter

cl'e borstrnrering bespietl,end, stonden

tlaar rlc so rlaten der heldiendivisie schijnbaar on-

vers'cliillig, de wo'est lruilencle viiarrden tloor htrtt
kalme houdine ber1u'ingeld.

*n-*
Zii

rvaren grootsch onder den g€weerkogelre-

l2s6

gen, d,aat op hun post nicttegenstaande iret
rrroorchlaclig g.eschut. l)'ank à:â,tr huu viug
olreerrr'<.rlgencle salvo's brakeu z.ij tle Dtuitsche
a:rnrtalsbaren cl{e zij allen tot cle laatste toe
lrlirkcrt.

Ilun

gevccirtswo,ede,

hun volharding in

het

iijtl'en overtro,f e1k gedacht.
Ncxr,it zag ûren cen uian wijken. I),e tegenstaucl vvas tlcs te hardnekl<iger ntrarmate het gevecht hevigcr \yoedcl.e. Zij klanrpten zich aau djt
kleine plekje gronctr vast, cn lieten zich liever

cloode,r, cl,an er c.c'n duimbr.eed van af te staau.
Geen gevechten vielen hun te zwàt\r, geen shjk
te glibberig, geen stelling onverûverbaar'.
,\llen vvarerr heldc-n of u'crden zulks iu d,ie

oritgeving. Aan clie aanstekingskracht kond,en
zelfs dc lafsten zich nict olrtrukken.
Jr.xrg en oud, b'evelv,oer(llc"rs en soidiaten, allcn
vr;chterr als duivels.

lrr rlie he'klhaftige koo,rts, rlarrk ââu den spoororn zicir dappercler tlan rle a.ntlcren te tooûen,
zij lrct een enkelerr stornrl<-rup de vijaurlelijke stellingen ingeno'nreu hebberr, iudieu de

s1âg

zouc'lien

rlirxl lren uiet verrarlerlijk in hun volle glorie
Iratltle necrg,eveld.

\"elen togen ten innval, rneclegesleept door die
hecrlijke begeestering, wer(icn doo,r eerr kogel
getrcrffen, $iankel(len en stortten op den 91 ontl
nerler, clie hen aan clte nlaclrt van ll.cn vijand irr
cc'rr clkxrdencle toenacleriug ontrukte.
][aar rriet tuincler grr-nt wa,tcn-zij, watttret:r zij,
z.u iclrtcrrde voo'r cle overmaclrt, zich verletligdeu.
Zii vuunlen.met onwanke'lbale vastberaclertheitl
crr, gcknicltl op eenige opeetigestapelcle zakjes
rritrrlc oî nog op het lijk van een gesneu
velrlcn vrien(l, herlaacldeu z-ij hun geweer oul
lict rr,ccr af te Vuren tot z,ij zelven achter:over
storttrrr, clen ingang Van rle loopgraaf ûet hun
liclralrrr versl)erreîd. Dan -lirvanten
and€re tnarlu(r) ol) lrcrr krrielen, onr op 'httrr heurt te vuren
t'rr rlerr vijancl terug te 11rij1'g11, gestuit in zijn
rlr-ari.g onr t,oo,mit te koanen dtu' dien muur vart
rlrr.orl,en.

***
I),e clag kwarn in cle lucht, een dâg clie weinig
varr dcn nacht verschilde.
ln het Oo,sten braken breede roode lijnen de
d,uisternis. Nu en d,an o,ntptroften nog enkele
\:uurpijlen boven het trosch, die vcrbleekten tlzlarrnate de clag rneer o,pklaarcle.
Hert hidlttr op met reg,enen.
D,e sektie kwam in een vl,akte. De manten
strrrikeld'en in d,e orngeploegdb aardie o,f vielerr
irr cle rliepe trechters, cloor de graûâten geslagen.
Af en toe gebeurde het, dat een der soldaten
zich bezeerd,e aan <1ê netten prikkeldraad ter

van het bosch opgesteld of to'1' aall
rlc heupen in een diepen w,aterput schoot.
verc.llccliiging

Sonrs br,omde een ond'er hen ofldat hij
in het sliik zonk, omdat de
rrflossing met zooveel moeilijkheden gepaard
ging, omcllat tle overstrcm,md'e loopglaven talrijke
kronke,lingen maakten, omd'ât zij te lang moestell
rrret clken stap rlieper

n'achten voo'r zii weer vertliet trokkerr.
Ze bromden.

-
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Ze rlroutaen a1s de helden van het groote leger
en, a1s zij, togen ze yoo,ruit,
Wanneer ze een tijdllang d,en lveg gevolgd hadrlen, leic.lend uaar het in puin geschoten dorp
F ey cn llaye, dJoor clen vijand bezet, splitste rie
korrpagnie uiteen en traclen cl,e sekties langs ver-schillcnttre uiterenloopende wcgeu in het boscir.
Ze wisteu welhq eenircd;eq ze rïroesten aflorsserr
tn r.vetke plaatseu ze r,e bezetteu ha<l,cleu.
rr Wij gaan naar deu d'ikken eik, luitenant. l
rr |ieeu, toch niet, wij rnoetel een weinig neer

trlijven. Wij zullen c1e valtrei cner keukens
volgen, langs d,en post L. Wij vervangeu bet
derde bataljoo, dat aanv-iel. Het schijnt dat cr.
vt-e1 }loffen huri pels bij lieten. ))
Ifet gelaat van den Marokkaau hr:ldercle op.
,t l)ran vindleu wij hehnen, luiterrant. Wel graag
z,r:ndl ik er een azul mijn vr.ouw. l
De.sektie kwan vûsï eel1 weg, clie bijna rlichl
sr:heen. Maar bij hun eerste s,tappen, zakten dt:
manschappen tût ûver de schoeneu in het slijk.
ruls het niet ongelukkig!,Vaa waar blij{t dit
slijk toch kr.rnr:en. I{oe ureer ruen iret v,crwijcl,ert,
irr:e meer er ligt. Ik lvou den kcrel onci*,.r-. hanrLen
krijgen, die oqrs hier l-rracht. Ik zcrr"r hcrrr niet
r'.'cinig zija zuiigheitl geveu. l
Op een gegeveil oogc'nblik irelde het pacl ec:u
rveinig naar die tliepte err eeû onverrnij<ielijl" gc
rec-hts

rlirang untstoqrd.
(( Fas toch o1r urel u\,! geweer, ge lrelrt me
i.rilrr
seda^a,n, ),

,, '1. Is al go'ed. Lla nraar voort.

u

Jir hecrschte een zenulvacirtige stcrrrnlirrg.
rt Ko,maan jongens ri, riep dle luitenant, ( blijft
lreilaarrl (laat aehtery rnalkair<ler, één rtoor éérr. ,r
Irr stilte vclrdlerdien de mansehalipen hutr weg
langs het glii:berig pad.
*n *

ge\,veren bleven zij aaa die telefoondrnoen hape*
ren. IIet geb,eurd'e dat iemand van uit de tegetovergestelcle richting kr'rtam. D'an moesten de

jongcns trachten zoo weinig plaats u,ogelijk itr
tc 1rcnlell, net zich tegcn rien wancl te drukkq.
-\laar niettcgenstaancle .eenied,crs goeden

rler

t* herkennen. Ile,er dan

r{imen

Het

hoo,fd' vooroivergehgen;

uitgeput d'oor rlen

p,ijnlijkerr rveg clierr zij hadtlen afgelegd, cloo,r het
slijk, dat aan hun schoenerr kleefde en ze to,t vorrnelo'oze aard,kluiten herschiep.
I}arr hernamerr zii hurr tocht, steeds moeilijker
clo,ordat d.e lon:çrgraven srrrHllÈr wÈrdren. Met hun

eetr

hadlc,len.

rooralcer zij vcrticr ko,ndien olrrukken.
u
t

Zc'||s na hun rlo,otl pesten d,e platkoppên onsl,

ç1'1r dar jorrgens.
Il,uitsche liiken vcrspcrdelr ind,erdaacL clen weg.
2jrvarc' granatefl haclclerr hc'n in cie lucht geslin-

irlr

gerd t-'n in dlc akcligster houclingen, afgrijse
lijlr vcrtrinkt, sto,rften z.ij daar rrecler.
Iltc rnecstcrr rvaren niet nrcer kclnbaar en veftoo,ncl,e'ri slccltts r: en vormloozen vleeschhoop
\\ja.rradn overr'loedlig slijk kieefde. Hier lag een
lrc'cn, gindcr

ee11 arm, wat verrlqr stttkken romp,
ccn scliedb,l rnet ko'rte haren.
,, lIe, ltritenant, zie eens, tussch,eu <1ie twee
Iro,umen hangt een paternoster. l

Ilcn sûoer valr ingewanden vertrond twee
b{)olntakken.
D,e schuill,laatsen lirrks bes,tondien niet meer.
D'c diakcn stortten op d,e Duitschers, die er o,nder
lrcclo,lverr lagen. Zij moesten vreeselijk geleden
gerukt, en stierf in

n'ilndren van db loopgracht leunen.

zij

Wanne,er zij d,r:u Dikkcrr Eik ua<icrden, verlraagd,cn zij lu<l,c,rnr,aal hun opurarsch, tengevolgc cl,t:r vcrwoestitigen r.lklo'r het laatste trornbard,e"
iil(:nl vefWekt.
frnpgravet walen zoo' gnccl als dicht geschoten en lrun wancierr irell'ttnclen haast niet mec'r,
lle,soldaterr u(l'esterr tukkern cr clraad wegruinren,

lr.ebben, want hutl gela,at was

looligrilven op korten afstand varn den Dikkel
Iiik, cu <llat zich over gansch het tro,sch uitstrekte
tti,t ean lret Karmelieten krrris, als cle gaanderijeu
van eerr nrcLresrt.
, Ilaft ! rr rielr rle hritetant.
De jo'nge.ns bleven afg,ernat t'egen d,e slijkerige

eens slo,egen

vcrkeercl[rn weg in, en û]oiestell op hun schreden
terrr.c-keercn, t'ot cen boomstarn,, een tak, een lijk,
Inrrr io.eliet dc riclrting te hclkcnncn, clie zij te

ruur cle knieën plonste.
$erliert ruaandlen r,varen zij aalt clit leven gewoon.
Zij rvisteu tlat al de padlen even onbruikbaar wadle onverschilligheid eigen aan de mensclrerr diie gewoon zijn te lijden, schreden zij
vcrcler zrindler acht te geven op het water en het
io,udlspattenrlie slijk .n,aarin zij bij elken stap zakten, irun ja.s b,eruorsend,.
Einrl,elijk werrl dle sektie een tiirl,lang.opgehotrr.l,en. Het was ââ.n het begin van het rrerward net

was

Il,c roldlaten, ofscho,orl aan het leven in d,ie
rnicldens gelve.nrl', haillclen mo,eite onr ,er malkari'

Vr:urbij (lE valtrei <1er keukens steeg die weg stijl
rie lioogte in. El1ag nog meer slijk clan o,veral
clrlbrs. Iilk oogenblik moest rner een loopgraaf
volgeu, half gevuld rret water, waarin rnen tol

ren. I'Iet

wil

tle oprnarscil c-r even door betremmerd.
Ook tr.ok rnen ciikrverf langs nare qnd€taard
sche gangcl, rlestijcl$ rltoor r1e Drritsehers g,egra-

pijnlijk vertrokken.
Iien hurrncr girrg nret rvijdl o,pengespalkte oogen
t(.g,en een bo,omstam leunen,

twee armen aftern'iil zijn tioecl

<1,e

dde h<iuc1{ng,

cle aarrlie r'on<lom hem rood verfcle.

l)'e grcrnd was omgewoelcl en vormde een afzichtelijke rn'engeling van sliik, vleesch, twijgen
cn stukgescho'ten dFaad.
fn het hosch, over al cle verminkte troomren,
herrschte diie nare stilte als onr te treuren over de

tallooze levens, die verdroeven in <1en bitteren
strijd. De rrriimedng van het bosch werd slechts
orrderbrokel door de s,oûnbere klacht der krakenele takken bii het voorbijvliegen cler zwarte ongelrrksvo,gels.
Nu en clan weergalmde nog in de groote stilte
lret pijnlijk gekerm vân eéIr stervenden gewonde,

Vceleer I'erharcl dtan o,nverschillig gingen <le
jonr{ens vertler zoncler cen woord te rqlpen'
Zij b;leven stomr tegenover clen dood.
Tlrrn koucie L,likken viele'n op t1{e lijken, en in
hen rees even het gedtacht op <1at ook hun arm,
vermo,eid lichaam wel eens op clien do,odenakker

kon rusten.

lirr our tlic akcligc' gcrlraclrten uit llltll gcest tc
vcr<[r'i.jrrcir, poo,gricu zij te scircrtsell' lllâar ovet
Lret algenrcen gelrikte hct htttt riict clc' lrciangstelling te,,wekken.
rrZcgt cens, kanreradenl, ricp dc llatokkaau,
tlrier gavcn cle ltritzkerrs <ie lrijp aau .ilIarten.

\\iie

bezorgt rnij ecn sto'rmhcltn

Onz,e

ru

?

artilleristen scirotetl flali

l

rr, oppercle eeu
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O,ok rib aardê leek clood. N,ergens een graslralrnpjc rrcel. Zi! mo€st verzadÉg<l wezen door
ride durz.critlen lijken, rl,ie haar sedeft maauden
voeddert.

De lied,en d,ie te midden dlier d oden leeIctren,
schenen eveneens van 't leven b,eroofd. Hun uitzicht en gang sclieen niet meer van deze wereld.
feunencl tegen cle schietgaten of gezeten op

andete.

ho,uten banken,

liinclrelijk bercilitc tie sektic clre voo'rste lo'opgra\/ell. \Icn harl hct cr har:d tc tzeLd,tttctr, want
tcrr allerr kanten lagcn clloorlerl'

rno'edl

i,

Jo'ngcrrs, \r'e l<,)rrtcrr tr irflosse n ! ir

I)es te betcr'. \\-e ziirr tlot.i,tlaf ! Iiir tlalr, hct
stinkt hicr liik tlc 1:est. L)pi.rasselt vo'or clcn tegetrrr

lurnval .

))

Dit za1 u'ccr icts vo,or tlc rlct-cle lvezctt. rl
rr \icr'licst rnaar gccn tijti. Dr zijn talrijke
<

schietgatcn zo,nclcr gc\\':eer. ))
De Dt'ritschers, gebruik nrakcncl van de wanorcire clie uit e'en aflossing otrvcrrnijclelijk vo,ortsprtrit, hadiclen een hevig gc\\'cerrtltlr geopend.
Zij hoopten d,e vcrloren stellingen terug te verôverell. D'e snelvuttrgeweren rotrkten en scherpe
gillen st,egm re,ecls l1it de vijandelijke lijnen op.
rr Alleman aan <1e schietgaten r, beval de luitenâ.nt.

De rn:rnschappen clbor de schielijkheid van dren
aanval verrast, vloekten, scholden op malkander,
zo,chten eerr gescirikte pla,ats uit, en stuitten vaak

slijkte

tot

Fransche

in

zoncl,er

Irt'vigheirï toenatn

lijken cloor granaten vaneen geretsn, lijken

van clappere soldaten, die het geweer krampachtusschen cle handen vasthielclen, iijken van
ongeiukkigen na veel lijdren omgekonren en dûe

tig

of een foto tusschen db geel geworden
vingeren hielden, lagen in dlien put opgestapeld.
De put geraakte gevuld dioorr al d,ie doode 1i'
charnen, dli,e rmen er zondbr onderscheid al maar

een brief

berlaard, vrienclcn. Se'rgeanten, be'let dat er nog
))

I'Ien moest van nran tot mân gâan om te rnid,d,en van ctrit helsch 1ar,r'aai tle bevelen te doeu
verstaan.

Langzamerhancl keerdle c1e o,rde weer. De mlrlaten hadklen post gevât op d,e hun âangewezen
plaatsen.

Wannecr r,o lccliige kalmte heerschte, riep de
luitenant, mct luide en wilskrachtige stem, veelorl1r vertr:'or1\vc11

in te tro,ez,emen dtan om te be-

rl,rcigen.

! Vuur per salvo, I Zondq haast...

legt aa,u... Vuur ! l
En over heel de uitgestrektheicl dler loopgraaf
q'cerklonk een korte knal.
tr**

Ifet sneeuwde.
A1les wercl kalm en rustig, ma,ar de rust, enkel

gestoo,rrl d'oo'r het zeldzaatn schiet'en rtan t1e
schilclwachten, ha,cl eex tragisch karakter.
De lrrcht rnras kleurloos.
De weinige nog rechtstaancle boo,ûlen, slank

en verminkt, schenen dootl als cle lijken

op den grond.

Een trrankardier, een reus, greep db doode li-

in zijn handbn, en droeg ze op
dlen kuil. Het hoofdl van den

vuil, wr:eef tegen zijn eigen hoofd,
dat de ruwe kerel er zich om be-

dloo'db, gee'l en

naar

zo,udler

kreunde.

'Wanneer

Db rlannen rllic koanen aflossen, aan ttre schietgaten. Dat die atr<lieren zich verwijd,eren. Blijft
rr

Opgelet

blaurvc kapootjassen, iijken r,an

zijn rug naar

goeil gevo'lg, terrvijl hct vijandelijk vuur aau

tr

d.e

bejaarcle nra11nen, met gelaatstrekken vân smart
verwrollgen, lijken van kinderen, baardelooze
gezichteu kaimte en o'nschulcl weerspiegelend,

clramen

ocr

be-

sleurden heu naar e,en diepen kuil, gegraven o{D
er a1 dit dloodl vleesch in te werpen.
D,uitsche lijken met vuil-grijze uniformen,

toe bijwierp.

gcscho'ten wo,ïclt.

sprakelo,os; zclfs

n'eg versperclren, bonclen een koorcl, aan de voeteu,
c,en ancilere aan het hoofd of aan.die arm'en en

tegen kameraden, die reeds het vuur d,er D'uit

uit, maar

zij

spreken o'ntbrak aan clie menschcu,
slachtoffers van dle bitterste onttreringen.
De mo'edigsten veru'ijcierclcl cle lijken clic cien

schers bcantwoordden.
1'egen stri j c}ige bevelen weerklonken.
Er heers,chtc eerr dol geharrewar.
Ieclerecn sch'oot op go'ecl va1len

het lichaam gewikkekl in

rilekens, bleven

de staat van ontbinding te ver krilam,
laaclcle men b,ij middel van een schup dlien menschenafval in een zeildoek, om het weg te voeren.
Het zicht van den gemeenzamen put bood een

hellemarteling. A1 die doode

soldat€n

vormd,en nog slechts een vleeschhoop, grijs en
vuil, lvaarboven stukken beenderen uitstaken,
en nren bij plaatsen ro,o'db vlekkên o,nderscheidde.

Nooit scheen de put verzadligd.
Steecls m'eer en meer beslijkte lijken staarden
naâr u met zoncler{inge, starre oogen.
Afschuwelijk vizio,en !
Noo,it vervaagt het scho,uwsp,el van dit bosch
rrit het geheugen dergenen dlie er leefden gedurenctre di,e verschrikkelijke dagen.
Maar van welke dapperheid getuigde het niet !
De menschen strijdend te midklen d;ier ellende,
waren idreaal schoon en gaven blijken van de
hoogste wilskracht.
Die mannen dtie bij de schietgaten schellerl t€
slapen, sprongen schielijk recht en ûameû vzxitberaden ptraats op d'e. hun toevertrouwde posten,
\vanneer dle vijand onverwachts ltit zijn stellingen te voorschijn kwam.
Door geheel het bosch ging een uiting van
rvilskracht en het was of dle doo,clien zelven opsto,nclen om den strijd te hervatterr.
t+

*
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Op een kle'iù ko,mfoor, ltetn cloor zijn metertjer
gezomlen, liet een cler jongcns in <lerr beker vatr
zijn velrlflesch wat all<o<ll mel suiker warnell.
t Wat d'o,et ge daar ? ) vroeg een kaueraacl.
ru Ik maak een hartv'êrsterking' I-3rerlg trlv
clrinkb,cker ert votg mijn voorbeeld' rr
tt Ah, daar zi|n ze met rle soêP ! rr
Een nran van tle troetctt to't lret hoo'ftl lrcsiijkt,
vcrscirecn in tlb lo'opgracht trlet een zeilcnrtlrer.

l,

riep hii, tt d,e socp. ))
tot nlan en vu1clc ctcrrbakjcs.
<Dre so,clt is b,cvroren. Hebt ge haar ruct Sllcclt\v
bcreicl,? ()ict rriet te tltvaas, ge verbratttlt nlrjri
<

Ile

vricnclen

Hij girrg vân

Het Pries,lerbosch.
du lIo,uchoit.
I,e Bocq in -.Secteur
een loopgraaf , o,p 20 meter

Ger.reraal

der Duitschers.

Het sneeuwde...
Elk gerucht was gef,empt.
De kleine pluimzachte-vlokjes spreicl<l'en zich
stil'op aardb en dbo'de twijgen uit.

De groote stalen schildbn en dle gewereû waren
geheel wit. De voorradlen kardoezen verdweneu
o,nder het witte tapijt.
D,e schoten, bij tusschenruimtEn door de voorposten gelost, klo'nkefl do'ffer.
Over heel het bosch dhalde een zalvende rust.
De manschappen hadJden hun dieken over het
hoofd getrokken. D€ handen in de broekzakken
stondbn zij te stampvoeten. Er waren soldaten
die uitholten g:roeven in de wandlen dêr loopgraven, en er zich ter ruste uitstrekten.
Andbren spanden zich in, om met schoppen het

vuil te verwijderen, waarin men tot over

de

knieën zonk, en slechts met mo,eite uitsukkelde,
omdat de beslijkte schoenen aan de aarde vast-

vIoreu..
Fæn der jongens had boven de twee boorden
dter loopgracht een plaat gegolfd ijzer gelegd, en
haar met zakjes aard,e bedlekt. Aldus beschut

schreef hij met een klein stukje potlood op eer
vuil gewo,rden pa.pier :
rt Mijn lieve vrouw,wij zijn voo,r dên zooveelsten keer te Quart-en-Réserve. V,oor het oogenblik is ailes kalm. Ik stel het wel en ben in goede
gezonclheid. Het is hier nu juist niet bepaald
aangenaam, maar diit moet u niet vero,ntrusten.
IIet geeft niet. Ge zoud,t me een pÉtar kous,en
moeten laten geworden, want de mijne zijn wel
eens vochtig...
Wat moet h,et lekker wezen bij het vuurtje,

voor db groote schouw gezeten. Doe een voorraaa
lolen op tegen den deg mijner terugkomst, want

ik zal waarschijnlijk koude hebben-... >
Het was inderdaad zoo. Hij hadi koudb. IIij

klappertandde van dê koo,rts. Denzelfdlen avonà
bracht men hErn achtenrit, en rillend over heel
het lichaam, stierf hij in een gasthuis ver van den
huiselijken haard, waar het vuurtje vroohjk

knetterde...

**t

û1an

.
rringeren. ))
< D'acht ge clat ik haar van .trIarney tot itier kan
warm houcleu? Ik zou eens n'i1len r'veten hoc gii
zulks zoudlt aan booi-rl leggen. l
D,e manné[, op cl,e kleiaarclen bankett gezctert,
tro,kken hun clreken rvat dichter over het hoofd.
Zij schoven rticht bij malkand,er aân om cie koucle
rninder scherp g"e\4,aar te worden.
rr Korn naast me, kl,eine, we zu1len het warruer

hebben. Wikkel uw voeten in dLit tentzeil, op<iat
bevriezen.l
De sne'euùpluimpjes vielen dichter en dichter.
iVlet moeite hield men db schietgaten vrij. De
neeste soldlaten hadden linnen doeke'n om hun

zij niet zoudlen

ge\\'eren gewikkeld,.

Een d[k wit tapijt bedekte thans den Bl@d,
vuil.
Er waren geen kuilen noch prikkeldraden
meer, geell geelachtig slijk, noch oorlogsmateriaal. Alles was wit, ideaal rein wit.
ilIen ontrvaarcldre geen lijken noch verminkte
claar straks nog zoo afstootelijk

lichamen, geen lappen,vleesch noch bloed1. Niets.
A1les was verdwenen o,nrl,er de overal ev,en witte
sneeuwlaag.
IIier en daar leek dê gro'ndl min of meer verheven ; men zou gezegcl hetrben clat er menschelijke geclâanten zich o,ndier een witten mautel bevonden.

Nfaar men kon zich slechts moeilijk inbeeldren
rustige ,en schoo'ne vo,rlnen diezelfde lijken waren, die op den grond uitgestrekt, enkele
uren vroeger de jongens deden huiveren.
Zelfs de verschrikkelijke kuil was verstopt.
cl,at d[e

ntlen onderscheidde nog alleen een breeden
streeuwhoop.

Die rnoo,ie oàbevlekte sprei verbo,rg alles. De
geringste sllo,retr van gruwelen bes,tond]en niet
m€€f

.

Er bevonden-zich nog enkel eenvoudige witte,

rustig slapendle vorrnen.

Het Priesterb,osch bood een tooverachtigen
aanblik.
En het scheen of de groote dooden voo,r eeuwig
rustten onder hun wijdle sneeuwlijkwade.

u.
Het tentzeil oplichtendl, dat voor den ingang
van de cagxa van rlen luitenant hing, vroeg lio'r-

paræ,lPetit :
< Iruitenant, de nrannen laten wagen of zij m
gourbi voor dle halve sektie mogen aaUæ. ni
wo,r&n doonaat. Ik weet balken en riggelb lig-
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( Stelsel D', kortrloraal. Ge zult ondervindeu
tlat diit stelsel goed is. l
ru \\ianneer ge vermoeid zijt, vrienden, lort ge
rle tiencle afdeeling af , die cle wacht ho'udt. rr

i\[aar niet één r]ler

soùdat'en scheen verruoeitl

wezeo. Zli groeven ruet des te rueer ijver, daar
z.ij rvisten dat zii rvelhaast bij een lekker vuurtle
/-ouclen kunnen slaPen.
ri Waar rnoet cle schouw koruen? )
t Ln het midd,en. Maak een gal in cleu liuker
rvancl en ecn afleiding v<x-rr dea rook. l
te ùIoet er voor balkcu gezorgd worden? l

te1

,r Voorzeker, en lrreede ! We nroeten kuuueu
-lapeu ! l
Db korlroraal hiei ziju puntlu'ruwoel in de lucht
sn liet het diep iu tie aartlle clringeu rnet 'eeu
forsigerr zwaaiI{ij was geen aardiewerker, tuaar bedieuùe in
een kruicieuierdrerij te l'arijsrgelegen iu lret XIII'
1r

I)aal was hij tlots op. Voor lrct eerst iu zilrr
leven hauteer-de hij cen pik. I\Iaar hij deed het
zcxr fliuk, dirt Latnour', ,een aardegtavel van bcroep, ziju b,ewouderilg te kenlen gat.

gen. Met uw toelatiug zal het lverk vlot van tler
lrautl gaan. l
De snaaksche gelaatsuitdn-ukkiug vau dlen korporaal wekte bij dbn luiteuant derr lachlust op.
I{ij bleef eeuige sekood,en m,et zijn mes in zijn
ksffie roeren, vooraleer te antwoorden.
<r De negendle eskouade zal de wacht verzekeren, terwijl die tiende werkt. Hetrt ge geen lust
in eer slokje koffie, Petit? )
tu Dank u, luitenant, ik heb zoo net urijn eigcn
rautsoen gedronkeu. lriu zullen wij teu minste
rriet rueer zo,o uat wordlen. ),
Achletwaarts gaandle ver-liet de brave korporaal Petit dbn gourbi, en keercle naar zijn es-

Iirlrporaal, gij hebt heel uw 1evèn niets aupik lranteerert ? rr
Petit glimlachte tevleden, txok ziju pet tot ovcr
dê ooreu, stnk de ouderste lip voc.rruit, cn zettc
zich terug aan dlen arbeid.
Llc ki'eine I1... iradl ook noo'it een schup iu llaltden gehouclien. Hij was violist. Hij kon tot vrior'
lrceld strekken. Zijn d'ik gelaat uarr eeu diep
er-nstige uitclt-ukking aan. Ziin fijue hantle! kon
den clien zw&ren pik haast niet oplichten. FIij brrt
c4r zijn Lippen, maar uilte gæn klacht. Nooit
lileef hij iusæn, en zou lievel bij'tlie taak zijn
<

clers gcclaan zeker, dart tle

irnak

rrreer.

>

De Marokkaan is ziek, ko,qroraal ll
rr Ja, maar dit zaL u niet beletten een plaatsje
ru

,* *

vnn clle vriendên te koanen aflre'clelen. Onverbeterlijke luiaardr ! Neern dan maar bij de schiet-

l

De mannen, die aangeduid werden om clen
gourbi te grav'en, narnen hun schup en hun
puntho,uweel op, etr wierpen zich vastberaden ûp
clen kalk etr kleigrond.
Zij waren tevredên omdat zij een schuiloorci
ingen hebben, hen beschuttend zooniet tegen

cle granaten, dan

teh minste tegen regen

en

sneeuw,
rr'We moeten niet in de breedte maar vooral in
rlc lcrrgte gr:aven . Des te gemakkelijker vindctt r,
,'le noulige tralken. De genie heeft er veel liggen
hij den post L. Van nacht doen wii onz€n vool'

raacl o{r.
rr Eri stroo'?

."vercll

I{ij boodz,ichaltoos aan om aal1 ceu lool r'
graat te wcrkeu, cle wacht'op te trekken, prikkel '
ilra:rrlr voor d,e lijnerr op te stellell od s,oep te halerr '
I-). wa,s cen ne<lbrige heltlr, <lie leecl zouder
morrc-Ir, alles opofferend voor het vaclerlatttl.

IIet is tocgesta,an, vrienclen.Bn nu ntet rnoerl
iurtr het werk. letwijl een eskouarlle <le wacht
h'irutlt, kan dle andere rvetken. Eh ! Nlarokkaan,
<

g-aten post.

cnat hij vermoeicl lvas'
hij bleek en sprak tlnn geen woor(l

gevallen, clarr te bekennen

kriuacle terug.

ge zet zulk raar gezicht.

rrurdissÉf,nent.

Korpo,raal 8... hacl al evenmin tnet de zwarc
schup gewerkt. Hij was een geleerde, en volbracirt ootrrroeclig zijn plicht. Niet aan het lijcileu
ger,vencl, was ziju da,acl cles, te edeler. Wantreer
de sektie bcvel kreeg aan te vallen, liep hij niettcgensta,andb zijn ouclcrtloû71,, 7oo vlug als de jon-

g"I-"tt. Ilcchtstaand,e, met ontbloote borst, vuurde
vas,tbc'raclen op clen vijand, tot een kogel henr
in het m,iclrcten van het voo,rhoofctr trof. Zijn hoofd
viel achter-over; cnkcle bloed'chuppels sijpelden
over zijn bleek geiaat tot in zijn vollen monien'
lraar<l én lrii zeeg ten gronde, o'lll voûr immer te
rrlsten.

irij

**n

l

De luitenant verzocht d,en kommandant er
voorr te zorgen. Een volle wagen moet aan de
r,

herbetg Sinte Pieter afgeladen worden. Wij zullc.n tritzien orn er zoovsel mo,gelijk van scheef te
slaan. Niet waar, Ma,rorlCraan? rl

Niet één kon I.tntottr evenal-en in zijne vlrrg'
in 't gravm.
Hij kwarn uit Bretagne' Hii was kleiu van gestalte. Een laug puntbaardje bedekte treel eijn

'lreid
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kirr err verleeude aan ztjli gelaat, rvaariu kleitre
z.\varte r-ngcu schitterdel, een geiteuuitzicht.

llij zlvnaiil'e clc pik eyen gemakkelijk
lucht als idj hanr liet neclervalien.,

in

cle

Nooit rrerstoncl hij icts va! den cersten kcer',
crr rrrocst ccn ho,uten kop hebben.
I{ond clerr rnidclag nam cle ticnrle cskc-rnarle cle
\\ erkzirirrullcdlen der rtcgend,c o,vcr, cn trokken rle

lrilnlrcll de wacht op.
,r l)itnraal rDoct ge cct ha.rrd uitstcken,
hiliur

l,

ùJ.arok-

\'ctzeketdc dè ko,rporaal:
I)e tr{arokkaan liet lrct hcxrfcl tcr zijd,e lrellcn
rt) irnt$roo'rdde dfoevig :
,, ()c w.'ect toch ko,rporaal, ùat ik rurn u urijrr ,,
r

lrrrrrratisrtie

hij

l',irr

lijtl. I

kwarn

zc.r,o

pijnlijk

kreunenci o,vclcintl

,I:rt rrlIc tt IIloe-:it€n scltatcrlirchcu.

t li.in n rhumatisrne was zijn ziekte. 'l'elkens
lrij werkeu ruo,est, leed lrij er outler. lJij
lioll zuo, sntartvol ineenkritnpen, dtat c1e ovcrsterr
cr lticts konclbu tegen inbl,engen. Ictlereel kerrde
lrern. Op ziju kapoo,t, spanuencl ,out dkr leuden,
rlrrleg irij het kruis varr ,ùIatukko'. Valclaar kwam
ziiu bijnaam. Or.n het uitzicht van ec'I1 officier tc
lrtb,ll:n, had hij zijrr kepi iugerirukt en droeg llelr
stcerli; wat schuins op het linker oor.
llij vreesd,c nienand. Zekeren dhg naclerd,c irij
rlcrr geleraal.
\\,annee'r

rr Oeneraal l, zei hij, (( 1rag ik u ,oû1 een s,igarct
vrrrzoeken... \À/arrncer zal vo.lgens u cl,e oorlog

c.inrligen? I
IIij stoncl claar met opgeheven hoo'fcl, cle han-

ric'rr irr rlre lrroekzakken.
Steccls harl hij cen gel'onclen viian<.lelijken ranscl lij zich, dtien irii irr een dorrs stak, uit een
verwoesi,t clorp me<lcgebracht. Zood,ra hij in een

loopgraaf vau clienst was, rolde hij zich in een
rrlorl <leken, en het was niet nrogelijk hem er uit
t,. krijgen.
[Iij leed aan" (zijn D rhumâtisnre.

)[en kendte hem.

Iir

vieil niets aan te verhelpen.

D,c korpo'raal clrr,ong
rr

ook niet langer aan.

Wat zult ge doen bii rlen aanval, Ifarok-

kaan

l

?

Dan s,chitte,rden zijn oo,gen en hii wees op zijn
merlalie,, met een breed gebaar.
u7,*ijg nraâr, ge hebt haar gestolen )), schertste cen dler mannen,
rr Wel neen, ge weet maar al te wel dlat ik haar
.o1r de

foor gekoeht heb.

l

,lr**
I)en

rrolgentl,,en nacht zochten de rnanschappen

ciiie zij boven dle gegraven opening opstelI)nn bedlekten zij hen met aarcle en golvend'e

balken,
r'llerr.

ijzc'ren plat'en. Binrren in brachten zij stroo aan,
met moeite c{oor db sliikerige loorpgraaf gesleurd.
E1n 's avnqrds \ /erd een vuurtje gestookt van
rroc'htig hout, in rllen haar<l gegraven in den har'
rlc.rr tvandrnltur.
rr'We moeten Tnrgen rlater ge,en rook zichtbaar
wotdt; de vijantl zeu aûzen gourbi spoeclig ontrlrekken.l

ru \\rii kunncu er niet ââr1 verhelpsl, sergea.nt.
Voor hc.t r.ngenblik lrckr-ctrnen rvij o,ns sleclrts otrr
ccrr enkele zaâk: ous v,erwâfulen. ))
-tlet was alsof die 1narnel1 zich met het leven

vcrzoencl iraclid,en bij dit schraal vuurtje, dat hun
eelie en afgernatte geziclrten vedichtte.

l.,l

Zij koutten vroolijk m,:t nralkantler, vertelden
Iruu ar:o,nturcn, welke hLrrt lx,zighed,en wareu te

c1e mijneu van iret lYootd'en of iu de
lros,sclrcn der Vogeezert, eu slrrakeu over ilit alles
ali over een geluk riat zij nooit meer.zoudetr z-icrt
n c:erkeeren.
ir l)at clê mannen drer tiencl,e eskouacle zich ge-

Pariis, in

on ctre ivar:ht op te trekken.l
Met moeite krvarneo de joorgens, dlie in hun
tlekens sluiurerden, reclt. Zij trokken hun schapenvacht aan, en mcesten zich bukken bij het
Yellaten van clen goubi.
rccrl nraken

Na een poosje kwlrmen
irrnemen.

clre

andleren hun plaats

Zij waren dbo'rnat.

schouders druipten.

Dle tentzeilel om hult
Ifun voeten vormden loutere

slijkkluiten.
rr lfoort het eenr giet'en, kamenaden. Als het
zoo voortduvrt, zdl het water op dor duur binnenclringen, want overal zijn er geen gegolfde
iizeren platen. I
Zij namen bij I ret vuur plaats om hun kleederen te laten drc en. De da,rnpen mengden zich
met clien rook van C'en oven en maakten de lucht
haast oninatlembaar. De meesten lagen al spoetiig in het stroo uitgestrekt te slapen.
,, Geve Godl dat er geen tegenaanval kome ! rr
rr En dat het in den $ourbi niet regene ! l
rt Iloort maar hoe het giet. Straks is bet <lak
nls een zift. ))
Buitetr viel de regen met gewild. De sehildwachten bij de schietgaten konclbn bijna niets

op l{orten afstanc.ll vo,or ziclt oncierscheid,cn, noclr
ho,or.en. IIet water striemde tegen hun gelaat, clat

zij achter hun iro,og rechtstaanden kraag verbor,
gcn. Het clrong in hunnen hais en bevroo,r hun-

nclr 1ug.
Zij klappertandd,en, konden van de koude niet
sptck'cn, ,en rl,e koorts de'ed hun uitgeput lichaant
r"i1len.

Op een rnocilcl,erige bank gezeten, een clekerr
orrcr het ho,o,fcl,, tegen malkaar aangeleuncl, b1evctt zij sto'm, cle vocten in het water, oncler clcrr

iilasscnclren regcn.

(]el;ro'ken va1l vermo,cinis, onorachtig om hun
slaaplust te becii,r'ingen, clutten zij tË, langeu,
iaatste in.
Na ecnige minuten rverdcn àii aoor eukele ge\vccrschotell gewekt.

Zij

brachten hun verstijfd iichaam

in

bewe-

ging, poogden hun voeten te verzetten, cjie in h,et
lioudle w,ater bevroren, en gebukt oard,er ltet gervicht van hun natgewo,rden deken, narnen zij bij
cle schietgaten clle pl,aats in der kameraden, die op

hun b,eurt op

die modtd,erige

ten.

bank gingen uitrus-

Bijwilien steeg een srssend,ê lichtpijl in de
lucht en wierp een scherpe klaarte ov€r het bosch.
Dian b,o8:en de schildrwachten bij d,e schietgaten
voûrover en vuurdien, waarna alles weer rustig
wefdl, ,en men niets meer hoorde dlan het plassea

van dlen regen.

De dag klaardie, maaf, zoo vaag dât men ternauwer-noo'd die o'mtrekken dler bo,ornen

kon

ond,er--

scheiden.

\\rclcira verbtreekten d1e lichtpijien en de manop c1e banken b,emerkten wanneer zij h:un

rlcl.r

cliekens ophieven, dat de nacht v,oorbij was.
Zij togen rmet dren tragen gang var lied,en door

de koucle versteven naar hun go,urbi, tot aan de
knieën in het clik geelachtig lvater plassend.
tu Komt ge u\M kleederen laten drogen? Blijft
dan maar liever buiten. )
rt

En het vuur? lr
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De schildlwachten stondlen op de banken, die

in te storten.
Zekere ulannen vluchtten op zakjes met aarde
gevuldl of op een plank op twee steenen ge,
plaatst. Andleren verborgen zich onder een plaat
van gegolfdJ ijzer en. hurkten dicht tegen malkancller om wat warmte te voelen.
Zij vo,erdbn dJe alledlaagsche gesprekken : spraken over het slijk ciht in hun schoenen drong, of
ci,e banden om hun beenen spande, dien bloedso,rnIuop belettend.
llet was koudl,.ko'uder dhn d,e vorige dagen.
cl,reigcllen

Sombere,wo,lken clreven aan den hemel.

Over het bo,sch heerschte een bange
stilte, cle stilt,e di,e de groote aanvallen steeds
voorafgaat. A1 dle vuren waren uitgedoofd bij ge
br.ek aan brandlstoffeû.

rr'I{'eeft er niemand b,randenwijn

tegen cle zolctrering gespâûlen. Zij zijn door
\'\'eekt, net a1s het stroo. Men kan evengoed
buiten slapeû. D
De Marokkaan b,arstte in woede uit.
rr Vanwaar b'lijft clie regen toch kornen? Er viel
nooit zooveel water. Het lijkt wel of de Moffen
al het lvater uit hun gevloekt land medlebrachten.
Maar wacht wat Fritzke, ik zaI het u wel betaald z'etten.. l
D'e mannen bleven enkele sekonden beteuterd

bij den doodlen haardi en het natte stroro.
zortden dus d{e loodzwa"r.e, lekkendle kleederen moetsn aanhoudien, zondrer hun verkleumd
staan

Zij

komen.

hun gewicht.

Het

regendte

niet rneer. Maar het waterslijk

overdlekte all'es, db loopgraven waren zoo
als o,nbruikbaar.

groed

vroeg

een

>

Een schildwacht verliet mankendJ het schietgat waar hij van dienst was, nadierd,e zijn overste
en zegde mret pijnlijke stem:
rr Ik ho,ud het niet langer uit, sergeant. Mijn
vo,eten moeten bevroren
rr

zijn,

n

Doe uw schoen uit en laat zien.

l

De man, een jo,ngeling der lichting v4n '14,
met kindlerlijk gelaat, trok, r'erschrikkelijk grijnzend zijn zwaren schoen uit, en too'nde een violetachtigen voet.
'Waarorn

hebt ge mij niet eerder verwittigd ?
Geen twijfel, uw v.oeten zijn betroren. l
rt Sergeant, ik wou wachten zoo lang ik weerru

kon biedlen. l
Doe uw schoen terug aan en ga naar dixr

st.ancl
rt

l

kleine soldâat wou âân dit bevel gehoorzamen, maar zijn voet dieed hem zooveel pijn dat
hij er mo,est van af ziEn"
rt Sergeant r, verklaarde hij weeriend,, r<het gaat
niet. Hij is geheel gezwb,llen en brandt. Ik loop
licver barrevoets. u
rr Do,or dtt water En ctien sneeu\À/? Ge sehertst.
Ween niet kleine, wij zullen u wegdragen. ))
D,e

rrDle

trrankardfiers verzorgen gind's de gewondrex.

En dan, om mijnentwil moet ge de schietgaten

niet bloot laten. Ik zalwel alleerr voortsukkelen.l
Hij vertr.ok al raankendl, het gezicht s,nartelijk
vertrokken, terwijl hij bij tusschenpoozen ziin
zwa;tten, bevroren voet in het ijskoud water liet

rusten'

***

lichaam en lediematen te kunnen verwarrnen.

Sedert lang verd[rurd)en zij gelaten al die ellende.
Zij poogden zelfs te schertsen en te lachen, lietelr
zich 1og op het stro,o vallen, dlat druipte onder

l

Een vriend reikte hem zijn veldflesch. D'e man
bracht haar aan zijn lippen en dro,nk eenige
clruppels van het v,ocht dat zijn keel b,randde.
rr Nu gaat het beter r, beweerde hij. < Maar d[t
weegt toch niet ,op tegen een weldb,end vuurtje
en een paar sl,okken van mijn Champagne-wijn.
Ik r'vo,u \Mel rnetell o'f er een brief voor mij zal

hulppost"

Ge ziet wei dat het uitgedioo,fd is. Het water
rln'ingt hier binnen. Wij hebben de tentzeilen
rt

?

schildlwacht.

lucht klaardie langzamerhand op.
Hier en dlaar scheurden dh grijze wolken open
voolr wat waterzornnestralen.
De schuilplaatsen werdlen terug in orde geb,raeht en kXeine blauwe rookkolonnmm s@en
wreer langzaam uit dle aardlen dbken op.
Dre

-
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Op de banken gezælten, snedlen eerrige jongens
zorgvuldig kleine aluminiumringen uit granaatvuurpijlen.
Anderen po,lijsttCIr een zwaren granaatko,p van
210.

In een pas getro'uwdien go,urbi sliepen enkeie
jo,ngens, gewikkeldt in hun vuitre diekens o,f li,eten
hun eten wat venvarm€n troven een mager

vuurtje.
A1 etend, want zij aten o'rn het even o'rn welk
uur, zoo'dra. zij e'en oogentilikje rus,t genoten,
hadclen zij hun vreugde weergevo,nden.
D'an onthaalden zij elkander op smakelijke
grappen, d[e gu1 d]eden lachen.
So,nrmi

gen zonger' gekende votkslie d j es, terwi j i
hij de \Marmte lÊân

korporaal Petit, gelukkig nu

het vuur vo,eldre, humorrijke gedichten uit zijn

repetto,rium voo'rdro,eg.
Steeds rvas hij vroolijk,en opgewekt; zelfs in d'e
hardrste ,o,ogenb'likken kotr hij zijt manschappen

lachen. N,o,o,it sprak hij herel 1uid, maar zijn
komische mimiek volsto,nd om clle vreugd'e op te
cloren

rvekken.

Ben man, gebukt onder eern zwaren zak, vet-

in dle troopgraaf.
rtDle brievenr, riep hij.
u Zijn er pakjes bij ? >
a De zak is er vol van. l
Allen vedieten hun b,ezighedren en van overal
kwamen de jo,ngens toegeloopen, den verbinscheen

clingsagent overrornpelend, die schertsenrl de namen afriep op db brieven vermeld. In dergelijke
gevallen verwaarloosde de Marokkaan nooit de
gelegenheid om zijn o,ntewedEnheid lucht te
geven.
<
rr

Is er dan niets voorr mij ? n
Begin rnet ze71 te schrijverr, indien

ge

lvenscht te ootvangen. ll
< En vo'o,r mii, woeg een sterke kerel. Ik wacht
op een brief van mijn vrouw. ll
< Ook niet, zij zal u v,ergetsl heb;b,en. l
Ontmo,edtigd hernam d,e man ziin plaats op de
b,ank, tlie handlen in zijn zakken, het hoofd voo,rovergebogen.

De luitenant kwam juist op dit oogenblik
bii hem, en woeg:

\Mat is er gaande?l
De man hief het hoofd op, in zijn oogen parelrr

clen tt'anen.

Mijn vfouw is zieff, luitenant, en setlert acht
ik zorndler nieuws. DÉt foltert mii. l
En cllieper nog dlan te votren, liet hij het hoo,fd
rr

c{agen ben

voorover hangerr.
De luitênant kendle dli,err geestesto,estantl en bel<eek dlen rrârl

lr€t medelijden. Hij wist

d,at niets

hem in clai oogenblik kon opbeuren ; ook bev'aarrle hij hct stilzwijseri.
Voo'r hun gourbi, op hun rarrscil gezeten, lazen
clre mannen hun trrieven, d[e zii voo,rzichtig ofrenplooidbn met hun c1{kke gele vinger,en. Kleine
briefjes vol geschrevEn met fijn m,eis'jesgeschrift,
brieven van oudlers met mo'eite opgesteldr. fn hun

ûogeî sitraalde hêt geluk.
tr

Mijn li'eve

zoon,

Ik laat n weten âht uw vrouw u ecn kindje
s,cho'nk....l
Of hun gelaat vertrok smartvol,

,.. Ge weet wellicht reeds dat onze brocdcr

rr

in 1re,t Argonnenw,oucl sneuvelclÈ. Zijn
heeft hct ons liericht...,r

rt Ah ! db scho,eljes
vermoord ! )

! zij

kapitcin

he'bben o,nzen jongstc

tVriendr, sprak die luitenant dl,e a1les begr,err ik o,ok heb een broecl,er verloren in
Champagne. Na clen o'o,r:iog zuilen wij weeklagen. Vo,or het oogenblik mo,eten wij enkel op
onze wraak bedlacht zijn. n
pen had,

De man keercle zich orn, in zijn oogen schittercle dle vastberadenheid,.
rr Ind,erdaad,, luitenantr, sprak hij met klem.
I{ij stak zijn brief op zak, ging naar een schietgat en staarde met gefronste wenkbrauwen voo,r

zich uit.
Plots straaldlen zijn oogen van nijclige vreugde"
Op een vijftigtal meters afstand(, achter een
b,oschje hieldien twee Duitschers zich rustig bezig
met het doarzagen vaû een boo,m.
Zenuwachtig .greep hij zijn geweer, klom op
c{e tiank, sprong uit de loopgracht, knielde, legde
aan, Tangzaam mikkend,, en ... paf ! paf ! ... De
twee l\Io,ffen ro dlen ten gronde.
rrlk hen gewroken ! rr riep hij met een pijnlijken
lach.

Op

uit

h,etze'lfdre

oogenblik knaldte een schot varr

stelling en het lich,aam van
viel zwaar achterover.
De luitenant, die van verre het tooneel had bijgewo,olrd, sn'eldle toe, en zich over dlen man bukdle vijandlelijke

dlen soldaat

l<end:
rr

Ja

r,

zegdle

hij,

uw bro,edler. Matar

r,

ge hebt hem goe<l gewroken,

ik weet, cltat ik er thans

twee

moet wr.ekEn. l
Tranen rolden o,vef cle wân,qcn van clen officier'.
tr Brankardiers )), beval hii, rr brengt hem naar
de'n post

L. en zegt aan den ko'mmanclant, dat wij
te Montauvill,e een lijkkist zrrllen koopen o,n.r h,em
te begraven. l

In hc't voo,rbijgaan, bracltturr r.lc rrlnrlrerr dgr
militairen groct aan hct stoffe,lijk ovcrh,liifse;l van
Irrrnncn rrri,en<li, dlien men in ecn tentze{l wcgclroeg.

-

*Ë*

Dc rraclrt viel langzamcrlranrl itr.
in het groo'te bosch schenen

D'e geweerscho'ten
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Vuurt per salvo,s r,, bevai de luitenant, rr legt
vuul I lialrn blijvcrr, \/uur per salyt_,,s, lcËt
aall... vuur!,
De stoarnbaar was uitce,rrgerrrkt. l)c vijarrcl,
rr

aa.11...

u'o,edend o,rn clc mislukkirr.q rran clicn ccrstell aarr,
rral, schreeur,vctre luicicr : nieurr.e urauschaplre rr
sprong:en uit db ioopgraven.
rrVuur per salvos, legt aan... vllurlDat dc

crbinc'lingsagenten liardoezen clocn brengeu I u
\\-ccr g'ilcl,cn kretctr drie sarnens,moltcn, àitrrraal
uret het pijnlijk huilcn cl,cr gervon<ien. l)oor heel
het bosch wo,ecl1cl,e hct gclvccrrruur. I)e rnaciriucge\\rerelt knetterdren ccntorrig, zo,orl'at dc lrrir.lkt.t.ls gcroclrr.rr bcvclcrr in lrct algerrrcerr larvairi
vcrlo'rcrr gingen. IIet zu.aar geschirt trarl in r,verliitrg cn cle sclierpe orrllrlriffingcrr tlcr. 7J-crs, ier.r

:t'ltettl,icn

cl:c

lrrcht.

r l<tvanrcn <le Drtitsclrcrs
uit iruu stelliugcn.

\';oo,r clen cl,ercl,en lice

lruilcncl te voo,rschijn

\/ttttr pcr salvc's. Lcgt azrtr... \'uut. Lr
cr N,eicirâ rroor rlc vijirrr,lciijkc lo'opgraven.
Iic'r-i verbindtingsagcut lin'anr hiigcrrcl tocgcrr

l3crgc:n ciooden lagcrr

Jicl huis van Pater IIilariorr, in 't

Pt.iesterboscit.

snc1ctr.

,liclrteilrii. Ontzenur,vrl door dit aanhoudcrrr] vu,
t',rtr, gin.gcrr rl'c manncu \ran het eene schietgat
na'rr lrct arrrk.rc, bctl'ust vatr het rrakencl gcvaar.
,r I1i vrces rlat tl,c Xfttf{err ons vannacht gaan
rurnrrallcn. ()occ1 uitkiiken, iongens ! l
rr Ik l"rces, setgeant, dat er geen vold,oenrl,e
vr*oiraacli karcloezen ziin. \lraag aan clien hritenant
c( n pââf kisteû te cl,oen komen. )
u Zijn er n,o,g genocg lichtpii.len ? l
r Ja, mzrar granzrtctr zou<lcn wc b,ctcr krrnircrr
l:t'lrt 11il."rt.

,,

I'itkiil<ell aau cle schietgaten. l
Dc natr krripoogd,e.
((

,r Sergeant, zi,€ €el1s, cr is girrrl,er ecn f)uitsclrer
tltic c'lio,or het schietgat kiikt. \Vacht eveu llritz,
,iokte hij vro,oliik, nienr,r's.gicrighei11 nroet gestraft
u'orclen. l

Hii

legde a:llt en vuurrlc. Op kortcn afstarrcl

l<lo,nk een .qil.

r Geraakt r, riep

rlc

lmrt? l

hij rcchtspringcnd. rr Aan wic

Plots barstte hct gcn'ecr\/r111i- ovcr 'heel hct
lrosch 1o-*. l{in of llrccr vcrrast, liepen de solrl'atcn naar rlie scirietgaicrr en keken angstig
rnar dic viiaucl,elijke lijnen.
Dc lrritenarrt kn'am ziclr .,'art rlcn to'estantl rc
kcnschap geven.
,r

Voorzichtig, lrritenant, ge grrat gesclrntcn

l'ordlctr ! l
< Geetr \il-c.crc.... Opgelet kamerlrtlcn, cr komt
hcu'cgiug Ïrij r1c lfoffen. Ik clienk dat zij cen aauvll gaan \vagen. Ënkel op ber.el schietcn, stcekt
rle hajonetten op (le geweren. )

f),e traust:happen volbrachteu het berrel en
nachtten, tle oo.qen naar den vijanr'l gericht, i1r
arrgstige spannillg cle .qebeurtenissen af.
rr Gaan zi j er nrr komaf medie maken of niet !. .

llijn

soep,\rro,rclt kou(l 1...
\rauwelijks hacl de marr

.

))

zijn zirr gcëinclicrl,toen
c.en wild gchuil uit c1c vijandelijke liinen o,psteeg.
Db l{o,ffen sto,rmtlen hnn loopgraven r1it.

rr I,nitcnant, d'e lloffcu dringerr in clc loo1r.
grlcht dtcr acirtstc kourDagnic. \\-ij lrclrben nic

nriilicl op onzc rechterziic'le-

l

t Lloecl r, antn'oo,Lcki,e rlrc o{ficicr rrrstig. rr Sergc:rrt, Coc clie loopgraclrt tnct zakjes aarclc vcisperrcn. )
Iicn oogenblik clo,or dit uic.ur,r's verrerst, rvertlerr
rlc nranscbappen our,illekeuri.q d,oor benaur,r'rlIrcicl aangegrepen.
rr

\\rilt

ge gehoorzanlclt

nant bovcn

cllen

),

stornr uit.

((

schrcerr.,vcle cle luiteBlijft ol) r1w poiçt, ell

lcr-geet njct diat de clcrdrc nooit achtcruit rveek. r,
I{et bcvc.l ging verloren jn het helsch lawaai,
rl,:tt stecdis aan hevigheid toenarn.
,r I,uitetrarrt )), riep ccn se'rgeallt, <1e, recirter-

zij,le is irrgcrlrukt.
rr \Verltt een ciam ol), cll houclt statr<l ; ik vraag
versterkillgcn. Niet tocgevcn, kinrleren I l{ooit

I

N<nit !...
I)e'sergcant liqr naar cle rechterz.ijde der afclee.
lirrg, rvaar cclr vefïvoed gevecht irrgezet ltvas.
De Mr:,{fen hadden zich van cle ornliggerrrlc
loopgraaf lleester gemaal<t en narlerdctr lruilenrl.
r)( t \'ôor-ltitgcstol<cn ltajorretterr.
Iien boog tlcr loopgracht t-eld snel met (4)eengcstapelde zakjes aar<1e zoo goe<l mogelijk verspcrd.
rr !-oorrrit, ka,rnerarlerr, zij
tor, hch mo,e<l I rr

Ile

rracle

ren ! Toe, Vir:-

alrlrrs, aangesproikelt so,l(lâat, ectr Parijzer-

Ir:urder, greep c1e zakjes aarcle tlie rondonr hefir
lagen, en, met de r'luglreid rvaarmede hii op de
groo'ie lciën zijn speelgoeti aarr den ntatr bracht,
stapel<le hii ze op malkancle,r'. D,aar het werk niet
r,lttg gcnoeg naat zijn verlan.qell vo,r<lerde, klom
lrii op den barreel, knielcle, el met eene stoïsch€'
l<almte vuurde hij op de' aanvallers, <1ie clichter

qr

clicl.rter ktvamen.

r

Harcli, Victo'r ! mo'ecligtle r1e sergeant den
so'lclaat lachencl aan, die achter hem steredsr zakjes
((

rarde opstapelrle.

I)e kleine leurder, bloots,hoofcls en geknielcl,

r2g5

\ruutde zijn wapen af en herlaadde het nlet
bervr:n11e'renswaa.rdige lrcclaardheid,

te

viel. Iin, ziju gewe cl omkrrellelrtl , kreet hi j
locs,t, tc nridrlcn vau lret oon,jrcloovcld getaas
rr l)at zij l.ornen ! u
I)e l)rritsclrers, op enke,lc tlreters afstarrd, sclro,
tcrr grrt,orlrclr verloren. Razernij rleed hen huilen, toerr zij inzagan, <lat al hurr pogingen oln
\,errlcr tlorrr tc tlriugerr ij11cl lrleven. Zoo k.g'ratn
cr. e,rlr cirrrlc a:rrr hct tloodenci g-eweervurlr.
\\ianhrrlri.q crr rvarro,r'tlcliik trokken t,ij onver:

ug.

J,

I)c lileirrc

-o

*

Par-ijz,cr'-lcrrrrlcr,

warrnen.

tlic zoo

n-iikcl
\Vaarlijk, rlic solrlatcrr iradclen hurr trenanring
van rr rvolvc'lr viul lret Pr-iesterl-iosclr ,i tcn volle

ln een oogweuk

vcrtliglrrl.

I.

It,lc' otrrlcraar',1:;clrr sclittilr,orric.u, <ip tleu
tatrrl r an trct l)riestcrlros,clr geborrncl, rechts varr
tlgr t)ikketr liili, stourlcrr <lc vcnrrocrirle rrurns,cital.,lrcrr lo'f111 11"1 vtrrtr gcschaard.
O1r ziirr rarrsel geze'tcrr, rvicrli eerr rlcr soklatcrr
Itlcirrc stttlijes gt'ocrr lrorrt cl1) de lrrancleutlc
takkerr.

rr JIa,ar lrirs tr.rclr r4t'. tjc celts u;at r'oc;k I l)c
l)ttits.cirerrs slapcrr triet, ltrxlr I t te'gt1e lrenr rlc
st lgeal t.
u ZeL tt gcr,rr 'l;rvaarl lrLrcrl, scr-gcarrt ; rle l<ttrrilc'n ()tis, t<.rclr trict lateil 1rcr'r'iczen. 'l'r(rlrr,r'en!i, zij
z.ttllen otrs u,e,l rnct vre<lc laterr a.ls zij aalr rlcrr
Look ulrzcr gottlbis zrrilerr gervoot ziirr. Zii wetcrr clat s:ij lricr zijn, nct zoo,als, wij rve,tcrr dat
r

r,1l t.ich voor [,'cv-clr-liave bevinrlerr. l
,r ])'r:s tc crgcr v(x)r tt, r.()('| nlell olts trrar:lnittctr

zt"udt. l
()| clit rrogerthlil< lrarl ccrr nrarr, ziclr \ro()ro\:errr

Drioft u\\/

bronrde de rnan
i\,Ien slnoft ziclr
af oin lvat vutlr te vin<lerr, oni z.ijn kost wat tc
tlie het na vee'l rno,eitc aâltstak.

kutnrctr velwarmcll. Ilaar
be{aald zetten.

\i11ltr: ttx.'lr

uit. IIct

verotu:zaalit

lrrxrrde een langgerokken gesis, eerst (lof e1l
langzaatn, rlaarrra sneller cu sclrerper-. Een o,nt1ilo1'fing s,loe,g rle lvantlen vau den gorlrbi uiteen,
tcr"wijl ecll rcgell valr s eenen op het clak neerstortte.

llat is raak r,

tr

wij zrrllen het lrun

))

Een man lichtte lret tentzeil op, cll, zijn zwarcn eullucr rreerzettcrrrl, riep lrij :
rr I)e soqt, liamcraclerr ! l
Welke,?

<

l

Rijstsoep. Wat anclers? l
l)c kcrrporaal rrarlenlc een Pariizcrraar. Al k(),1t
rrrerr in zijn oogen zijn rternuft lcz.cn, crr st<-rntl
rlc crust op z|1n gelaat, tcrch ha<l hii ecn ietwa,t
kornisch uitzicht, r,eroo,rzaalit cioor zijrr vool'uitstekentle onrlerste iip.
Hii vrrlde rle eetbakies,, rlie c1e 1na1t1rcn henr irr
rr

Irie'r etr clazrr een s,tukje vet z\io,m.

rr \\-ie trekt er ee1l l<aartje mee? rr stc,lcle ccrr
tlcr jouf{errs ltâ het eten voo'r.
Ieclereen u,ilde natrrurlijk meespelen.
tr llct ons vieren, dit is, vo,ldoen<le. GeeI uw
11c;l<err, fcgras. \\rie heeft een cindje kaars? Ah,
tlank u. Plaats haar in den ring uwer bajonet
cr rltlu' lraar rrret tlcn puut in cle aar<le. Zoo!

u

Zijt

a

Ja,

zttttlen.

tc

ge klaar?

a1s

l

de

ir Re'klettu

l<ontett.

l

l

}loffet

ons ten miflste geerr 210-ers

cr tr rnâar niet o'rn. Aan u om uit

lirr rle vuile', r'cttige kaarteu werden met vluggc, zelnlwaclrtige gebaren necr€feworpen.
l)r: lio,rpr:,raa1 tra<l hinrren en vroeg :
,t Zitt ltiar iongets rlic niets, te dcien lreibben? l
rr Neen, u.'e ho'u<len ons allen bezig. l
r,

\Vaarnre<le?

l

ir l\Iet kaartet. Wcrr<l u cl(iers, Petit. l
rt FIa, z.oo, gc irel-rt r'lrts, gccrr lrtst tot wefken? ))
lli,j schoptc met zijrr voct de kaarc omvei en

lirrs

1ar:lrcirrl buitcrr.
r' ['c"tit, u'i.i zullerr rr ook ccrrs bcct lrelrberr. We

:ilreleu loort. Ili sla ovc'r.
rr \,'eet'tig I :r
< (loc<l. rr

))

r, Ili katr triet. I)es tc erger, ik ntor:t irctaltrrr.
Ilc', rrrir:rr ik lrclr g-ecrr tlrrit rneer. Nll, rlan tlek
ili rrrc tcrrig, tot nc lvccl solclij ontvangerr. l
,, I,]crr vr'cr<lc nrarr I Gii, sergeanti'l
,, Jl, 'lt rr il rvrl ! ,r

llct

s1rcl lrcrbegorr, rrrcltrgrnaal orrrlerl_rrokerr

rlool- eclr grrllcrr sr:lraterla.ch.
u

Zeg æns,, rvij gaan clen sergcarrt tlrr,etl sttti

l<en.

))

Ili lregirr. \cgen crr <lcrtig I l
I)c kaars, iu 11e bajorret gestokcrr, \'e,rlichtte
rrret hazrr rralen sclri'in tic gelaats,trekken, die
llar-rl crr rtiu scheneu.
,r

zrxrvecl l'{)oli, (lât g-e str'l1ig zult geb<xrbat.deerrl
rr o'rderur, ze.qrle lrii.
7-ijne nt<iordelr \\rârell rrog rriet korrtl, o'f men

rr

u,as het gdbeurrl.

Is het niet ongelutrikig r,

<

!

l,uigeurl, birrrren.

o'ns van .nacht ver-

),

stilte to,estai<en, met clc koude riistsoep, $/aaril

vastllerarle'rr zijrr l.rlicht volbracht, u'iels 1iclr:iarn verplet1er-rl urerci oncler clc aar<lezak.ies e1l val1ecl1 geretetr rloor de ko,gels, harl clen vijanclelijkel aanval
gclrrokcl ctr r1c lo,o1'rgracht gered.
\\rie zo,rr oo,it gedacht hebbeu, \rallneer hij
schertscrtrl zijn rvarerr aan den man bracht, dat
lrij cens cen hcld zo,r1 wezell, een nederige, maar
rles tc grooltc,re heltl, die cle verrastc, vijanden
rlorr,l- zijn krarrige hourliu.q zo,u clocrr achteruit-

II

't Vnur uit ! We zllllen

r

een

midden
van het lrevig tutiult, tot eel kogel hern vlak in
lret gelaat tro,f cn hij aclrterover stortte.
T,onder tlralcrr rratte rlc sergea.nt zijn lichaali
trrct ccu lo,rsi.qcrr .gre€p cn piaats;te het lnven op
rlcn lratreel ; rlaaroli wce'r rrierrwe zakjes aarclc,
plilikc'lrlr:aatl err al u'at lreiu oncler r1e han<lcrr

rir'lrtcrzirl.c tct

-

riepert r,erschilien<le stemmen.

Tcgcrr cle balken cler 2.o,l<leriug hirrgen uitlustirrgsv<rc,rlverpen, half-verroeste bajo,netten, en
irr holterr, in derr rnunnvand, stonden de eetbak
ics, de'broorlerr a1s aarrle zoo bruin, bus,ssn ko,nscrven, rret het laatste,paket toegekômen.
Dit âlles wâs stevig gemaakt voo'r clen strijcl,
als t'le na.nschappen zelve,

e,rr getuig<le

van de

-
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hoo'r

! Wij

knieën.

baggeren

in het water tot

aan de

))

Zttt, Ik heb in cctr rot varkcn getrapt. l
Ik ga hier uit. Er clrijven irier te veel lijken.
En stinken dat die iïoffen clo,en. Zie eens, serge,ant, in dien go,urbi liggen er vijf . Zij zijn zoo
plat a1s vijgen. l
Ben groot lijk r,an een vijand 1ag chvars o,ver
<t

<

ilen weg.
Twee ma,nnen grepen licm

bii

cle vo,eten vast

en poogden hem op te heffen.
,r

Hij is te

tu

Dan er maar o\,er

zwaa.r.

n

l,

besloot

c1e

s'ergea,nt, het

voo,rbeeid gerierr<1.
t Sergeant, rve zijn ver geno,eg. Ziet dien

ginrler hout lrakken. r,
< Goecl. Nlaakt ge,en gerucht.

Wij

IIof

gaan de

loo,pgraaÏ stop,pen en eeR kleinen po,sit inrichten. Lamo,ur, ncem cie zakjes aarclc uit dien moffen-go,urb en versper den gang langsi boven. rr
a Het gaat niet. Hij iigt vo,l lijken. l
rt Verrwijder ze'met uw schup. Maar voorzichBovcn op clen bcrg 1ag c1c- D,r-ritsche
waarueningspo,s,t. (Hoogte 372.)

zonclerr 1aw'aai. Begrepcn? l
D,e mannen bcgo,trnen tc gtâven, vreezend

tig,

clken

s'1ag

Diritsche,rs,

itrach t crr de grootheicl eigerr aarr de eeuvo,utligc
zaken.

tlec

bij

van hun punthouu,eel cie aandacht cler

op zich te vestigel. Zij vielen cle

u'anclen van den gang gelijktijclig aan en
nraakten een soort iralven cirkel, gesloten langs
clen kant vau clen vijanC. \Iaar het s,lijk, de tak-

ken cn ciern ilraacl bcmo,eili.iliten hun taak.
Op een gegeven oogenblik kwam een vo'et on-

**
Serge,ant, kies vier mannell uit. Nee111 schup1)en en puntho,uweelen, verlaat in 't geniep cle

cler een ho'uweels,lag bloo,t.
< D'aar val ik weer o,p een l{o,f 1... Hé, maar
rlie heeft schoone bo,tten. Die moeten minstens
aan een o,fficier toebehoo'ren. Dat vormt een goeclen buit. Wacht, Fritz, ge gaat er wat van bele-

konnt aflossen. l
rr Begrepen, luitenant.

VETI.

rr

loopgracht, en tracht clen hoorn van Quart-enRés,erve te bereiken. Pas goed op voo,r de D,uitschers. Graaf er een put en blijf er tort men u

l

De officier vertrok.
D'e sergerant keerde zich to't cle verzarnelcle
r.nanschappen en vroeg

:

t I{é, geen liefhebber-s? Vier ruânnen met

schuppenr en punthouweelen ! >
11 l{elel, Ularokka.an? l
ru Wel neen, ge rreet dat ik hier half-naakt sta,.
Il< zo'eik mijn o'ngediert. In mijn liqtiette alleen
votrrl ili er twee err vijftig. r,

< Ik heb ook ongediiert, \Vie heeft cr geen?
llaar gij kleeclt u telkens uit, rvanneer er iets te

l
< Ze:g clal ik dier beestjes claar net zet, opdat
r.lj nij zo'uclen opvreten. Wat vuiligheicl ! Dit
is' stellig een gcscircnk van rle Moffen. l
rr Nemen wij o,nze gewefen mede, sergeant? l

rlo,en valt !...

u

Zeker en vasLt, en met opgestoken bajo,netten

rrogal.

l

Na eenige'sel<onclen verlieten de vier mannen
,1trr q,rtttl ,i.
Zii volgclerr

in clen beginne eene o,u<le vetlateli
loopgraaf, half gevuld met slijkachlig water,
rvaaiilr takken, pinhelmen, uitrustingsvoolwerpclr c11 o1-r.qezwo len lijken clreven.
Op de zijkanten vair den ganpi waren stukges,clroten schuiloorrien, r,aaroncler talrijke Duitsclrers' lagcn, verp,let en v'erminkt,
rr Zeg, s,ergeant, dat is hier nogal plezant,

D

Spoedig was het lijk blootgelegd. Hij deed de
bo,tten r,an de voetsn, en trok den dooderi D,uitscher uit clen kleinen post.
rr Nu moeterr wij nog schietgate.rr maken. Geef
cle zakjes aarcle aan, om die in den ronde o,p te
stellen. l
tu Sergeant, ik ga clien Mof neervellen. >
rr Wees voo,rzichtig, ge zult onze te'genwoortiighe,irl verraden ! l
n De Moffen hebben o,ns al lang opgemerkt.
Wacirt maâr to,t herlen avoncl . Zij zullen ons omsingelen en ge\rangen nemen als vogels in een

uet, Ziet ge clie meerko gincier zitten,
gea,nt?

ser-

rr

Ja. l
We1nu, des te' erger voor de Moffe'n, maar
:t.ij zrtllen haar niet s,to,vell. ))
Hij legde aan en s,choot. D,e vogel flarlclerde
.qc'rvorrtl en viei v66r de lo,eten van den schutter.
rr Inclien wij geen krijgsgevangenen maken u,
verl<laarcle hii, dcn vogel oprapcnd, rr clan zullen
\vij lrli teu niinste to,ch iets telugbrengen. En
rlaarbii, cleze vogel is, misschien een D't'titsche
sPion' rr
ru

rr

.*

*

l+

Sneeuwvlokjes vieien <lwarrelend nerler, maa.r
stnolten r.oodra zij dcrr grond raakten,
Bindelijk was' het graven gedaan. De gewerett
in het bereik van hun hand, wachttet zij op het-

