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i hij "a1 onze geva,llgene zijn,
liggen waa,r hij ligt. \ûij oÀi.t"r, o1,
elken rnan dii,e het waagtlzich te ve'rLoouetr. l
De gewonde richtte zich een laatste maal tc
midden der doodel op, en met ec1 bijpa ollroor_
barc s.rem weeklaagdè'hij :
haien hem

"1Yij
blijvel

o'f_

Brankardiers

tr

Oh 1... Oh !... r

Dan r,jel
werd stil.

htj

l.

.

. Bh,

Charles, waaro,m

l.

.

.

zwaar, kerruencl neder, c,n a,llcs

Eenige jo'ngens wischtEn een traan a.f rrict huu

mo'uw.

rr Het is te laat. Hij is niet mtrr... l
Men riep nog tot den vijandelijkerr

wacht:

scirild"

Onze vrisnd is dood ! u
Afs
anjygo,rd wierp de Duitscher een granaât,
,.
o1e te mrdclen der mannen ontplofte.
De maan verdwe€n achtei een rv,olk. Er
heerschte een doodelijke stilte.
<

***
Op n'acht bij den luisterpost van het
Iiat melietenkruis in hct Priesterbosch.
Andermaal richtte het licha.a,m zich op, te

tniciclen cler dooden.
rt Branka,rdiers !... Htilp,l... Oh 1...
eharles, korn rne halen !.". l

Ik lijd 1...

Dte schildwacht was diep ontro,erd, wanneer
hij zijn gewonden kameraad zijn na,am hoorde
roe1}cn.
tr

Het is Etienne... r snikte hij . < En

ciat rve niets voor her:r kunnen doen ! l

zeggen

D{kke trânen rolclen langs zijn wangql.
Andermaal r-ichtte dle gewonde zich oçr, en
met zwakker en nog hartverscheurender stem
smeekte

hij

:

a Charlesl... Kom me halen!... Mijn b,uik is
olengeretEn !... Ik lijd !... Te drinken !... l
Zijn stem verzwakte, en toen zonk dle gewonde
voor gned miclden der lijken neer.
I)e schildwacht, cfie met grieverrde srnart zijn
besten vriencl zag s,terven, ma,akte zich gereed
om uit de locrp,graaf te srpringerr en hern te gaan
1ralen.

rr l)o,e het niet, o,ude, ge gaât u voo,r niets laten
rreenrellen. Wacht erlen, ik ken min o,f merer
I)uits,c1'r, ik zal trachten met de'nfo,ffen overeen

te komcn. l
I)'e so{daat, clie aldus gesproken hacl, verhie,f
zijn stem en riep op' clen viiancl in cle vlak bijgelegen 1o,opgra,af, o,m hern de' to,elating te, vra-

gen, a1léén
ven iag.

clien .Eewo'ndie

te halen, dic op ster-

D,e D,uitsche, schilclwacht antwoo,rdde
', Ja, wij gaan hem halen. l

:

hoo,r-

Il -a* langen, sornberen nacht.waakten eenigc

s'childwachtsn aan de schietgaten, terwijl iie
mânnen, in hun dekens gehuld, op de bânken
sliepen.

Geen enkel gerucht stoo,rde dle stilte, buiten
in den rustigén nacht

ecnige geu'eerschoten, die
verlo,ren grngen.

_ Dan _stijgt als een gereutel, la.ngzaam, het
la,ng gekreun vân een gewonde.
Eerst is het enkel een gemurme,l

de klacht pijnlijker, een

; dan wordt

hErhaalcle hartver-

scheurende snik.

Onverandercl woirdt een zelfde woo,rd her-

haald,

Fen angstvo,lle stem roept op een vriend, tercle lijder langza,a-m het leven uit zijn doo,r-

wijl

schoten bo,rst rroelt ontsnappen.
fn clen nacht jarnmer:de een kind om zijn moe,

dertje, een echtgenoo,t om zijn weclerhelft,

dan volgde altijd het refrein
rr

B,rankard[ers !...

îe

:

rlrinken !...

D,e uren vlierlen voorb

j.

en

l

D,e schildwachten, b,ij de schietgaten, leunen
tegen den wand aan; en allen vechten tegen eerr
schier o,nweerstaanbaren s aap,lust, door dè zware
vermo,eienis van den dag teweeggebracht.
rr Brankarcliers !... Hulp, !... >
A1n'eer s,tijg't clie narer klacht ten hemcl !
Op een bank, dicht tegen malkancler aangcdrukt, luistererr de s,o daten.
<t lfoo,rt toch l, sprak de eene, ( hoe wreerl !
Kan clan to'ch niemand clie"rr onge{ukkige retlden?
rt

rrNecn, rvii willcn hct clo'en ! Hij is o,nze vricncl,
laat o,ns, hem oprapen. l
Ben beslissende officiersstefl antwotldde :

N'93.

Wie c1e klachten der gewonden eenrnaal
rlc, vergeet die nooit.

l

fk

ben doo,clmoe, gebroken I l

Och, ko,m, cle iaatste maal. Ifoor hem roepen om zijn moecler I Moest zij herr' hooren, zii
zotl .qeen sto,nd aarzelen hern ter hulp te sne,lleir.
Iiom aarr, binnen een half uur slapen n'e. Nc,enr
rr

ecn berrie,.

n
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Iwee mannen werpen hun deken weg met

der, laatste overblijfsel van een stukgeschoten

loo,me bewegingen, springen voorzichtig buiten

huis.

de loopgraaf en verdwijnen in den geheimzinnigen nacht. \Vant, waarlijk, hunne offervaardigheid kende geen grenzen ; zij tro,tseer<len alle
zedelijke en stoffelijke hinderpalen.

In

***
Tijclens eerr winternacirt, in 1914, werden de
weinige overlevenden cener kompagnie genoodzaakt zich terug te trekken onder het vijandeiijk
machinegew€ervuur.

Noocigeclr,vongen n'erden enkele ,Jooden en
eenige gekwetsten achterge,laten.

Schielijk sprong een sto'rmbaar buiten een
vijandelir'ke ioopgraaf.,
rt Vuur per salvos ! r ljeval de luitenant. ( I,egt
aan

!... Vuur

1...

>

Er heers'chte s,tilte',

alleen

ges,to,o,rcl cl.oor de

klachten van eenige gewonden.

I(o'rt daarrra poo,gden cle D'uitscheTs opnieuw
uit hun stellingen te komen.
rr Vuur pel salvos, !... I,egt aan !... Vuur 1... l
Geknetter overal

't

!

Rumoe,r rÀras groo,t en o'verstende de' jarnmerklachten oo

T"n,"*:,""
Aangetrokk*

u*: l"J

kermen

"".rhooaend
van een wezen dat 1ijdt, trachtten
de twee bra.nkardiers, hun berrie al kruipenci achter zich slepend, hun menschlievend werk te venrullerr.
Met de' uiterste omzichtigheid en teederheid
lichten zij het arm, uitgeput lichaam op, leggen
het op het bruin zeil neder en keeren haas,tig
naar de loopgraaf terug.
Eeni.qe mannen naderen de b'errie rn'aarop de
gewoncle met afgerukten arm is uitgestrekt.
Arm slachto'ffert Zijn gelaat is, doodsbleek,
zijn lippen kleven van droo'gte aan elkaar, overvloedig stroo,mt het blo'ecl uit gapende wonde!
fn afwachting clat bevoegcle perso'nen hern zullen verzo,rgeî, \Mordeî clen ongelukkige in cler
!

haast de noo,ciigste rroorloopige, zo,rgen toegediend.

En rveer zijn ze weg, <1e mo,edige

het.qeerr clen gewonde

<lo'et

huilen van foltererde pijn,
Einde{ijk, de hulppost I Een kleine hrrî, hedekt cloor reusachtige, boomtakken. D'e berrie
n'orrlt voorzichtig neclergezet. Ecn majoor buigt
zich voo,ro,rrer, bekijkt eex oogenblik dit bleek
gelaat, die half gesloten en 1er,-enlooze, oogen en
dien eetrokken mond.
rr B,rengt hern spoe<lig naar Montanville. l
En rnreer regelmatig gaat d,e to'cl'r naar cle

aaneeduide plaats.

D'e hulppos't van Moutauville I Een

,

killige kel-

de straat staan eenige ambulanciewagens.

De mannen halen met moe,ite de berries uit
het sornber hol en plaatsen hen in de auto's, om
na.ar Pont-à-Mo,uss,on vervoetd te worden.
Op den weg kometrd van het Priesterbo',sch,
begint c1e lange en nare stoet van gewonden. Er
ko,men er altoos nieuwe bij. De berrie hangt op
een klein, tweewielig vervo,erwageîtje, getrokken doo,r twee brankardiers.
Op het bruin zeil liggen de gekwetsten, in de
rneest verschillend:e ho,udingen. 't Zijn grijsachtige votmen, ware menschenwr-akken, rnengelil
gcn vân slijk, kleedergoed en vleesch !
Het gebeurt <lat men het gezicht niet meet
kan ondersche{den a.chter cle roodgeverfcle wincle'ls. Ancieren missen een arrn, een been of, in-

eengewroligen op de berrie, houden zij met hun
handen eene doo,r een bo,nscherf veroorzâakte
woncle dicht.
Geen teeken van leve,n ! Men zet die slijkklompen zoncler vo,rm noch kleur neder, hecht
er een klein stukje kartotn âan, venneldencl een
nunlmer van het regiment of een nâam, en men
\rervoert hen vercl,er naâr het hospitaal.
W'anneer vier beries in een rijtuig geplaatst
ziin, wordt h,et geslo,ten en r;ertrekt.
En t1e gewo,nden komen in een haas't ononderbroken rij. Br zijn e'r clie te vo'et tot aan den
hulppos,t sukkelden, cloo,r e'el kameraacl ge-

steuncl of leunend o'p hun geweer.
Ëen groote' kapitein na<lert traagjes,, met vermo'rz.e7d kaaksbe en, de rechtetkaak op zijn
scho,ucler hangencl, terrn'ijl het bloerl Tangzaam
rrit <1,e rvo'n<lle sijpelt. tr{en aanschorrn't hem merle1ijdentl.
rr Het is niets, kinclerer r, zegt hii met moeite.
rr \4aakt u rriet bezorqcl. Tk kee'r" tetug. l

***
l{aar men moest hen voo.ral in het bo,sch zien,
o1r het oogenblik dat zij hun wonclen opliepen.

De hand \/all een kleinen Parijzenaar, die

o,p

s,chilclwacht s'ton<1 bij cen <ler schietgaten, rve'rtl
bijna gehe'el cloo,r cen sr naat afgerrrkt.
rr

brankar-

cliers, c1e zrvare heen en \['eer utiegencle betrie irr
der handen. Zoo rvo't<1en allen gehaal<l en geho'lpen. En dan op, zoek naar den hulppos,t ! '
Maat de gangen zijn simal en men mag de
bewegingen der troepEn niet belemmeren. Dâarom worden de staven der berrie,rn'at bije,en gebracht, waardoor soms het gewo,nd lichaarns<leel

wordt aangeraakt,

-

Aie

!...1 kreet hij. rr \ru kan ik

sri{raretje rnee'r rollen ! l

noo,it

ecn

lien anclere, e'e1r retls, \['errd aân r1e 1o'rrg gcnrond door een granaats,cherf. En teru'ijl het
rookerde bloed overvloeclig uit c1e wonde lieçr,
hij :
Het is

zei<le
rr

kaoot ! l

ge'daan, vrientlen,

nrijn b aastralg is

Eenige sekonden later vErbleekte hii, randen
omlijnden ziin oogen, zijn neusgaten trokken
samen en... hij stierf.
Sergeant I,... o,ntving nog kalmer zijn wonde.

Hij t'as sedert ve,rschillende clagen ziekeliiË,
maar u'eiqerrJe zich van de vuurlijn te'ver"wijderen, te meer daar er een aanvâl on handen u'as.
Van in het begin rler aktie' rverrl hii door granaatscherven in clen rug getto,ffen. Niettegerstaancle ziin verwo,ntlirrgen, hiel<l hii klo,ekmo,e-

dig. met twee erzeneens, gewomde liarnera.clen,
stan<l in eèn eindje gang en bleef er meester tot
meri hem aflossen kwam.

(Zeg eens, L... )), sprak hij tot clen nie,ulvge,komene
; u zie eeus wat er rrij in, den rug
scheelt | 't Zal niet noo,clig zijn naar het hospi:
taal te gaan, nietwaar? l
Zijn

karneraacl ontnam hem

zijn kapootjas,

en

met de punt vân zijn mes verrvijderde hij eett

voo,r één eel rlertigtal kleine scherfjes die in het
rrleesch vas,tzaten.
Ëen bo'rn viel in de loopgraaf en verwonclde
een man aan het gezicht. IIet o,nderste kaaksbeen van den ongelukkige viel op de kardoes-

cloozen.

Het bloecl spooit uit

cler

wond. De
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Hct zicht cler lijken had henr zoo diep

ge-

scho,kt, clat hij nret ec1l onbeschrijfelijken algst
in c1e voo,rste steiling kwam. 'Wanneer men hem
a1s schilclwacht plaatste,

kon

hij er zich niet toe

bes,luitcrr door het schietgat te kijken, alsof hij
vreesrle er den d,oortr achter te o,nttvaren. Tegen
den urand cle,r loopgraaf gedrukt, iammercle, hij

s'til

:

ge-

verwij<lercie zich, bijna onherkenbaar, en
rriel eenige oogenblikken verdEr doo'cl, naclat zijn
bloerl een lange lijn in het slijk gernaakt had.
fn Nlaart werd in een naburige kornpagnie een
officier in duizenden stukjes weggeslingerd door
een luchtto'rpeclo.
rato'n<le

Wanneer merr c'le over:blijfsels had bijeen gebracht, schoo,t cr no€r slechtsr een klein pakje
over, dat een brankarilier in een tentzeil wegdroeg.

Gelijk hij door de, loo,pgraaf kwam, ging 1uitenant P..., clie rvis,t welk ro'emvol overscho't de
brankardier op zijn schouder droeg, in houding
staan, sn gfoette met een breed, edel gebaar.
< Vrieçrden r, sprak hii daarna to't zijn manlren, ( ge hebt luitenant R... zien voorbijdragen.

f{ij

n'as een held !

'r

Een frisch cn gezon<l mân sto'nd in het bosch
met karneraclen te s,chcrtsen. Plo s klonk een
sclle4) gefluit in c1c lrrcht, eer schielijke o'rrtplo'f-

fing volgde, cll er bleef van den

vertc'llenclen

solclaat niets meer over darr u'at lillenrl vlees,ch
crr roo<1ge'i<1eurcle kleedclerr, <lie rie mannen bij
nriciclel van schlrppen opraapten en in een clo'ek
n'egbrachten.
De dood scheen bijzon<1c'r c1e tlappersten en de

jorrgsten

uit te zoeker.r.

\\/aarom s'errlen cle rr schachterr r cler liclitinsctr \-an 1914 en 1915, rvanneer zii bij het tegi-

nrt'llt te Quart-cn-Réserve n'erclerr ingeliifd, zoo
s1

roctli.g uitgeroei<l

?

I{elaas, hun zo'rgeloo,sheicl u'as cl'aar me'estal
t.lç1

g6y72a]< yqnl.

!

Anrleren namcrl deel aarr rlc àanvallen, rustig
bidrdcnctr, en vielen tenvijl zij hun moeders hulp
irrrienen.

Nog andere"n schenen niet te begdjpen, dat t1e
hor.llon bestaan, o,f kwamen in opstand bii het ge'dacht , <1at zii ooft weldra een
dier rrer<lroog<le en ontbintlende liiken zouden
wezerr, t{ie de brankarcliers af en toe van uit de
liinen tentebrachtqr.
I'it denkbeeld, dat rle,tlood zich van hen zou
rster mâkeî, folterde cl,err geest rrcn een hc.el
. Jeï soldaat, daagsr te \zoTen in t1e loopgraven
door! voor

aa,ngeKofnen.

Mo'eclertje

!...

XtIo'cclertje

!... Ik wil uiet

ster-

zult

terngkom,en?...

schiet ! l

Toe, houd u l<loek,

en

I)c klcine solclaat bleef, ineerrgekrompen, bein tle loopgraaf.
Op hetzelfde oo,genblik viel een .qranaat, <1e

rreelen

cenige clien dag, en doorl<lc'het kinc1. De o,urlc,
r'lie naas,t hem recht s,to'ncl, iiep niei het minste
lets,el op.

rlfet clen .go'eclen, schuchteren .qlimlach, frisch
err blozencl, kwamen zij clapper bij een der
sclrietgaten post vatten. Daar zij naar hun verlangen niet cluicleliik genoeg konclen zien, stal<en zij het hoofrl boven clen rand cler beschuttingzakjes, met kinclerlijke eenvoucligheicl. He1aas, dikwijls mocsten zij hunne onrrootziehtigheitl met den clood bekoopen, getroffen cloor een
.lroecl gerichtern vijandreli.iken koEel

rr

vcn !... Oh, neen... \\raarr,oor.,. ben ik bang? l
Ecrr clucle so,ldaat, die voo,r niets temgschrolr,
q-rrak hern harrl aan :
rr ],Iaar laat urv moeclcr toch met \/rec1e, bâltgerik ! D,enkt gij, clat gij levend uit dit bosch

***
Kincleren pas aân cle ouderlijke zorgen ontgroeirl, vaders in vo,lle levenskracht, allen wertlen in <len dood vereenigcl.
Hij rn'asi een dikke landbouwer, uit de Vogezen. Onvermoeibaar, sterk als een eik, was M...
harc.l tegenover zichzelf en teg€no.ver anderen.

Zekeren nacht zond men hem op schilclwacht,
nâar een dler vo,oruitgelegen lrristergaten. Een
llof, in een bosm verscholen, beukte hem het
hoofd in.
To'en c1e briefbesteller in de loopgraaf kq'am
om de po,s,t ro'ncl te tleelen, riep hij :
( M..., een kaart ! Waar zijt ge weer? l
Ëen kameraacl wees hcm het stoffelijk
overblijfsel van clen reus âan, zcggende:
u Zie, daarane! werd hii get{oo,cl. l
Meer dan êên zijner kameraclen pinkte in het
geheim een traan weg. Ach, de wreede geheimetr
van clen oo,r1o,g, met ziin nasleep van rneeën en
ellenden

!

-
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Een vroegen morgen van Maart 1915.
Een heldere Lentezon rees in den hernel door
clcn regen van dbn vo'rigen dag gezuiverd.
Aan clien dlraai van een gang, waarin zij hun
gourb,i opgesteld, hadden in een holte door gego'lfcl plaatijzer en tentzeilen bedekt, stonclen de

brankarcllers ro,nd een klein vuurtje geschaard,
en bereicllden al ko,utend hun koffie.

Wat schee{db clen kerel, cliien ge weggedra?l vrâagt een hunner aanzijn kameraad.
a 7- :t kaakb,een afgemkt. >
rr

gen bobt

rt

ie

l, oncllerbrak

een lange jongen met edele

gela'atstrekken, ( mocht

Gewond.

Buiteu cic gedoocle vaders, werden oo,k brccclers aan malkanders liefdle ontrukt.

X... eî Y...

waren twee dikke vrienclen.
jongste werd in cle ko,mpagnie van den oudste, clle reeds geruimen tijdl solclaat was, ingelijfd.
Ifun wederzien maakte hen ten zeerste gelukkig.
No,oit verlieten zij malkancler'; steecls sto,nden zij
sirtïen bij het zelfcl,e schjetgat, en c1e o,udste leerde
aarr ctren jongste clb plichten van een voorbeeldig
Dre

sold,aat.

Plots steeg iets als sissend in de lucht. IIet is
dik voorwerp, vo,orzien van twee vleugeltjes.
I{et viel en ontplofte, te,rniclden \ran een dichte
rookwolk. 'Wanneer de damp was o1,geklaard,
z.ag de o,uclste het lichaam van zijn gezel uitgeeen

strekt aan ziine voeten lie"gen !
Een rnan vatte het lijk en verwijderde het uit
de loopgracht, onder cle blikken van den ongelukkigen solclaat, <1ie zijn gelaat in zijn beide
handen verborg en heete trânen sto,rtte, om het
verlies van het dierbaarste rvat hij aan het front
bezat: een cdelen wiend.
'Waarom werclen cle joûgeren zoo spoeclig ttitgeroeid

?

Waarom? Ontloorgronrleliik geheim dat
lnannen geduren<le de lange maan<len <lat

groote slachterij medernaakten, nooit

zij

d,e

tle

ko,n<lcn

achterhalen.

'Waarom hem, niet ik? I{ij heeft kinclleren. Ik
heb et geen. Waarom leef ik nog? \Vaarom cl'e
besten, \\raarom de dappersten?
Dit trosch, met zijn grno'te bo,oltren, doo,r grana-

tcn verb'ri

j z elclt, cl,oorkneecl m et m e ns ch e nvl eesch,
moest .in cle diepste tust dct l;ouc1c \\/internachten d:e oogen betooveren, wânneer het cfikke
sneeuwtapijt alle geluiclien, op hct zackt gekraak
rler tcgenelkaarslaanclle diorre takken na, dempte.
De dio,odi r'venkte hcn, zij rtoclcl,en het, zii

rvisteu

drt zij

.g-in.qcrr

stcrtct't.

Ifo,cvclcrr herhaalrlen nict voor clkctr antttrl
: ,r 7or hct <littraal o'nze

r'lc lrctcelieuisvollc rtt'aag

lrr:urt nict zijrr

?

l

\Iââk \1/,11-en zij onclrcr <lle cctst gctroffenelt ! D'it
l"as hct geval met een ttscltachtr, ecn korporaal,
rliie in ccn nâaî sprotlgcn \Iân uit t1c loopgraaf

ecn heuveltjc trachtte te bcreiken, mâar mee'rloogenlo,os ,loor ccn vjinndeliil<crr kogcl lteerge-

rr,:,letrwerr1.

**

*

ik voor zulke kwetsuren

gespaard blijven. Stelt u eens voor, dat ik naar
mijn vrouw terugkeeren zou zondigr neus of met
een halven moncl. Ik beken, dat ik niet graag
een verwo'ndting oploopen zou, die l et lichaam

verminkt.

l

ge wilt gewond' wo!'den zonder
clat dle kogel u raakt. Mijn beste, ik zag veel
liever mijn neus afgerrkt, dhn een mijner vier
ledematen. Ife, wi'e nactrert gintler? Is het c1e staf
11

B,egrepen,

rriet ? l

fnclercliaad, eenige officieren verscheuen aan
rtren gang. Voorop slng generaal
R.,. leunendi op een stok. Hij bezocht de solclatcrr zi.iner brigacl'e in de loopgraven der eerste
stcllingen. Telkens hij naar t1e voorpostetr ging,
cn <fit geschiedlrlle clikwerf, zagen cle manschappcn hem met genoegen weer. federeen had henr
lief om zijn aangenarnen o{mgang. Hij was allen
genegen cllie dien mo,ed haddten in h,et rnodcl,erige
s1iik, gedrurencle lange maanden clen vijanrl het
ho,o,fclr te biecl,en en o,p afstand te houden.
Hij gine langzaam, al pratend met zijn o.fficieren. \4ranneer hii voor de cagna der lrrankar<liers kwam, sto,nd hij eventjes stii.

het uiteinde van

Onze kano'nnen verrichten prachtig werk rr,
hij. De Moffen geven 11 veel werk, nietrvaar, jongens? Zij dben u in dit beroercl bosch
plassen. No'g wat geilttld en wij verjagen hen
<

zcgcle

rran Ouart-en-Réserve !...

rr

En voort ging hij naar dre voorposten.
rr Dat is een kranig so,ldaat ! )) 'orppcrde cen cler

nrânnen. r< Hii ten minste be'zoekt ons. Men voelt
clat het hetn evenze,er verve,elt a1s wij, rnet <le
roeten in het water te tnoeten plonscn. Indi,en
het maar: rran hetn afhing, zou hij'ons hiet nrcl
rrarrcnaan hetrpen. Ik zag hem vo,oq- enkele r{agen
eeu sigaret aan dlen Matokkaan ge'ven. Ifé, manncn. ec1l zakcliock om dclr koffie te filteror. l
rr l$eem cl;en mijne, hii is bijna zttiver. l
rr

Wel ja ! Hij worctrt cr t,erzclfclicrti jcl

rvas,schen.

l

<1km'r

ge-

lin dren blanrvcn zak<lrrck h,o,r'cn hct ccthakjc
snannentli, qoot t'lc. soltl'aat voo,rziclrtig cr d.cl1
rl'uurlrendrcn koffie d,oo,r, tfic ccn aalrgcnanrcrl gcur

'crsPrcirlde'
v[I.
\I/ccr

rvas ceu aarrval dcr l)uitsclrcrs afgcslit-

:ICl I .

Ondrer'

't

gejubel onzet' tl,apperetr n'aren zij

vcrTrlicht rvanorrle ijk naar httnrre sclrnilplaatscn
te vluchten. Ifelaas, groot was't getal dergenen

*
ciie op het

tr

niemancl'sland

l

achterbleven. Men

lrrrcrrlle hcn kermen.
Een lichtgewo,ndle Duitsche o,fficier,
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*
aan g€legen, want niemând is op d'ien kost vcL
Iekkercl.

>

*"*

in de o,n-

mogelijkheicl zijn l,oopg:aaf te bereiken, zaL in
een kuil, clioor een zwate grarraat gesl,agen, ver-

borgea.

Een anderen dag naaakte men vier eu zestig
vijauden na eetl aanval krijgsgevaugeu. Onder
heir bevo'nd zich een luitenant, dlie bekende dat
ailen tot éénzelfdb bataljo'tr behoorden, en dat
al hun overige makkerê in den gang gedood wet<.lbn. Ben vlieger had hen in het opgaan gezieu,
en dkpr dle dfaadlooze teiegrafie verwittigd,
richtte ,onze artillerie een hevig vuur op huri
stellingen.
De rveinige overlevend'en rildlen nog van angst
r;rxx hct bombarcleruent, waarvau zij het vor.r,r werp waren eu in de vrees dat huu letsel zou

zij zond'er aarzeled hun herhun mes, knoopen, huu pet, ja,

gesclriedien, deeld,en

rnneringen

uit:

al1es, alles.

Wanneer hij dlit b,ernerkte, lverd hun luitenaut
'een kort bevcl,
vero,ntwaardrigd en hij gaT

Oogenblikkelijk gingen al de krijgsgevalrgcrcn
irr ho'uding staan, en deden huu hieleu tegen uralliandter klappen.

Bij het vallen van dbn avond maakte een bral
karclier zich g,er,eedr onn dle stelling te verlaten en
dcn gewondê te halen, wanneer de luitenaut hem
rvcerhield.

( In..., ik wil niet clat ge voor dien officier uw
leven wa,agt. Wacht tot het geheel dbarker is. l
IIaar de officier had ternauwernood den rug
gekeerd of dle bmnkardier, vede,id dbor het bezii
van een mooien helm, verkok in ,t geui.ei:, deed
teeken aan den gewoarden officier, àat hii hem
hulp kwam biedbn en bracht hem in onze lijnen.
Zonder dral,en vroeg hij hem zijn helm. dien

cie officier gewillig

gaf. De luitenant cieed den

gewonde op het bankje plaats nemen en'o,ndervroeg hem.
_ Maar, dlaar het weldra bleek dât hij niet spre-dat
ken wou en

dbr hij bij ziju gedachi bleef
Frankrijk dbn oorrlqg aaIr Duitschlancl, verklaarde, werd hij achter het front gezonden.
ruDeze ten minste gaf ons zijn helmrr, merktc
eeu der mannen op, (r rrraar stelt u voor dat ik
enkele
-d!g_* geleden in eeu drer gaugen een
langen feldlwebel
aantro,f, die er geheËl Ëtàutercl
uitzag... Ik dFoeg een emm,er rifst. In het vo,or.brJgaan, liep ik zonder opzet tegen hem aan, d;aar
{e ganggn niet al te breed zijr. Dle gïootË ivlof
keerdje_zjch orn, en $auwdje mi; in gdd Fransch
toe: < Men is wat bel,eefder tegenover een Duitscherr ondlerofficier. r. w aarùlae geen oogenblik, en goot hem mijn heetren
orr",
het hoofd,, dritmaal met opzet. En
"*-Ë,.ii*
daar iiij niet
goedgezindi scheen, liet ik hem. met *ij"-rËn"""
kEnrus maken. Hoe moet ge zulke driestheid
beoordeelen? Wel, wel, onedàt it zijn s€vernlste
botten wat bevuild had !r
4-"19 slotrede voegdê de man er

bij:
Dit is nu de reden waarpm ge ttrien avoqd,
S€€n rijst hebt geloegren. Nu, eiwas aiei veel
<

's Avoqlds kwarnen zij voor dên staf der brigade. In de Dorpstraat stelde men h,en per rijeu
van vier in kolom op. Eenige mannen naderden
orn hen van nabij te bezienDe krijgsgevangenen trokken groote verwonderde oo,gen qpeo, waûneer men eeu lichtstraal
v,an een elektrisch lampje op hen richtte.
D,e meesten hunner waren zeet jang; zij droegen een kleine grljze g, met diunnen roodeu
rancl, en hielden de handen in de breede zakken

van hun wijde grijze mantels, clle dre bewondeafcl,\ryongen der soldaten.
Andieren, het hpofd bedjekt met een grijs eu
groen beschildierdk:n heba, bleven bewegi4gloos eu met zekere fierheid in hunne houding
staan. Daar een taalnan één oqrder hen inlicirtingen vroeg', betr-ekkelijk het berucbte blockhaus vau Quart-en-Réserve, ontving hij iu het
zuiverste Fransch tot antrvoond:
< Ik ben wel krijgsgevângeu, doch geen verrader. Waart ge in mijne plaats, gij zoudt evenmin antwoordten, oanoodig verdbr aan te driu-

ling

gen.

))

ÙIen liet hem ulet vrede.

Nlaar s'lechts uitzondêrlijk gedn'oegen de
krijgsgevangenen zich aldus. Over het algemeen
spraken zij, ja, zij spraken zelfs te veel, eu gi:lgen in ho,uding staan wanneer men heu o'ndterhoorde.
Dle meesten beweerdien Elzassers of Polen te
wezsn. Wanneer €err dier zware kerels met blauwe oo,gen, starendj achter ro'nde brilglaz6., ter-

wijl hij zich met bedrukt gezicht overgaf, een
lichtteekening toooed'e van een vrollw dôor eeu
zwerm van kinderen o,mringd, dan stak de goed,h,artige poilu hern zijn drinkflesch toe, al mocht
de Mof dbn nog de meedste dJer strijders zijn.
On:,

op het

genrroedj

der Franschen indruk te

maken, toonden zij hun dikwijls dle foto's hunner oargelukkige kindieten, drie angstig naar de
temgkonrst va:r hun vadEr uitzagren.
Er werd echter misbruik van gemaakt en zoo

*
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En zich tot

hij

clen officier wendend schertste

:

ruZou een

vcrblijf te Nizza u bevallen?r

**
Wanneer nlen <lb eerste krijgsgevangeneu
maakte, r/ekte d,it feit veel beroering.
Een jongeling, e€rn Pomeraniaan, vroeg zekeren dag o,f men ver van Toul was.
Wanneer men hem zegd,e, diat d,e afstand zoou,at dertig kilometers berlro'eg, keek irij vcrrast
op:

En $en maakte

((

lrclegerdlen.

lirarrsclre c,n Amerikaanschc gl-âven
Pri estertxnclr

in

bcvc-lcn konclretr, haelclren el' ecn waar gcnocgen rrl

dit rueesterscirap te kunnen clocn gevoelen, !'r'annacr zij naast de Nl,o,ffen stapten, de bajonet op
iiet geweer.
Over het algemeen tvareu tlc kri jgsger,'angenen,
sr-lirrs in zecr :uitzottdcrlijkc ottstanclighecleu gc\.allgell getuaakt, uiterst gewillig.
Zoo was cr eens eene sektic te Q::1111-gn-It6scrvc opgesteltl, aan cien rancl van iret b,osch n"abij clen Gr,oo,ten Eik. IJe verwo,ucler-ing clcr
scirildr.vachten was onbeschrijlbaar toren zij drie
Duitschers bij valavond, beclurarcli op helt eagen afiio,rnen. Zrj vuurd,en: trvce vijanclen stortteri
tir.locl neer, d,e clerd,e iiep naar hen to'e trlet opgeireveL ertrnen.

IIen greep hem vast en o,nclerwierp

heirr aan

cen ond,ervraCrnC.

Ifet was een officier, clic naar zijn regiment
terugkeerencl, nog altijd meendre, dat het
in het Priesterb,osch gelegerd was.
tu Ge vergist u, kameraadt, verklaarcle een der
nralrnen, ge zijt niet van uwen tijd, urv vrienden
zijn al een heel eindje opgeschoven ! l
Il,e officier scheen misno'egcl. Hij beweercle
tlat het niet eerlijk was, en bekloeg er'zich over
niet langer gevochten te heb,ben, daar hij heel
in het b,egin van den oorlog in Poleryr getloffen
((

ll.Iaaf

rt

l{et is niet
rry''ie'

c'erlijk

r, jokte

dat wij het fort

ook gemakkelijk over.
Op eenige plaatsen waren de stellingen hoogstens trvc.c of clrie neters vatt d€ D'uitsche loopgravcn vcru'i jderd, waaroucler men mijnen
clian

tOnno,o'clig, ik ken.uw kleirren al!l
De krijgsgcvangen€n !vare11 cle ballast vân een
aan.,'al. Er mochten er echter nlet te vcel wezel.
l{cn vcrrvijdlercle llen cilau langs <ic vcrbindingsloopgrai,en en de tnanschappen, Ticr <,rrnclat zij

erd.

o'ns r,vijs,

I{unne lichtgclo'ovigheici maakte stilaan voor
nleer onverschillighcicl pl:rats: zij gaven zich

het

.

lirvaru het clat stilaan clie list r11ct nlccr iusl<-rcg
eu wanneer cie Germaao cen po,rtret te vo,o,rschijri haalde, verklaarctre c1c poilu schcrtseucl:

ru

l

een der soldaten,

verz,ocht u ons ecn b,ezo,ek te brengen

Dit is vrien<lelijk, maar ge zoud't to,ch niet

?

ver-

groef.
zij hebben zulke gedachEen schacht
- alle'cn
tcn !
lin'am op
't denktrcelci o{r1 een, Duitschen
- acht aan tc spreken, wiens pinheJm boven
schiidn
lrct schiltl rritstak.
rr Zeg ccn! Fritz, voor u !l
En hij lvierp een fleschje met alkoo'l ovcr.

De Duitscirer hief voo'rzichtig hct hoofd

op

en aangcnro'ecfigcl clo'or tlcn gocrlcn giinrlach var
tlcn Franschrnan, stak hij zijn hoo,fcl boven hel
schilcll uit.

l)e schacirt, nict ce11 jeugdige voortvarendhcici, volgd'e dit voo,rbeeld, cn deed irem teeken
zich over- tc geven, hem een veldfles.'lr toonencl
wijn gevuld.
hlaar cle Nfof antu.ôor<lcle o.ntkennend en gaf
rilct wo,o'rd,err en gebaren te verstaan:
tu Straks. Wacht, als de officier weg is. l
ruret

hij zich.
Iirr lrct gebc'urtlc, z<n,als r1c Dtritscher: gez,egd
I),arr vcrbo,t-g

1iatl,

Bij valavond stoncl de schacht anclermaal op
rvacht en riep.
rt'Welnu, F'ritz ! l
Deze stak weer eventjes zijn h<lofcl boven de
vcrschansing en riep:
,r

Nu... niet schiessen. l
kvvam snel te voorschijn, rnet opgeheven

Hij

iranclên. Ëen andere volgde, dan een dlerde, een
i,ierde. Ten laatste spro,ng heel de sektie in de
loopgraaf.

Binnen de tijdspanne van enkele minuten had
nren hun knoopen afgerukt, hun helmen ontnomen, lrva,arna zij achteruit werden gelrracht.
lV'anneer dle officier wederkeerde, was hij zoo
geprikkelcl on hetgene er voorgevallen'was, dat
hij dle Fransche stelling d,oor hand'granaten deed

lan.qen dat rve

u iruiswaarts lietcn ke,'ten, opd'at
naclicrr een machinegeweer op ons zoudt

bestoken.

r.iclrten ! l

Op een gegeven oogenblik waren de betrekkingen

Tcrivijl nrcn hem wegvoercle, voegcle een der
ruarrschappen er aan toe:
rr Ëen oog iu het zeil houclen, io'ngen. D{e kerel
kan wel. tusschen ctre vingeren glijclbn. rt

tusschen
koeltjes.

gii

llaar zulke
clie

razzia's gebeurd,en niet alle dagen.

twee gasten van het bosch tamelijk

Het was op Paaschdag van het jaar 1915.
De jongens zateu rustig op hun bank te

*
schrijven of bij middel r'an hun mes het slilk
van hun ias te veri,vijderen.
Plo,ts viel er een gr:oot kartoarnen Paaschei in
hun lo'o'pgravien n.eer., ge\\rorpen van uit de vijaudelijke steiling. Wanneer zij het ei openden,
vielen talriike s.tLrkies cho,colad'e ten grond,e. Dit
was'eerr lieve bectroeling ,oûr te doen veronderstellen aan hun vijancllen, ciat in clre lanclen van o,ver
den Riin geeir gehrck heerschte. De Fransche
scherts verliest nooit irare rechten.Om den tegenstrcver te do,en geloo,ven, dat er ook.iets was
walaraan de Franschen geen te kort hadden,
nam een dter soldlaten het ei, vuldre het met slijk,
en u'i.erp het in cle vijandleliike stelling terug.
D'ien clhg rnoest Fritz vêro,nd,erstellen dat de
Franschen niet hoffeliik waren.
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trekken. Twee so'idaten, d,eels uit zorgeloosheid,
ilccls uit tro'tseergetst nanen cl,e vijandehjke
gcweren op, schoten de jas âan, rret cie dikke
ka|iio'ezen clo,osjes, die zij vuiclcn, sprongen uit
rlre 1'oopgra4f en tro,kken al schertsencl op patro,elje.

Zij konden nog geen vijftig

meters ve'r wezen,

Loen zij o,p een viertal vijand,en vielen,
lrcL graven waren,

die aan

Z j vuurden op de r\Io,ffen, die evenzeer verrast opkeken als de twee Franschen en keerden
snel loopendl naar hun kameraden weer.
< Ge zo,udlt het ciuur b,eta.alcl hebben, indien zij
u hadlctren krijgsgevangen genraakt l, opperd'e

een ontl,erofficier:.
rt Wij wildlen hen alleen liun eigen vo<lrtbrengse'leri laten pro,even l, luid'de het antr,voord.

**++

D,e ûrannen le,erden betrekkelijtrr

juist

rle

cenhed,en kennen, dte zij voor zicir hatlden, gerlurencle cle irLnge rnaand,en ciie zij in iret Priesterlrc,sch d,oorbrachten. IIen tvist cl,at zekere regi-

illenten strijcllustiger, ltijgevolg gevaailijker wat eir rlari arrdere, cl're slecirts naar rust .,'cr1angd,en.
D,e schilciu,acirten kuo'opten rneer dan eeus
tamelijk vriencischalrpelijke betrekiringen aan,
r]ie dan clioolg:rans juist zoolang dunrrien tot het
irarr de oo'rel ctrer overstcn ku'arn.
Na ecn of anr'lere sru\l,eldâad, cloor de vijanclcr-r

geplecgtl\, gcraakte,n rlie beti:ekkingen meer

r'n rneel gespailnen, rvrevel rees in de gemoederen op, en dan gebeurde het rvel eerrs dat de betlekkingen oL) 't springen stonden en de schiid\r-âchtcl1 mo'eite haclclen om rustig te blijven.
l, aar viel er te str-ijden, dan kencl,en de manschalrpen geen genacle. Flet uras geen gevecht
fileer, maaT wel een uiting van razetnij, daar de
so,ld.aten clen eenen of anderen gewo'nden vriend
wilden r,vreken,die de D,uitscirers hun i;etret hacihulp te bieden, of ook r,vel een cffjcier ver-

d;en

A1 de po'ilu's warelr er op uit om e€n stormirelm te b'emachtigen. Onr die trophee van een
gewoncle o,f een ctroocle te o,ntnernen waagdien zij
vaak hun leven.
And'eren toonden een praktischeren zin: zij

vervingen hun ransel droor een Duitschcn ragz.ak-,

dien zij gemakke{ijker vomdten.
Na een aanval beroofde d,e Marckkaan, de o,nweerstaanbare grappenmakker dter kornpagnie,
diie steeds die .eerste was wanneer er iets tè bel
naachtigen vie1, gewetensvo,l een vijanclielijken

offici'er wiens lijk op het tt nienrandlsland. u uitgestrekt lag, en keerde terug met ko,stelijke gevernisôe tlotten, die.

hij

v,oortaan zelf dro,eg.

Veel s'oidraten bedienden zich gedurende eenigen tijd van cle zware geweren, dtoo,r den vijand
achtergelaten in hun vlucht, vo,oq: dên tln ang van
eren onweerstaanbaren s.tormaanval

Zekeren dag geba,arden de Dtritschers zich in

een alg'emeenen aanval

uit het b'osch ierug

te

raderlijk gedood.
Ook uranneer men zich vân een c15er,ged,uchte
blockhausen meester maakte, besioten d'e jongens hun kameraad te wreken, dTen de vijand
tijd'ens een Winternacht, in volien maneschiin,

liet sterven.
Zij ond'ervroegen de kriigsgevangeoêfl o1n d,€r
âânvoerder te kennen, dle eenige dagen
vroeger het verbo'd aan d'e brar.rkardiers oplegde

hun taak te ven,ullen Mem

vo,nd, den aangeduiden
rvas dood.
tt Gie,lukkig v,o,or hem l, verklaarde een soldraat, r< u/ânt \\rare hij in leven geweest... D
.

officier.

Hij

**.rç
D'e gro,ote meerdretheid der gerrangenen verlreugcl'e er zich in den grond,over, alweer âan het
no,odlo't ofltsnapt te zijn.
tlit het Pïie-qtertrosch terugkeeren, uit clit oord
levend ontsnappen, en a1s krijgsgevangen ge-

zoncl'en wo(dien, ver weg, oncler d.e heerlijke
Zaiderzon, s/as het benijdenswaardigste lot, dat

hun kon te beutt

va11en.

-

1ll2Û

.Scti,crt
clit o,ogcnblik rvas icricrc vijancl, clic
zijn lrcofcl boven clc- loopgracht uitstak, cle u l,an'
ge Rossc.

l

Welcltra drachten cle mannen hem overal te zieu.
Werd een schild,wacht gedood, clan had de I"ange

I{osse schuld daaraan, Alles wat <1'e ko'mpaguic
trof, lverd hem toegeschreven.
Wannecr geen geweerschot uit de vijanclelijlic

stclling gescho,ten werdl, zegd)en d'e soldaten :
Lange Rosse is in verlof. l

<tle

En ',vanneer eenige dagen naclien een vijande-

lijke

schildiwacht d,oo,r zijn schietgat vuurde :
Irangc Rosse is teruggeko,men l, ging het tlau
van moncl tot mond.
Zekeren dlag viel cell sektie aan om een cler
loopgraven in te ncrnen. Ditmaal vertrokkeu
((

allen nret het rrast \'o,orncrucn clcn uLange Rosscl

zijn rckening in tc pepcren.
\\,iannc,cl zij in dc i,ijanclre-1ijke loopgraaf waren, clooclclèn zij een llof, die zich verdedrigen
\\'ou.

In

Zij

rvisten het, ook gcbeurd,e hct tlat

glitrlacir irict

Was hij groo,t? Was hij rosharig? Dit zal dc
geschied,enis nooit te weten ko,nren. In elk gcval,
(lre nlannen zagen hem zoo, en beweerdlen iuicloij

gepcinzen.

zij

irun

lio,ncien o,nderdrukken.

Tijdens clicn Winter van 1914 op 1t)15 nr,aakte
cle kornpagnie een clertigtal gevangenen na eell
aauval. Zij lverclen langs de gangcn weggevoerci.
De laatste der rri, een ktreine, ionge brankar'rl,ier, stapte met de handleu in de zakken van zijn

overjas, cle pet go,edl op het hoo'fd gedrukt,
gclukkig aan ctre moorderij ontsnapt te zijn,
rvaarin b,ijna heel zijn batalj,o,n ornkwatn.
Op hetzclldc oogenblik, ontplofte een Duitsche
?? granaat crr rukte cle tw'ec beenen vau dcn krilgsge\'ânger1.e o1,i cle hoogte van de knieën a|. Zijn
lichaam zakte in het clichte slijk.
\\:anrreer dc brankarcliets kwamcn om hem op
tc nemen, vonclen zij nog strechts ecn hoofd
clat bo,r'en hct gccl vocht uitstak. i\[en legde clien
bloeclenclter.r

rolnp op een berrie. Aan

den

lruippost gcko'ttten, stierf cle gevangcne, zondel
ten noorcl ec'r-ent te hebben.

,(**
Itritz ! D,it
vangene

'uvas'cle

geijkte naam vooï den ge-

lrij de Franschen. Waar.o'nr?

I{enden

trisschien rle mannen geen anclleren f)uitschen
rraaru? Wns hct otrcl'at hij in d,e oorell dief onzen
rvat spotzicl< klonk? Onmogelijk te zeggen,
frr een arrrlere kompagnie van de dlivisie betiterldc rnen d,e gevangenen steecls rnet den naam
van ttfs.ngc Ro,sse!r Om welke recien? Niemancl
l<on het zeÉlgen.
In c1k geval, clit stâat vast: wanneer d,e komlragnie in c1,c voorste loopgTaven lag, voor het in
puinen geschoten dorpje Fey-en-Hay, gingen
cr altijd, uit eenzelfde purit der vijandtelijke stellingen geu'eerschoten af. Zekerc-n nacht trok een
rler so,lclatc.n op patroelje en kwam terug met het
nienw,s:

tlat zij clc'rt u fange Ro,sse r doodldien.
En zijn naam werd niet meer vemo'emd.

rr Ik heb <1,en N{of gezien, die o,ns altijcl o,nder
\ruur neemt. H,et is eefl lange Rosse. >

***
Wat

clE

jongens voorral tegenover

dJe

krijgsge

te groote onderworperr
houcling. Zij gebruikten a1le midldelen om in cl,c
vârlge11ell opjo,eg, was hun

gunst te staan van diegenen di,e hen wcgvoerclen,
en rvier lange, naaldpuntige bajonetten hen ungst
inboezemden.
Geclurend'e geruimen tijd. hoorde mçn te Quart
en-Réserve, een IIof, clie achter zijn schietgat dc
aria < la valse brune l floot.

Eenige dbgen later, toen de sektic aanviel en

bij 't

gedleeltelijk innemen eener loopgraaf, eeni-

ge tientallen krijgsgevangenen maakte, \\'as er
oncXer hen een dlie, zijn handlen o,pstekend, ver
klaarcle, klaarblijkelijk in de hoop d,c gunst cle.
jongens te winnen:
< Die daar steeds < La valse brune l tloot, nietrvaar, die tren ik ! l
Diegene tot wien hij zich wendlde, zag hem
met verachting aan, en zijn bajonet vooruitstekend:
<Wat geeft mij dlat... snauwdre hij hem toe,
cllt za1 mij niet weerhoudleû u mijn lrajonet clroor
den buik te jagen, indTen ge veruoert. ))
Andbren poogden db schildhachten gunstig te
stemmen, rnet alle schuld op die oversten te werpen:
uZiet ge onzen officier, ginds? Het is eert
boosaardtg wezen, do,odtt hem !>
Maar de soldhten antwoordd,en misprijzencl.
rr

fnd[en ge geen lafaardls waart, hadlt ge dit

zelf gedaan. l
De avond spreidlde a1s een grooter, zwarren
sLuier over het bosch, zo'rrdbr dtat cle jo,ngens er

zich rekenschap van g:avein.
Want men kende geen nacht in d[t gedeelte
van het bosch, waar men altijdl op den uitkijk
moest liggen, bij db sehie{gaten waken, met ver-

starcl, scherp uaar
clc rninste geluiden. luisteren, den vrjand besl.ricc[,c.n, cllie kruipenctr rractrert o,ru een granaat te
wcrpen, cn zich terugtrekken en v4rr het kostbaar oogenblik gebrurk maken, tijdeus hetwelk
clc lichtprjl aan den hemel schitterde om zich te
\rcrgewlsse[ of dte vijand geen aanstalten trof o'ru
luan te vallen.
I),e nacht I D,e jo,ngens beefden bij d€ gedachtc d'at zij ko'ndbn verrast wo,rdetr, dat er- urisschien in d,e druisternis onder hen kon gegraven
wo,rclen, met het schrikkelijk doel, heu allen in
d'c lucht te dro'en viiegen.
I)'e nactrt ! I)ian iiepen de verbindlngsagenten
nto,cidc oogen'iu dc duisternis

ir:. cie gangen verloren,"dan nraakte dte drang om
tc slapen zich van de schildWachten meester, en
tlolteroc hen rueer nog dan honger od dorst. 1)an
n'as clte strijc.l zoo bitter als d[e tegen hunne vilan-

rlrcn claar vôôr zich, en

zij

moesten te.n lange

laatsLc hun toevlucht neû1en

tot ail,erlei lichaamso,cfeningen, wat echter niet belette d..rt hux vernro,eiclheidr sorns nog die bovenhand behie1d,, en
zij, rechtstaande tegen dtrn wand der loopgraat,
insluiruerden...
De nranschappen, die niet van dienst waren,
zaten <tricht naast malkander op dê bank, lr hun
dêken gewikkeldt, en sliepen in, niettegæ.staande
hun voeten door het ijskoudb water langzamer-

hald

bevroren.

Een sterkgebouwde sergeant, steedF teruggehoudlen en streng, kwam in dê lo,opgraaf en
vroeg:
rtls er dan geen plaats om te zitten? Ik iia.r
toch in het slijk niet gaan liggen. r
Wat deed hij ?
Hij greep een dooden vijand vast, die op den
b,ootci eener loopgraaf lag, trok hem naar beneclen, dluwde hem tegen dbn wand in het slijk, en
ging er op zitten.
<r Ik zal op Fritz slapen r, zegdê hij.
l\adat hij er zijn tentzeil had op gelegd, vleide
hij zich netlbr en dutte in.
Af en toe d,eectr clb wind, het zeil wcgwaaien,
en ctran rustte het hoo dl van deri slapenden s€rgeant op de koude, gele wang van dlEn doode.
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llen iroopte clht dte Lent'e h'et uitzicht van het
ilo'sch wat aânge[amer zou maken, dht frissche
blacl,eren en blanke bloemen db afzichtelijke gele
aafdlc, ,en aldrus het akelig schouwspel van Quarterr-Réserve een welaig zouden overschaduwd
lrcbbcn.

Maar de diagen gingen voorbij. De dood kon

er het treven niet duld,en. Geen grashalrupje stak
zijn hd'o'fdje bov,en dlen grondi, geen bloempje
vond ergens plaats om er te ontluiken.

Ach, kon het anders?
I{o,n dê vro'o'lijke I,ente intrek nemen in dit
verlvenschte bosch, waar half ontbonden lichameu cl'e ûaafkrassend,e ral'en aanlokten ?
De aardle, verkool.d d'ooq: het brandlend poeder-,
zwart en ro,od getint doo,r die ontplof{rngen van
groote gran,aten, meters diep omge'"vo,e1d, scheen
onrir:uchtbaar en d,o,o'cl.

Dc afgeknotte boo'men staken mistroostig

c1e

vezels rtan hun stukgeschoten stammen ten heurel, als een wr.ekend.e aanklacht tegen de batb,aarschhedren, waaraan zij geslachtofferd wertIen.

Gansche uitgestrektheden bij het begia van het

jaar nog dJicht begro,eid, wâren nu geheel verwoest en zoo olltworteld, dat men niet onderscheidhn kon waar 't boscheindigde ea waar het
plein begoor.
De manschappen waren er zich van hwust.
Telkers zij opnieuw het bosch in moesten,
bem,erkten zij nieuwe verwoestingen. Quart-enRéserv,e kreeg van week tot we€k een. nieulv
uitzicht, en zij konden er slechts met moeite hun

weg vinden.
Na iedbr bdmbardemert waref. de gangen geheel omgewoeld, de lijken verplaatst, en men
moest nieuw€ wegen graven in de gemartelde
aarde.

Op een gegev'en oogenblik waren de lijken zoo
drat dê schildteu dêr loopgraven gevonnd
werden dbor lijken en zakjes aarcle.
Rond de gangen was het een rvarboel vau prikkeldraadl, sto,kjes ho,ut en opengerctcu zakjes
aarde. En mannen leefden op dien verbrand€n
grond, ineengekropen in kieine putteu, die zil in
d,e wanden groeven om te slapen, eu d{e dedeu
d,enken aan de nissen van heiligen in de kerken.
Om te slapen ! IJoe ver moest ,ie lichamelijke
vernroeinis niet gekomen zijn, om àan die wezens

talrijk,

toe te laten, te rusten in zulk een ho,1, ineengeclrorrgen, het hoofd tusschen de knieën, de voetcn in het water.

Wat wilskracht moesten zij niet hebben om
tijdens hun loopgraaftijdperk in dit verwoest
plekje te leven, zoo afstootend, dtat de beesten
zelven het ontvluchtten.
Hoe gelukte het hun heelder nachten in den
r'egen d,oo: te brengen, nauwelijks beschut door
hun cleken en een stuk tentzeil, wanneer het ijskoud water, clat db wind woest tegen het aangezicht slingerde, door de kleederen drong, en dat
zij als schâpen, tegren malkandter aanleunend,
moesten schuilen ondter een gegolftie ijzeren
plaat over cle twee wandren van dbn garg gelegd.

Zij

stoordbn met de voeten

in het watetr, en ril-

,-
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Dau naderde luitenant IVI..., bedaard, eer
vriendelijken, aanmoedlgenden glinrlach orn de
tippen. Hij ook was d,oornat, hii ook had gelectren orrcler dten legeu, want zlj\ gelaat was getrokken.
ruSergeaqtr, zÊgde hij, een zijngr mannen
nactrerend, o,nr dtrie uur vallen wij aan. ri
Bn zich to,t eenige so,ld,aten wendend:
< Kindreren, wij rukken uit, nietrvaar ? Wij
gaan de loopgraaf hier juist overgelegen inuemen. llo,udlt u gereed ! l
Dre manschappen naderden en ornringden deu
officier.
rt'Wanneer, om welk uur, luitenant? Eu de
nrachinegeweren? ZaL er ,een voorafgaandehlk

b'ombardênrent wezen? l
De luitenant beantwoorrdde al die vragen, en
verwijderdle zich ai roepend':
( Stelt de ladrdlers goed op. lVlaakt tredeo ildien er uiet genoeg zijn. Yerzamelt al de handgranaten, ll

r***

-È

Op wacht

De aanval

in het Priester.boscl:

clen ovef heel hurr verpoeicl lichaanr, klappertandend, den mo,ed nied viudbnd om een woorcl
te spreken,
7-oodfa het geweervuur losbrandde, moest men
naar de schietgaten springen, vuren met het nat
gewo,rdten geweer, of vruchtelo,os zoekea uaar cle
kardoezen, die wel eens in het slijk vielen, en
het gew,eer na korten tijd onbruikbaar maakten.
Wanneer het vijandeiijk geschut verzwakte,
trokken clte manschappen een oogenblik opgewo,ndlen, naar hun stellingen terug.
De regen plaste weldra zoo overvloedrg op het
zinken dhk, dât het onmogelijk werd mÀlkander
te verstaan. Eenige lichtpijlen slingerdlen met
t.r,oeite hernelw-aarts, maar doofdlen spoedjig uit.

Een uur verliep, een tweedie... tot wederom de
dag begoor te gloren.
Bij dit eerste morgenrood, bemerkten de sol-

claten dlat db loopgraaf overstroomd was, zooda-

nig dht

s€,mmige schuiloorden zelfs ingestort

waren.

Zij

hadden kou, des te meer daar zi! wisten,

zij geen vuur zouden kunnen aanleggen.
Een kameraad,, beslijkt to,t over de oo,ren,
naderdte rnet een emrnEr gevuld met koude
clat

koffie.
De jongens dq:onken uit gen'oonte, maar spraken nog geen woo,rd. Zij vanden zelfs geen
wo,ordbn orn te klagen. I{et leek dat zij geen
moecl meer haddlerr om te spreken. Uitgeput door
dlien kouden nacht, verzwakt bij gebrek aan

\\,arm voedbel, bl,even zij nog alleen te been,
clank aan dlie geheimzinnige macht, dûe allen bezielcle tegenover dbn rondwarenden dood.
Niet één dorst een oogenblik zwakte voor zijn
lijdlensvrienden toonelr. Hun gelaat was bleek en
vertrokken, hun lichaam gebroken, en zij bleven
roerl,o,os

in het slijk stsdir.

!

Betoov,erend woord drat

op aI

de

mannen een sonrbere aantr,ekking uito€fende, en
dat dte rnoecligsten gedtrrende e,enige oogenblikken deed schrikken.
De a"anval ! Het is te zeggen de slrijd man

tegen mâlr, bij middel der bajonet die fijne
stalen naald, die mcn in cle rnenschenborsten
rnoet plo,ffen, er uit terug trekkelt, om z€ er
anclcrnraal in te duwea.
De aanval ! Dit is het onbekende, het sneJlen
naar een geheimnisvo'll,en afgrond, waaruit men
misschien niet wedlerkeert... Dan komt altocs dezelfclte vraag voo,r den geest : woird,t men krijgs-

gevang'en genomen, gervo,ncl, gedb,od rnisschien.'
Oh I Men heeft reedls aan veel aanvallen deelgenonlen en kwam er h'eelhuids uit. Maar zal dit

andermaal het geval wezen

? Gewond worden
Indien men dân maar spoed,{g cloo,r d,e brankai'diers geholpen wordt... Dood ! Waarom d,enkt

!

rnen ste,ecls aan dit woord ?
Men kan zijn gedachten op niets anclers z,etten.

Inderdaad, rren kon d'ood op het siagv'elcl
blijven liggen. Mocht het ten minste gebeuren
bij verrassing, zo,nder dat men er zich rekenschap van geeft, zondler clat men lijdt.
Waarom echter ? Ja, waarorn ptrots te sterven ?
W'aarom een dier verschrikkelijke, slijkerige lijken te worrdefl, drie men vertrappelt? Waarom het
leven verlatel,wanneer men ,egn vrou\il, kinderen
of oudersheeft, dlementremint, endie op u wach-

ten, gezeten bij den haard? C), de wreede wisselvalligheclen van dlen oorlog
Maat neen, 't is niet mogelijk, men moet, men
mag niet sterven.... Het ware te verschrikkelijk !
Ongelukkigen ! 'Waaro,m u bekommeren met
aan clit alles nutteloos te denken ? De dood is
b1ind, en hij maait zondter onderschetcl van perT

sonen.

D,an beginnen cle mans'chrâppen te werken orn
van drie folterencne vizio,enerr verlost te geraken.
Zij zoelæn verstrooiïng, pogrcn aaû Diets meer te
d,erken, tot op t"
waarop...

îjk,
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tOm dirie uur)), zegded'eluitenant*I.ln hetis nog
geen nridklag. Meu nloet nog lange uren wachten
vr.rc,raleer men verlost

wordt van

dre

gruwelilke

gedachten, t€ weten of de aanval zal slagen, of
rnen niet op machi'engeweren zal vallen, o,f nren
gevangen gemaakt wordt, gewond, of...

De man woelt cie klciachtige aard(' vau

de

loopgr:aaf met harcle slagen van zijrr puntirourveel l<is. Hij werkt onverpoostl': hij lrcest zijn

eigen geclrachten. De krachten cl[e 's morgens
verloren schcnen, r,onci hij schielijk v,'Êdrer.

I)r' llatstc rustplaats van cl,egenen die viclen
hct lvreede Priesterbosch.

Lr ircctscht

irr

een zekere drukte in de loopgraal.
bevelen

licn onophoudelijk gaan en keeren;
lirrks en rechts.

Kard<.r,ezen

cn grauaten wotdeu

uitge,cleclcl; de gewer,eu wo{dlen nagezien,.. 't Is
clc onmicldellijke vo,orlæreiding tot ien aauval
Op alles wordt dle aandacht gevestigd.
Iir ziju er die hun geweer van bij de schietga.
tcn rvcgnenelt, en zich o,p de beslijktc bank
ne<lerzettend, hun wapen naz;ien en polilsten.

J3cslijkte kardoezen worden weei schoo,n gewre'
vcu, du pakjes losgemaakt en (le kogels in dc

kar<toezcnhulzen geplaatst,
I)'e sergeant nad,ert eclr c1,cr jongens, clie eenigc
r-rr tigcu or<lien brievcn iu een ver:sleteu portc-

lcrrilh: schikt.

< Hé, ùIarol<kaan, goed van kardo€zen voor'
zien? Zorg voor cen goeden voouaad. Naast u
staat er een ireele kist. l
rr

dc

\\Ices ogbezo'rgcl, sergeant, ik ireb er ov€r
twintig. Er stekeu er tot in mijri

irb,nclercl

zakkett.

l

Hij werkt bijna met razernij, drenkencl den
kuil te vullen waarin <le groote verslindster hem,
niettegenstaande zijn tegenstribbelen, wil medelokken.
Naast hem, op zijn ransel gezeten, schrijft een
vrien<l langzaam, op een beslijkt notaboekje in
hcel kl,eine letters:
< April 1915. Wij gaan aanvailen. Men rnaakt
altres klaar om uit d,e loopgraaf te spriugen. Wij
tloeten ons van een loopgraaf meester maken,
terwijl andere eenheden d,e blockhausen zullen
bcstormen.

*

Ja, uraar zij rnoeten dienst d'oen. l
Dc ]Iarokkaau knipoogt schertsend.
tL

rt

flaak u niet ongerust. Voo(e€rst

beloo{d,e

ik

cen hclnr aan mijn vrouw. Indien ik rnaar een
officicr oarcler handen k1'eeg. Dien zou ik niet

rveinig pluirnen ! I
En hij begon iuidkeels te lachen.
Ecnig,e mannen voorzagero, zicir. van schuppen,
cn r,oo,rzichtig en geluidto,os om de aanclacht der
i,ijancl,en niet te wekken, groeven zij de noodige

trappen om hun uitval te vergemakkelijken. Zij
li'eten hun keus op de minst steile aarden muren
vallen.

De luitenant wandlelde voo,rbij de werkende
solrlaten.

l, verklaarde hij vaderlijk, tr nraakt treden op zijn best en stelt de
rr

Flink,

kameraden

lacld,crs goed{ op. Sergeant, zorg dat elke man zijn
plaats heeft om te vertrekken, zoodJat er g€en ge-

rlrang ontstaat. Vier mannen zu.llen zich nret
Bnrn-netten gelasten, die wij vô6r dre Duitsche
lo<rpgraaf werpen, zoc,dra wij haar bereiken. >

***

l

Dan sluit cle so'lcl'aat zijrr notaboekjc, dat hij
z<rrgvuldig onrl,craan in een <ler zakken van zijn
nrantel n.cgber.qt, cn ecn schup vattenci, legt hij
r.\'cncelis trcden aan.
t Zeg eens V..., rriet clat het mij bezorgd
nraakt, llecn, nl:râr dlitmaal vrees ik e-t mijn pels
bii te latcn. Het nroet mijn beurt wezen. fk
l<r,varn ongedleercl uit vcrschillende aauvallen,
z.iet ge. Ik denk dat het cle laatste gaac zijn. l
tu Mijn beste, ik ben van een geheel ander geclacht. Ik tren vast overtui.qrtr ir ongedeerd van
al te lio nen. llet tlc vo,lgcncl,e afl,ossing bezoek ik
rniin vrourv... Maar och ; laten we maar zwijgen
c1r voo'rtgraven... Straks... misschien spreken
rve er t'etdet'over...,r*

te

*

Nog vier uren. Iilet is lang, te lang voof geesn rrermo'ei cl cloo,r ge dachten, waarin voo'rtd,uren<i

aanvâllen, bajonetten, machiuegeweren en doode
ichamen d,ooreenwenelen.
Daarbij, altijd, dit zelfcl,e o,nderwerp verveelt
1

ten laatste. Ilerinneringen uit het verre verle-

clen, familieaangelegenheden druiken rxp. Gekencle gezichten rijzen een oCIgenblik voor den geest
en verjagen dle leelijke gpdlachten.
N.[en denkt wel is waar aan dlie voo,rvalleu
uit het huiselijk leven op een geheel bijzondere

lrijze.

Met sterk o,rnlijnde gelaatstrekkeir staan zij

claar voo,r hun geest : die teergeliefde vrouw, die
vroolijke kindbren, die treurendb oudierc.

Inclerdaad, zij staan voo'r u, wachtend. En iu
uw droom'is 't geen oorlog meer: Oh ! dât we€rzien van allen gaaf en gezond. Onder een stortvloed van vreugdetranen weqlt 8:e u in hun armen, clitmaal voor altijd, ge trekt de schort weer
aan in dle werkplaats, sllant dê ossen voor detl

ploeg en neemt db zweep oP...
< Is dat werk€n? Of meent g€

't

hi€'r een

kin

*
r O, bed,riegelijkc drroo,m ! De bitsige
stem van ce'n o'fficicr doet clen rnau lchrikkerr,
hct betoo,verend,e vizioen glijdt scirieiijk vo,o,r clc
o,ogt:n van cl,en o,ngelukkigen so,ldaat weg...
cicrspel !...

'r+**
De luitenant keerde in de loopgraaf weder
in de hand.
<Scrgeant )r, zegt hij, uge ziet db r<:ode L1n
op clc kaart, het is de vija{delijke stelling, che
wc dtitnraal moeten bemachtigen. Langs deu
rcchterkant zult gij met tw'ee ækoucdes ,oprukkcn. Ik ga links met d,e twee andere, ,en nraak
nrij meester van 't klein stukje ciat ge daar in het

13?,4

*
lucht, om daarna op clc rnannen terecht te koillcu.

wat is dat?) vrocg de Nlarokkaan al
u Op dren <luur zullen zij uog iets breKen. Van zulken regen ho'udt ik niet, ho<l' ! l
tu Allô, Al1ô, te dflcht. Met 10 vernrerxdrren.r
Een nieuw scho,t ging uit een ander uiteuld,e
<r-FIe,

iactrend.

rncrt kaarten en plannen

van het bosch af, 'een dof geschuifel als een ger,onk stoo,rde de stilte, €û een tweerie t55 out-

z'lvârt aâng,e,teekendi ziet. Daar moet een machine-

piortte met geweld, andlermaal_eetr sto,rtvloed, van
reg'el1 en takken veroo,rzakend.
tu r\11ô I Allô, nog te dlicht. r
Dan begonnen de b'o,mmen over heel de uitgestrektheid van het bo,sch m,et een helsch lawaai
neer te ko,uren : een h,el gelijk ! Zwate 155 che
rrren a-ls steenen urt cle lucht zag vallen, IztJt 221)

gclvccr opgesteld zijn. l-aat ons hopen dat zij

uk gcsclro.ten wordt.
I)c viercile siektie zal d,eze loopgraal in het
bosch voor doelwit hebben. Naar ik vcioncierstel
zal c1e aanl'al zich tot aan het Karrnelietenkruis
r-ritbreiden. lriietwaar, wij moeten toch uit Quarten-Réserv'e geraken ! We z.tjn maat eenige
rneters'van den weg naar Iriorroy verwijdlerd, en
st

lir:Lnnen dlien

niet aftreggen.

houd
laten

vân 75ers op dlen v,errasten vijand gejaagd.
De mannen, alhoeyel sedlert lang aau zulke
bonrbardemènt'eû gewooo, kropen in hun nissen
weg, od hieldlen boven hun ho,ofdi stalen platetr,
o'm zich tegen dien zond,vtro,ed te beschutten. tsij
iedlere losbrandling, bij elk geschuifel, bogen zij
het hoofdl, stopten hua ooren dicht, en mnakten
zich zoa klein mogelijk. Wa"nlreer er steener,
staalscherveor en stukkeû boooastammeû gevall€n
waren, hiev,ecr zij een oogenblik het hoofd op
oor te adlemeo. Mae.r aj mo€sten zich voor een
nieuwe viaag terug bukken.
De Marokkaan trok oormogelijke gezichten
ondler een schild, telkens waûneer eeo ontploffing geschiedde. Tusschen twee bommen in
vond hij cle gelegenheid om te gekscheren.
tu Drit zijn eieren ! Opgel,et, dtaar komt een zinzin. UIoest drie op mijn zesde vaû de ButtesChaurnont neerkomen, moeder zou aardrg op'
kijken met haar po'tten en pannen. Oppas'sen, be'
rveegt u niet, ,er vo,lgt een dikke. Wat regen !>
. Het bonnbardiement duurde maar aitijd voort,
geweidig, oûrvLerdroo,veod,'met elken slag als een

w,eet

hotte

l

<'Wan:reer begint het bombardement? l
rr Orn één uur. Itret zaltot twee uur d\rren .Dan
een kwart uur verpoozing om daanea te 3 uur op
te houdtecr. Het laatste schot is een 155 op het

vijandelijk nrachinegew€€r.

Oogeoblikkelijk

dharha rukken wij op. Het groote punt is maar
dat het machineg'eweer vergruisd wo,rde, het kon

ons den weg wel versperr,en. In alle geval, ge
weet nu wat'er u te dben staat. u
< De derdb wijkt oooit, luitenant. r

***
Het regende niet meer en dbor soorbere wolken
clro,ngen hie'r ,en daar dle gouden z,o,nnestt'a1en.
ru

Dtat dbet m'e

genoegen

)),

v,erklaarde

Marokkaan, dle zijn geweer opp,o,etste,
van eel1 zonnestraal wanneer ik ûij
doodten.

Ik
ga

u

Dit is ten minste clichterlijk I Ik

l

nret hun dbrnderende losbarstingen, wijde trechters ve'rb,orzakend, en een zuil van steenel1,
aarde, verkooùcle Lroomstaurtrûen ten hemel siingelencl. Te nrid|len van al dlit rumoer werd ,eer.

de

reg,en

in

db r:aaag vexwekkend.

kante

Een aanhoudlend gedorumel h'eerschte in het
b,osch. Het ging er 7N vreeselijk toe, dât er noo,it

Weld,ra was alles kant en klaar : d,e treclien ge-

een eindle meer scheen te koonen.
Ilaar db jongens kendlen die tooureelen en had-

dJaarvan medb te spreken.

Zenuwachtig werd dle aaûval

te allen

voo,rbereid.

graven, de ladders opgesteld', dle ijzerdraadnetten en de handgranaten gerangschikt.
Na eenige minuten kwam een geschutswaarrremer, voorzien var ,ee.n kl,eine telefoon, ttrie hij
u,a den dlraacl ontrold te hebben, in een schuil-

plaats opstetrdie;
De manschappen oorringden hem, steeds benieuwd, iets nieuws te zien. Zij vocrden pret in
clit kleine to,estel, dat ging toÊl,aten het Fransch
zwaar geschut te regelen.
D,e ond'erofficier keek ap zijn uurwerk.
tu Ëen uur r ! zei hij zenuwathtig
lernauwernoo'c1 waren di.e wo,orden uitgesproken of in die verte dheundb een zware kna1, gevo,lgdl dbor een traag gesris, dht spoedig sneller
werd, also,f iets in die lucht diraaidje Op eenige
meteis van de loiopgraaf ontplo,fte een 155, steenen en takjes dbarreldl€rx wild doore,en in de

dlen ged,uld...

Eindelijk schene!, de losbarstingen
te vertr-agen, nog eenige slagen vah 75ers dreunclen... De kalmte, de vreeselijke kalmte voot clen
rrrcordenden aanval, viel in.
Dre orndlero'Ificier

t Twee uur

l,

keek sp zljs uurwerk.

sprak

hij. t Een kwartiertje

ver"

poozing. ll

Geradrbraak rekten de s,oldaten zich uit, bevuild db,or 't slijk dioor de ontploffende granaten
in het romde gespat. I{et was also,f zij uit een lan"
gen slaap ontwaakten.

De Marokkaan ook kwam te voorschijn, en

onwaarschijnlijk ook, met het gelaat geestiger dhn ooit !
< Poos r, fiep hij. < Muntebollen, apireltjes van
oranje... u ,
De luitenant, eveneens beslijkt nader"de:
rt Na diit boonbardiemelrt ml s niet veel nnreer
ho,e

overschieten daar voor ons. We zullen er dapper
op losgaan, nietwaar? >
rtMaar indtien ,zij naast het dtoel sloegen?l
opperde een twiifelaar.

Opgepast voo'r den laatsten slag van 155.
om er uit te springen. I
rr Luitenant l, rigp de sergeant,, rrer zijn twee
mannen zinneloos geword;eo. 1\Isn weet er geerr

't Is het teeken

nen blijf medê. u
trDoe hen achteruit brengea... Maar houd de
lo,opgraaf goedl bezet. Buitenclietr, laat de bran-

kard[ers hier blijv,en.

\Mij zullen hun
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clen en wrongen zich naar alle zijclen van de

pijn,

r1'oor de Fransche bajonetsteken veroorzaakt.
Anderen verdiedigclen zich op go,ecl '..a11e uit
nlet hun geweer o,f zochten onverhoeds eene
schuilplaats achter: die opgestapcldte zakjes aalcle.

't

l{cert de loo,pgraaf het o'nclcrste boven, manl, riep <lc luitenant. ,r Voomit !l
Op dit oogenb;lik tro,f hem een kogel, vlak in
rr

rrcn

het gezicht. Hij'wankeld,e en viel.

diensten

straks noodig hebben. Opgelet, daar krijgen wij

het tweeclle dleel van het bombardlement. rr
Een 155 ontplofte schielijk dicht bij db loopgraaf'en een vloêd van steenen en staalscherven
r.iel op dle mannen.
< Ah, neen, dlit is te kort, waarnemer, zegt hun
lcr<ler te schieten. r
rr Allô, ,allô r, ging het u'eer aan cle telefoo,n,
r< met l0 punten vermeerdier'en. ll
En het bomb,ard''ement herbegon cltoor heel het
trosch.

De soltlaten kropen anclermaal in hun schuiloorden, steeds bedacht een c{ikken stcen od een
boomstam op het hoofd te krijgen.
De zware granaten waren inderdaacn verschrik-

keliik in het bosch. Men zag hen vall'en, in

de

aarcle dringen, er een grooten trechter gravEal,

neerstorrten oçr vijandelijke schuilplnatsen, en
nan stttkken gereten rnenschenlichamen, die om
zich zelven weflteld'en, ten hernel slingeren, van
rvaaruit zij log nederkwamen als in de lucht ge-

w0lpen poppen.
De ooren tuitten, merr voelcle zich ondel'
indnrk vaneEn gewelcligen schok.
,(

Genoeg ! genoeg

!l

dien

wo'u men roepen.

Door heel het bosch klotrk een voortdurend
naar gesis.
Den snecl'en dle salvos der 75crs d;e adiemhaling
af. err het geweldig rumo€r hield even op.
I)e manschappen, lettend op het signaal, vestigden dle bajonet op hun geweer. Een laatste
losbranding en eEn 155er vloog db lucht in.

trDlrie uur. Het is tijcl, kind'erenl, riep de
luitenant, < orpgel,et ! lr
Hij spro,ng qp een ladirlter, en lakken en
n'orrtels vastgrijpent{, sprong hii uit c1e loopgraaf, lnidrkeels roepêndl :
<Voomit!,.. Voo,mit!... Met tlre batonettcn !l
Langs all,e kanten r'1o,gen de manncn uit hun
schuilp:laats'en, huilend op clten viiancl losstortrrcnd.

Dertig metcrs. Ëen spro,ng, en zij bereikten de
vi jandleli jke looppgaaf
rr E[,o, er zijn 'er nog vele hier r, riep cle Marok.

kaan.

En in cle loopgraaf springcn<1, begcn hii blindelings m,et zijn bajonet romclionn zich te steken,

kretcn cler Moffcn te letten, die in
hun holen verscho,len en ven-ast droor de schielijkhei<l vân d,en aanval, tot cle vercl'ecliging niet
.qereed waren. Gedurencl'e eeni.qe o,o,gentrlikken
heersctrte irr rl'c l)nritsche loorpgraaf c"en onbersclrrijflijkc wanor-d'e. Een mengcling '"'6n oij"ttdrelijke lichamen lag weldba in het slijk, zrj huilzoncller op tlle

Toen

lijk

ctre

manslchappen hun aanvoercler cioo'de-

hun wo,ecie
luider, en als razencl€n
rlirongen huu bajonetten in het lichaam hunnci
rrijanden, clie huilentl en stuiptrekkc:nd in het
slijk rolden.
r, Ifarop, kameraden, laat ons clien luitenaut
tcrc,

gervo'ncl zagen neervallen, rram

zij

schieeuwcl,en

n,reken. Opletten,op de linkerzijcl,er, riep ecn ri,er
solrlirten, r, rl,e Mo'ffen keeren tcrug.))
Dle vijan<1l rukte inderd'aacl langs cen gang
lo,odtecht op de loopgraaf aan en vuurde op dc
aanvaltrers, d,ie spoed[g een versperring opstelden.

rtllaast ur, ri,ep de sergeant-majoor. ziln revohrer afschietend.
Op hetzælfc1e oogenblik zo,nk hij lneen: een

koge hadl zijn

schedlei

in

trvee gekloven, en clc

hcrsenen spatten ten grornde.
Na ,eenige minuteri had db sektie bijna al haar
a.anvoerders verloiren. Zij werden in volle borst
of vlak in het gelaat getroffen. Dc bevelen gingen verloren, cle mannen liepen van het e'enc
uiteincle van clre lo'opgraaf naar h.et, anCere, vet-

wild,ercl, cle
goecl valle

lijken vertrappend, schietend

op

't uit, rnet ontbloot h,o,ofd', en bii ge-

brek aan kanteelen \ /erd,en zij dle cene na den
and,ere miclclen in het vo,orhoofdl dlo,o'r kogels van
o,p korten afstand afgevuurd, getro'ffen.
D'e vijancl nadlerdle steeds meer en meer, el1
stond op het punt in de loopgraaf te dfingen.
tr Wij mo,cten kost urat kost d'en gang barrikaclceren

l,

Eenige

scht-eeuwcle'eel stem.
so,1<1htcn stapelclen bliks'emsnel zakjcs

en lijken ofr malkancïer o(n een clam tc
zij stortten allen achtcreenvolgcns
getroffen nederl ,en weldFa sras de loopgraaf gcstremcl cloor hun lijkenhoop.
Dre kretcn clbr soldlaten, die op den rtijancl schoten,nengdleu zich met het gekerrn dcl gewonden.
ru,arcle

v,o,rlnen, maar
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Iien jongeling met cloorboorde borst hield zijn

Alleen de smartvoJle klachten dcr geworrdelr
stoo,rden nog biirvijlen de stilte der koelc nacht-

hand op de wo,nde gedrukt, iangs waar het bloed
schuimend vloeid,e, tot hij n'eldra uitgeput het

Iucht.
rr Brankardiers. . . Brankarcliers

en stierf.
Voor allen was cie doo'd schier oog.enblikke'

hoo,fdt vooro,verboog

lijk.

D,icu ner,cligen Aprilmorgen tlook

achterhoecl'e

Ik

schen
rr

.

<1c

li1kerr

trachttcn rl,e laatste storrcl,en \ran cencn gcnondc te l'clzaclrten c1,oot ecnige ilroppels a]liool tusschen hunne reeds bleeke lippen te

.qietcn.

fn tlc vertc, nalrii hct I(armclietcnkrrtis,

n'oer1-

.qe\\'cerv11r1r. 75crs-schoten <lreunclen
d'o,or <'le lucht, teru'ijl dc;racht stil-

ol-er rlat bloe<ldg
uit te spreiden. Met

zah'enclre schadurven

gecl'eelte van het fro'nt begon

den nacht $rerd het ook kalm,er.

,r Eindtelijkr, ztrchtte cen man aan hct ho,ofcl
get'oncÎ, rr het n,as tiid, er blcvcn gcen karrio,ezen
illeer over. ))
Hij klauterde brriten r1e l,oopgraqf en kroop in
cle rlujstemis \\-eg, bereikte tl'e Franscire stellirrgen en keerde met schietvoorraad weder.
De "stilte viel mccr en m,eer in. Vcrcr den zooveelsten keer o'mgelrroeltl, tresproeid met blocd,
sluimer<Ire het boach rust;g in alsof het verzadigcl
ivas van c1e ongelukki<re slachtoffer-., <lie n'cel bii
ho'n<1'er<1en

u'aretr gcofferd aan hct ll'reerl.e rttons'

ter : den oodog

!

I

komen

r, beweercle

crc-n <1ier

heb er geen enkel meer, rrraar trir

schiclijk
aan r.ijn

gekomen.

Als ze van morgen niet

soklaten. rr houden srij het nict langer
uit. Vier dragen vechten zon<l,er tusten, dat is
gcen kleinigheid:ie. Ik kan 'niet m,cer !.... Err

kardoezen?l

is cr nog 6sn evg1vl6,ed. Ga ze halen. Intusschen
rvcr'p af en toe cen granaat irr den gang. ))
,r Ik steek cen hantl, aan h,ct graven uit, out
spoedliger uret dLe loopgraaf, clie q'ij verlieten, in
lcrl-rinrling te geraken. u
I)c kleirre groep clhpp'eren, ben'o,ncl,crenswaar dig, rrroerlig en wilskrachtig, had sleclrts clc hancictr of i te stekctr orn zich o,\/er te gc\/eti . llaar cic
iongeus bleven tnt 's n:rchts stancl houd'en, r'ooltr1nrend schotcn zii op den vijanrl, die zich irr-spande our cl,c vcrlo(cn loopgraaf terug te bctncestcten, cn d'i,c vcrra,st schccn tloct r'lcn lrt,cliaar,.lcn irclderrnr<-led dier harr<ltroi rnannen, in
zulke niinclerhcid, zo,cr o,rri'cr-bidclclijk aan hun
vern-occistc aanvallen het hooftl bicrle:ncl.
Zij sto,nrien bc'draar<1 aan hun schiei;aten, vast
besiotcn zich te laten do,o<1en t,o't rlen laatste toc,,
'licver dan zich o,r'ct te geven. I)rocvi.q staarcleu
z'ii sorrrs uit naar hun gesneuvelclc rrrientl'en, of

dc hct

vier

<1agen wachtten de vreinige manschappen, die
o'ngecleercl rrit clten bloedlgen aanval ku'amen, in
ccn loopgraaf tot men hen zou aflosscu, De ko orrel hac-1 het hun beloo,fd, maar r,o,lgeirs cl,e telefonist bcu'eerctre, \vas et, onvoor"ziens, iets tus-

Langzarnerhancl keerd'c de rust $,eder. I)e
nranschappen, bi j cle in cler haast genraal<te
schietgaten, bespierl<iien aaudaclitig tot de mir.rstc beu:eging:en van cllen vijand', en claar zi1 zich
nraar rnoeilijk konden bewegen, greflen zij de
liiken vast, en wierpen hen buiten cle lo,opgraaf
rr

<1,e zoû

lijken in staat van ontb,inclling. Sedert

bloed.

tZijn er nog

,

achter clen boo,m,enu'anc1 als een vuurschijf op.
Dc ir.rcht rvas kil. Het bosch scheen van zijn
nieuwe rvo,ndte te genezen, ofschoo,n het nog de
spo(en van het gevrreldig bombardement rrertoonc1,e, clat het o,mgerrvoeldt had. De lucht rvas verpest
cloor dên o,nuitstaanbaren reuk lran honderclcrr

in yerbindling bracirt.
Zij waren nog maâr met een twaalflal onge'
cl,cerd, traar cloo'r hun mo,ed wel ho:d,erd man
stcrk. Onverpoosctr vuurden zij op aanr allers, clie
in dbn gang moesten achteruit wijken.
Aan het uiteinde der loopgraaf kermden nog
eenige stervendle gewonden, ba<lenrl in huÀ
cl'e

.

x,

Eenigen riepen pijnlijk op hun kameraden,
tlie zich inspandcn om d,e stelling zoo snel mogelijk in te richtcn en een gang te grav(.n, die hen
nret

l.

.qii ?

l

Ge weet urel, ik ook niet, nraar' cennraal iu
lrct bosch, ge n"eet het n'el, kutrt ge er ltog
c'nkcl uit, \\/alulccr er brriten u nictrand rncer
rr

or,erschiet.

l

Ttjt ge d;an r':rn gcc.lacht rlat n.c r.r nr'rg nict
rc'nocg aan toelcegcn? De l{o,ffcn I'cbben dc
lrclft clcr kornlragni'e uitgeroeid. Koutlcn zij onze
clo'o'clen cen tr,rreedien keer do'oclen, zii zotrlen het
nict laten. ))
uZwijg toch. n{ct 11\^/ zwârtgalligheid I No1g
c'cu bectje gcrlrrlr'l : rlc aflossing za1 rrog ncl .gc,r

bcuren. l
Irr werkelijl<hcic'l n,arcn dre ntausclrappcn gcheel uitgeput; zii bego,nrren te bronrrncn. Op c'lit
oo'gcnblik nacler<l,e een verbinc'lingsagcn t.
,r Aclirrclant, nrcn kan rr niet aflossctr. Dc konr
rrranclant laat zeggen clat het voor. nrorgcn zal

'

\\'cz(.11 .

\r

Ilij 't hoorcn van rl e nierrrvstijcjilg, rvas dr.
vcrslagcnheirl o,rrdcr de solclaten algcrnccn. Zii
a.ingen op clc banlicn of zakjes zittcn,
vcr"tr
dicpten zich in nare gepeinzen.
\trias <1lit clie aflossing, rliie r.nen hun lr c,1.rri arrrval beloof<lle ? ALn'eer een t1'ag en egr n.rt:l;t in
dic licl ruo,etcr.r clioo:brcngen. Tcn eirrclc lirachtçrr,
laak g'erlro,ncl, r'roegen z.ij zich af, tvnar-om rnen
hen nict vervirr.q, A1r, dc lloffen rnnchtcrr aanvallcn. Zii zottden hen tot in c1e looplr'aaf laten
cloortlringen... ITirn naar gepeins r.jerd almetceus
door een kncttercncl geweervrlrlr in alle hoeken
\rân Orrart-en'Réserve ontstaan, o,n<lerbroken.
\[err 'ho,on'cle hicr en dhar 77ers ontDtoffen ;
ook kreten gingcn van uit cle vijandelijke loopgraaf op.
Als tloor cqr vcer hcn'o.gen, siprollg(,Il d,c mannen op, en nâar rl,e schietgaten lo,o'pen,i. rnaakten
rij zich S5ereec1 o n hun leven en hr,n
riuurzaam te verdedigen.

rrrijheicl

rr Schiet niet r, riep de adiuclant, < laat ze te
r'oorschijn koruen, D
Het gehuil naln aan hevigheid t,,re; eenigc
pinheltncn werd€n zichtbaar, gereed om er op
los te sto,rmen.
rr Zie ginder ver, opgepâst, nietwaar !... Het is
niet op het o,ogenblik tlat r,vij gaan afgelost woq:tlen, clat gc ons mo,et komen lastig vallen. Ik ver'kics liever langs clezen kant te gaan, dan langs

g'enen.

))

Gii cl,enkt cl'at cie dterclc niet meer bestaat.
Ah, Alr ! ge vergist u 1e'e1ijk, Fritz ! Zo'olang er
<Zo'o,?

in

gevochten tv,o,rclt,zal <ie tlerde ko,mpag:rie
bres staan.

l

de

uzij rukken nit. Vuur per salvos !... LeSt
aan.. vr1rl1'!... Nog i Gelijktijd[g !.... Vuur per
salvos!... I,egt aan... vuur!))
Een schieliike vcr\varring ontstoncl in de vijanclelijke rangen. \/elen viclen, cle overblijv,enden,
u,einig in getal, rrekell in ll'anor-de achtL.ruit.
De acljuclhnt vrocg aanstond$:
rr

<

Is er nienrand van

Ik,

getroffen

<trooq:

die sektie gervorrd'?

l

een scherf van een 77er,

aan dien schouder. I'Iaar ik gcef er niels om. \Mat
beeltlt Fritz. zich in, ons met trommelgero,ffel en
klaroengeschal wal<her te schucl'den ? Wat deert
hem drat hij heden zoo, gejaagd, is? I{eeft hij wellicht geraclien cllat n'ij gaan afgelost wordbn ? Maar
hi.i kent cl,e kcrels van Pantruche nog niet go,ec1.
Oplrassen, kaneraclen I l,aat <1e l\{offen ancl,ermaal
buiten ko ren, en u'ii zul1cn hun lateri zien, dat

wij

nolq van te;l

zijn. Vooral geen zurakheici,

hé.

o'r'ertuiqc.lL cliat u'ij afgclo'-"t geraken. Zooeven hoo,rclre ik het cloor <l,en t,e1efo,ni,qt nog hc-

\\/ecst

\l'er'en.

))

I)e

mannr,,n vo'eldçn zich vastbetailener" dan
ooit te \/oren. I)ic: ccnv()r1(lige aan,s1tra.rk, gevolgd
op ceflc zegepraal, r'olst,oncl orn lren r,r'akket te
schurl'cl'en. Als rlrr-,nkclingr-'n lilaurptet z.ii r.ich

aan die zl,akkc horryr vast, nalncn hun plaats
aan rlc schictgatcr tems irr. alsof zi j ccn tnreeclcn,
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wel, dat ge nog niet te Montauville zijt. We zijn

niet eens afgelost... Zie, daar nad,ert een verbinclingsagent. ll

< Ge zijt er van af jo'ngens. f)e kommandant
zendt m1j orn u te v,erwittigen r, ri'ep cen soldaat
langs de loopgraaf snellend.
Allen verlieten hun schi'etgaten, ve::zameltlen
hun uitrusting en maakten zich gereed tot den
vro'olijken aftocht.
rtfedereen op zijn po[t)), beval le acijudant,
rret luide stem. rr Er moet met o lzichtigheid te
rverk gegaan worclen. De Moffen bespieden ons
rrast en zeker, on olrs op het gepast oogorliili te

\reftrâssen.

))

Ah ! l riep de jonge schacht, clie rnet zijn
rrrakker sprak. uT)at Fritz ons nu gceù booze
part spele. Hij moet maar wachten tot we terugrr

hceren. l
rr Spoed t7 zoo niet Remy, ge kont nog wel een

bloemperkie op het lijf krijgen. l
D,e rnannen die hen kn'amen aflossen, rnerscltenen largzaam één vo,or één in rl,e loopgraaf, gebolqen onder het geu-icht van hun zware ransels,
schoppen en puntho'u\4ree1,en.
rr Wij nemen uw plaats in, karneradcn l
Zonder cliat rnen hun eenig bevel verstrekte,
verrvijcl'erclen dte mannen

hun gewerr'n

uit

de

schietgaten, nanlen hun uitrusting op, verlieter
c1'c lo,opgraaf, cn ku.amen p1aâts nerlen achtet
nralkancler in ecn gang, dic naar achtelen leidde.
Ztj bTcven ccnige oogcublikken u'achten tot de
ecgracleerden h ct rvacht$'oorr dl haclcien overgege ven. I)c orretschietende kis,ten kar<loezeil wet-clen
aau clc plaatsverrrangers aângewezen. I{en rrestigtle cie aand,acht op de zwakke gedeelten der
stel'ling. Dit alles geb,eurd,c zomder dat eerr bevcl
trtocst gc.gc'r'r,u llolrl,en. Dc, manschappen \val'ell
aan ciit u'clk gcuroo,n. \Vannecr alies gcrcgclrl
rvas, rterrvijclLerd:en r.ij zich met lichten trec1.

lrcvi gcren aanval vreesclen.
I)ie razcrnii irr het .qevccl'rt, rlic de vjjancl zoo-

zcer rrt'ccsd,:. tlaaktc zich anrJcr rrraal van hcn
nreestct. Zij 1in1çn rtel <legeliik r'lrc n'olrtcn van
het Pricsterlrcsch, r1{e hun hot vcrrlerligclen.
Dh get-one rvilskracht stoncl anclernraal op c1e
zrangezichtcn

l)ic

tc lezen. Zli waren

bervondlerens-

cenie-e orter'lcvendnn rlcr c'lappere
derilre, r'crrlcrligrlen dit cinclic 1oo1)e!-aaf met
lvocdle tegenover een talriikercn rtijanrl.
Zo'o'7.eeî l'aren zij bes iikt. tlal. zij eclc, r'orm'lo,oze ttezens \verden. De rneestcn lracl<len hrrn
baio'net vcrlo'ren o'f gehroken tijc]iens deri laatsten
aanval.

\r'aardrig.

Op u'acht naast

<1,e

schietgaten, cl'en viuger op

den trekket rzan hun geweer, praatten tqree jorrge
lieden <1er lichting rzan 1914 in st'ilte
uZiet {e, orrde, ha<f ik rr niet voo,rspeld, dat ik

rrit <len aanr':rl zou terrrgkecren. fk mâg niet ger1,o,oc1i uno'rclen. Mijn r/ro'11ï/ komt van T-r'icrr]orrarcl
om mij te \{o,ntaurzil1e te zien. Dit z:,1 iets voor
mo.rgen wezcn. Ta. morgen. Ge zoutlt in clie voor\r/âarden toch niet willen. rTet men nrti een mannekcn minc'lcr maakte. I-Tet rl'are to,ch te n'ree<l,
niefrnraar ?
rr

l

Pas maar op, Remv, ge jubelt spoeclig. \{re,el

rr

I)e ecrstcn $rat tragcr, sluit aan

I

l

manschappen sedert maandm aan
,le:n beurtciiç[st ge['en(i, irooit konclen zij er toc
A1 lvaren

d,e

-
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Van gansch zijn lichaam bleef er slechts een

schuim,endie roode plek over.
Een. man ke,erdle zich o'm.

rr'Wel, Rerny is drood ! En zijn vrouw, clie tc
Montauville op hem wacht. De o,ngel':,r<kige !rr
Bn nog sneller beend,e de sekti,e.
l{a eenige minuten verliet zij den gan5; cll
kwam uit op een weg gemaakt tloor naas.t rnalkander geplaatste boo,mstamrnen, zo,odlat het hun
m,ogelijk werd den stap te versnellen.
Hier had het bosch nog min of mrer zijn natuurlijk uitzicht. Zekæ, er trsaten d'ikke eiken.
c1b,o'r granaten verbrijzeld, verkoo,ld, vergruisd

to't clluizendlen ho'utsplinsters, maar de meeste
bo,omen stoqrdbn nog gedeelielijk recht en cle
pgo,ndt was niet omgewoeldl, als te Ql.art-en-Réserve of in het hooger ged;eelte van h'et bosch.
[r waren geen lijken meer, en te miclden van
het struikgewas groeiden kleine, f-i1ne grashalmpjes en trijwijlen ook wel ecrn tenger
De < cagnas

r in het ravijn

bloempje.
der steenmijnen

(Priesterbosch).

besiuiten, Iangzqarn te marcheeren, wanneer zij
gingen uitrusten.
Het ieek wel of zij haast haddren om Cit akelig
oord te verlaten, om te orntsnappen aan die
eeuwige verwoesting, clte zij gedurende lange
dagen te aanscho,uwen kregen. Zij hunkerden
naar h'et zicht van friscir-bloeiende bcomen, van
cln:oge, b,egaânb,are wegen, Van schuren met
clroog stroo. Zij wild,en met vrouw en met kind,e'i.en praten. Ifet was also'f de dloo'd achter hen
sloop, gereedl om hen ia haar klauwen te grijpen,
aisof zij het voorgevo'el van eren omgeluk haddren.
Ondrer den invloed van de instinktruatige gejaagdheidl, die men ond,ervindû wanneer eeîr ongeluk ons bedTeigt, versnelden zij hunnen gang.

Zij,

de heLdien van zooeven, die rnet een haud\ro1, aan meer dhn twintig Duitsche tegenaanvalien ge'clurende vier lange dagen het hoofd boden,
clie nog maâr pas geleclen eene loopgraaf storlrleuclerhancl innamen en o,ven:ompelden, die haar
ahn een veel machtigeren vijand haclrlen ontnomcn, zij dLe rr wolven van het Priesierbosch >,
\,varcn thans beangstigd.
Zij z,wegen, beendien zoo snel mogelijk, zond,er

lijken verkappelend die het
laatste bomb,arclem,ent in de gângen zaaide. Met
ruw hanclgeb,aar rukten zij d,e takken weg, die
hun weg versperderr en deden het siijl: ro,ndspathet te rnerken,

d,e

ten, zonder er aandacht op te geven.

\À/at kon het hun thans maken?

Zij

zouden
r,r'crclclcn verplaatst hebben, indrien die hun doort,oc.ht belernrnerdt hadctren

Aan een dtraai van d'en sansr bleef een jonge
irran staan, diiezclfde, die ko,rt gel,eden den d,o'ocl
tartte, g'edurencle den tijcl-dat hij zijn be,enbancl
vastcr toetrok, Hij was gelukkig, orndat hij zich
aiur

ctrc

groo,te slachterij o,ntsnapt waande.

Op hetzelftlc oogcnblili ontpio,ftc, twee stap1.rerr vcrdcr, ccn bom, <lie men rriet sissend haci
iroorcn naclcreir 'en vennorzelclc hem in d,en
gang.

\

,rKiik,

eetr viooltje)). zegde een der soldatcn
zich vooroverbuigen<lr.rrl{et is lang ge'leclen sed,crt
ik er nog gezien heb. In iectrer geval, ruik ik <iit
liever dan d;e lijken van Quart-en-Réserve. Men
z,ou zich te Meud,on wanen op een Zor,rclag. l
I{ij hechtte het bloempje aan dten locp van zijn
ge\,veer en fluitend, toog hij verdler.
fn de vallei rl'er keukens gekomen, bleven d;e
soilcllaten ,een tiiclje staan o n rrit te rusten . Zij l>evo,nclen zich nabii cle kleine hokies .iegen dcn
n'ancll rran die helling gebouwd, waar <le gcwolldcn srachtten to't d'e drivisie brankard{ers hen

kt'anr

\veg\/oeren op rlie scho,ucl;crs tot aân
clcn hulopost van l)icht-Bosch.
Bezijcl,en dien rveg lagen eenige ztvarte incengekr.ompen. ko,uctre lijken, dïe men ging trachten
te vereenzelvigen.
D'e so'ldlaten stapten voorbij zonicler er maar

even naar te kijken. Zij vreesd,en in die afzichteliike lichamen een of ander kametaad te hcr-

l<ennen, geclirrende een dbr vorige aanvallcn gct1ooc1.

Zij

gingen lanqs d'e bo,o'rd'en ncerzitten cn
rijen mannen, clie m,et langzame. eentoniqe schre<len naar rle lo.olrgrarren
beza"gen tlre lange

rran Quart-en-Réserve tro,kken.
De mano die naar het gevecht moest, keek bc-

geerig naar zijn kameraadi die achtcrtrit gezo,nrlcn ntercl o'm uit terusten. De gelukkigen echter

z\\'e.qen, qeclre"iren cl,oor een gevo,el van eerb ed
en mecleliicl'en tegeno,rrer dlegenen d{e een zoo
eo,ed als qe14'issen db,o'd tegemo'et .qingen.

clte sektie terug verzamel,'l was. stelmanschnoDen zich van zelf rr een kolonne

Wanneer

r1,e'1 ..ltq

-

ncr riicn van vier" op. Ditmaal marcirc'er<1ien zji
tlcer lnngzamer. Zii \vâï,en thans zcker aan dc'rr
dn,oc1l ontsnapt tc zijn, ac1,em<1en vriier. a'ls verlost
\/ân ccn zuraar .qertricht, en rvis-qelrl,cn z-elfs rran
tijrl tot tiid vrooiliike becllenkinÉen. 7ii von<i'en
tefiri vreugdie in hct leven, c1,at zii eerr coeerlb'lili
olloffcrclen. \r,arîeer zii ginder in i.t gcdrana
stontl'cu. I{et schecn hnn to'e te lachcn, 'was als
iets nieuurs rroo'r hen na d,ie lanqclutige g,ebrttrt'schap met cl,en <1oo,<1. Door een heç"ri;r'crliikr: il<zucht geclfeven, vergaten zij hun gesr,ruveldc cn

