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Brussel, woensdag 26 augustus (1914)

Ik kreeg het nieuws over de verwoesting van Leuven
door de Duitsers. Meester Vanghienderthal, een jonge
substituut voor de procureur des Konings in Brussel vertelt
ons in ons genootschap van Ma Campagne hoe zijn arme
moeder, oude vader en broer hebben geleden, net zoals de
hele ongelukkige bevolking, in koele bloede vermoord door
de barbaarse horde. Wat hij ons vertelt is ongehoord, en zo
ontroerend dat allen – hoewel we energieke mannen zijn – bij
het aanhoren hiervan de tranen niet konden terughouden. V.G.
belooft om me in schrijven te bezorgen wat zijn familie heeft
gezien en geleden, samen met alle Leuvenaars die overblijven
en hier toevlucht hebben moeten zoeken.

Ondertussen hebben we niets gehoord van de
buitenwereld, en nog veel minder, als dat kan, van wat er in
België aan het gebeuren is. Er blijven echter geruchten de
ronde doen vanuit “heel betrouwbare bronnen”, die men
echter niet kan aanwijzen, over schitterende overwinningen
van de geallieerden. Over de Italiaanse oorlogsverklaring aan
Duitsland, over de blokkade van het perfide Nederland door
Engeland, over grote scheepslagen die de Duitsers hun hele
vloot, of toch bijna, hebben gekost, over de bliksemsnelle
optocht van de Russen richting Berlijn, over de ene na de



andere nederlaag van Oostenrijk, die door de Serviërs en
Russen met zweepslagen worden teruggedreven, over het
onvermogen van de Duitsers om in Frankrijk vooruitgang te
boeken … niets positief.

We bevinden ons in een geïsoleerd huis, waarmee men
niet eens meer per telegraaf kan communiceren. Het enige dat
bewezen is, is dat burgemeester Max, wiens gedrag
bewonderenswaardig blijft, verkregen heeft dat de Duitse
militaire autoriteit gedurende acht dagen alle opvorderingen
stillegt. (N.v.d.V.)

Vanaf vandaag tot de tweede of derde september zullen
de Duitsers niets meer nemen zonder ervoor te betalen met
klinkende munt.

Men hoort, zoals ongeveer alle dagen, verre
kanonschoten, maar niemand kan ze situeren. Het is zo dat,
hoewel de Duitsers voet hebben gezet op Frans grondgebied,
ze nog steeds vijanden hebben om mee te vechten op
Belgisch grondgebied.
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