
DE DUITSCHE LEUGENKAMPAGNE.
$e plaal die wij hièr afdrukken is een schilderij van Willem Schreuer,voo,rstellenrle ecn straât-

$cvecht, te Leuven. Men lette er op, dat de Duitsche schilder van de d,aken der huizen doo'r trur-
gers op de Duitsche lro,epen laat schieten. Op deze manier pcogdea de Duitschers in hun land
hun vreeselijke gruw€ldadèn te verontschuldigen. Do grofste leufeus, als deze vau de Belgische
vrijschutters. werd. n daarbij gebruikt,

waar ze de soldaten dg voo,rgevels zien beschio-
tlu. langs de lJzerenwegstiaat, waar er €en
nieu wsoortige sch i jnvsrtooning wo rdt opgevoerd.
Dez.e straat is liet heelemaal dichtgebouwd, ze
paalt hier en daar â,an v€ldenr er lilgen bicîen-
akkers langs.

De vroulven wordefl gedworrgen platbuiks in
d. bieteu t_e_ gaan liggel; vijf miûutsn larg gun-
nel de soldaten zich'de pret over hen heen te
schieten I daarna bevelen ze hun rveer op t€ staan.
zeggend : n De Franschen rv,aren daarl ,,

t)u GRO(}TH ()ORI.O(i

De groep gaât we€r op- Fad Èfl bereikt,
langs brandende huizen, het station. Hier plaat-
sen de soldaten æ, lot vier of vijf keer t$€, teg€n
d€1r muur çn schieten bo,ven hun hocfden.

Dat zijn de wreede spelletjes welke die dappere
krijgers met vroiuwetr spelen. ${et de rnabaen
doen ze !t srger. Hun wordt gee'n hoon gesnaard.
Het scheiden st:rat niet stil : a Schrvein I Hund t

Schweinhund ! r tiert hgt van alle kanten.
Vuiststom,pen, schoppe,n, kolfslagen hagelet

op de stakkers, die vaû verms€idhcid hun arrn€n

H, ll,



Lrir;r: aiik!çcli, eI- uii tlt r rtirg€rt :tf,i.l{rJ ,j rf .e.{
Icttp€n naar ée& zia 1an de razende bende. Her
plearer zou te kcrg van duur rvezcn ais men rç-
geirechl rrasr 't slation giog. De geve.rlg€neri
{ûoeteo. te si€,c krijgen ç?t er vaa bu11 stad ea
!'ân liurl medeburgers gervorden is. l,Ien kruisl
in alle riehtingen, komt herhaaldeiijk op dezelfde
plgkken terug, Hier moet meri çl:er 'i lijk var,
een burger stâppent <iaar is '1 een paardenkreng
dat dea $,€g v€rs,pert, elders aijn 't omgekantei.
de wagenso ea das zijs er de opengebrokeri, ge-
plunderds magazijnen, Gedurig antrnoet me rl
dronken soldateo met flesschee $.ija ondex d€n
4rm. Dg nadht van 25 op 2ô C)ogst meet e€r!
rnonster!ijke siempnacht rijn geweest: lwintig
getuigen bevestigen dat, gedurendr' l:*ej dec
dês terrvoestingsdag, de stad ciooreworr.en werri
dosr benden dro,nkeo mili',airen.' Eindriijk, aa
r'€ei orn$'g[Ien, komen de gevargen€Il cp 't Stâ-
tioarsPlein; verscheiclene konva,oien staau er bjj
elkaar. Hier nemes de officieren dc lsi6iîg_çys1
Ën eetten verschitlende tooneelen rp rouw, Iir
laat de getuigen spreken:

De officier begiat met een korte to€spraak;

" Als ge u heel rustig en stil houdt, zal u g€e&
leed geschieden; maar tracht er één te o,ûtslap
peu, dan krijg"t ge allemaa,! den kogel" r

Dax tasl men oos af, tgnrnaal, tweemaal, drie-
maal, van kop tot teen. Enkelen words[.uit d€
rij gehaald en onder geleide weggebracht naar
een brluwwerf, ginds op dea boek van de Maria*
Theresiastraal en de Tieosche Vest. Waarom?
Heeft men op hen eex verdacht voorwerp gevoû-
den? Geheimenis. Geen onderza€k zal 't uitbren-
8en.

Een salvo knalt en de o'fficieren roep€$:
s Zoc doen we m€t Læuvenaars die op de bravr

Duitsche soldaten schieteu I l
trs 't een schijnterechtstell;sg of een echte?
Ds gevangenen op 't Stationsplein gevsn er

eich nret jurst rekenschap van: want z€ staan
met 't gezrcht naar 't station g1 m€t den rug
naar.d.s crf , die trouwens oizichtbaar is achter
de muren vaa 't i:r aanbouw zijnde huis. We be-
ven allen voor ons treven en verwachten hgt erg-
ste. Onze vre€s was Diet zoo ongegrond, waut
later heeft m€n 21 lijkeû opgegrâvetrr die over-
eengeworpen lages in den kalkput van de werf
en ia den kelder van het huis in aanbouw.

De getuige die,n we hier aanhalen is maar twee
uren op 't Stationsplein gebleven; hij had het
ongeiooflijk geluk om 3 u. 's nâmiddags te rr/or-
den bevrijd. De m€est€n mq€sten er €chter tot
ts anderendaags morgens verto€ven, .en €en van
hen deell ons 't voJg"ende mee:

"Eenmaat o,p't Statioûsplein,deed men ons ov€r
't rasterwerk der Van de Weyer square stapp€n'
en ik kreeg een geduchten' kolfslag op mijn rech-
terarm, dien ik even had laten zakken otn een
oude van 83 jaar over d6, afsluiting'heen te hd-
pen. Een voor e€n worden we doorsnuffeld: onze
àakicen. tasschen, papieren, geldbeugels... Ver-
scheidene vatr o,nze lotg€noote[, waaronder Jau.
S... en Louis F..., kregen d6 kogel. Olrder onze
oûg€n .werden verscheidene lijkes van burgers
bgt pl€intje ingecleept €t Zrs van ons kreg'eu

ir8 --
:ul;U3rptr, !i! Ji\.,(.t!i.!::Èir:11, iiti.j! I,rç,tl rJi. I,rliigii 1r
hegrai'e a.

undertusssheri begroer,en rig I)ijiiseh*rs ee.li
rf,i€t €e& schljni]e 

. 
mti$air-g<;ci:ei:ensîige piechtig -

hçrr-l een van €i€ hunne[, ?en staebtoïier va13 dr
rachreiqke herrie. ieaer acgenbiik krramcs taj,.jtke burgers, e.oor de Durfsci:ers in rle lcrscjjil^
i€nd€. -stadswrjkeri gepakt, oszç rangeÉ ycrg.roeÈ
i€n. \Ve wares eraciehjk E:€r l,6uitger.a.Fgenerr
ùn rneo rangscnrkte ons voor eie11 square -Onzt.,

fal.€elr, €r war€n gr tien, rc'ikten vac <ig Drest-
acbr. -;es[ tot rie l reg,sch6: te,sï.

lles knevêlce ons iecier a,a6 lrarulen !iù vrlcii:ir,
(it. eer slerk toul- -omspandç iesere grrJet: 2c,.,,
rial rvs opecn storici€n gepakt e5 ons'baniogehjii
1'errc€r€û *onden. Herriaaioelllk geed me:i alsii
rrr€û one al.ten tegeii;l< gÉg terechisrej.ieû :. ter=
rvrli de otf rcreren ons uirsenold€n en d€ ,ieelijksrt:
injsdaden.Tôrweten, vatte eeû FeJotoÉ rp lteg rne-
l€r at$tard post en lei op ons aaÊ. \\e:ulc€r Ër
af es toe rn de v€rte eerr gflyeerschat ktronk, rlar
.steilrg door ee soidaat was geirost, brulocn onat.,
l,e}r aKers ;

( Aiweer eEs burg€r ttia sehiet. rfiaa"ï .JW*
rvraak zal vrees6Jljk zijn, ge moei er ailemaai
aall. rt

. Eep fijne,aanloudçodo regen flnaakùc ons d,oor*
nat. Ope.e.ns sleept meo voor seo offrcier eea
gro€.t€n, sterken, gekncvglden kerel, iegs als een
brouwersknecht. Dg offieie,r ondeivraagt bem
r'luehtig, g€€ft hem oorvegec er siompeu;
de mas valt, men eet hem overend en biudt hom
brj 't midoen aan een lantaaropaal , waerr de. sol-
d,aten hem beurreliugs laffelil[ komen besebim=
pell en slaan. l11 des valavond zagea w€ deq
sïakker voor 'r laatst; stevigs baaoen trieldes
hem bij den hals aan den paal en schene:r hem
rc hebbsn gewurgd. 's ùlorgels was zijn hehaarn
weg. (1)

\'len stak s.lle s bnr ons heea in brand,; het
Statronspl€in en,de Stationstraat, dç Diestschr
vest e& den Drestscheg Steenw€g, dç Tiensehr
\ ejt, cie \lariâ-'l heresiastraat,

l&e waren doodop cn vielen ten slotte over-
rnalkaar, sn aldus, in e€n bed van kleverige mod-
cler, trachtlel rfl€ wat rust te vin<len voçr onze
pijulijke ledemateu"

Tegen den avond werdàn de kelders van ck
lruizen is het rrog onafgebrande deel der Maria-
Theresiastraat aan plunderiog prijsgegevel.
Lange slierten soldaten sjouwden den gatschen
nachl ontelbare flessehep wijn rraar 't statloos-
gebouw,wijn van alle merksl, maar vsoral cham-
Pagne. Als de officieren hun bekortisl badden,
kregen de soldaten hun beurt: me1 de bajonet
sloegen ze de halzen af en eetten de flesschen
dan aaa deo mond...

Donderdag 's norgens, om half-vijf - we wa,
rerx er to€û al 15 of 16 ur66 - mochten we w€ier
ove,reind. Doch eer wg alleo vrij kwamen, moest
er een honderdtal van ons zich gelaste11 met he.t
onmiddellijk aanschaffen van leeftocht voor de
troepen. Bij, het treden uit de rangen kregec re

(f) Het stachtoffer heet Ducuroir Ghislais, her"
berghr aan 't Stations.plein.
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Aigern6çn eicht van

ccn stuk papr€r, waârop dg qpgeëischte artikelen
waren aang€geven: geslachS vleesch, eiere11, 6e-
ter, koffie, rneerl, kippen, enz. Dit p,apier moesl
Ons tevens als vrijgeleids dienen. Binnea ander-
half uur warerr de gevo'rderde levensmiddelen ter
plaatss en wardeû we allen in vrijheid gesteld. r

Dit laatste getuigeuis dienl toegelichtl Het vo-
rige spreekl van onaichtbare t€reahtstellingçn op
çen bouwwerf. Dit spreekt van anderg,, op het
pleis, in '1 bijzijn der gevangenen, die zells graf-
delversdienst moeten vsrrichten. Feit€'.lijk.hçs41
rrûen burgerlijkell gevonden op vsrschiilende plsk-
ken in den orntrek v"n 't station: in 't geheel
zijn er aan 't statiag 5û geweest, doch ènkelc
gevallen dagteekensn van de volgende dagen,
Donderdag 27 en Vrijdag 28 Augustus.

Aade're buigers haeft m€n g€durende vijf
dagen vao links naar rechtl doen dwalen. De
iieden, die in dc Brusselschestraal àjn opgevaa-
gen, zijn in den regel niet naar 'g station go.
stuurd. Men dreef ze iu de richting var:, lVleche-
len. Eer men de stad, vertiel, gaf mgn aea €Gû yadr

hen, ee11 zek6ren Coopmans, dea kogel,
Evcn buiten de stad moesten ze allea in

een aardappeh-eld stappeo, om in doodsangst
æn schijnterechtstelling te ondergaan. Verderop'vicl een tweede slachtoffer: Pardon wordt ter
dood veroordeeld en terstond terechtgesteld. In
dm'avond trekt de ram:pzalige troep door het
dorp Herent, da1 is brand staat, en brengt er
den nacht door op een stoppelveld. 's Anderen-
daags, !f Augustust g^at de kolon over Bueken
ûaar Carnpenhout, waar opnieu\E esn schijnte
recbtstelling plaats heeft. Campenhout, dat is het
slagveld; daar krioelt het van soldaten, die de
gevangen€n beschimpea. 's Narniddags moet€n
e'r loofgraven wo den aangetegd I 's nachts wordt
dç stoet opgeslotel in de kerk.

Den 28o, 's morgens, qorden at de boeren van
't dorp sangshouden en in de rargen gevoegd:
a!!sg ùa rrnrÊû m€cûeû ru tcgug naar Leuv€tl-,

Leuven in puin.

waar ze ove'rnachten in dr: rijsehool. Wai een
nacht, grooi€ God ! leder oogenoirk brlngt mett
oicuwe ge\ angelreû aan. lie t tok;ral ts u'eldra
te htetu om ai dat voik te be.':rflc[, cn br; dcn
dageraad staan de arnrc rlrornnrcls tot r.rp het
pleto voor cie txrort l de rrjschool is als ecll reus-
achtig beluik, streng bervaai;ç clorJl sehrcrensge-
reede rvachieû; mcn kap daar vrouwru zren,
marlnen, krnderça, grijsaar<is, zickcn, cer pries-
ter, vee, hondrno g€sl}ar)ncrl, ru ln 't lr)ludr'n,
hurkend naast een ezcl, cen haast negentrglarig
bcsie. Hr zijn drieduizerid nrenschen !ail reciereu
leeltijd, iederen stan<i. ieders alkomsl : er zijn
zel{s Engelsche krijgsgevangenen. Irr de buurt
vlammeg cle huizèn: msrr hcorl het gekr:eitei der
vlammeg en 't geraas cier instortingcn" Iis rvach-
ten zijn dronken, en in cen dictrtbij gelegen thea-
ter speelt een leg:erkap€l danswijsjcs'ilct sr:houw-
spel is onpeilbaar-zielig. Een kiud sterft van
zwakte in dg arrne[ van zijn vaderl twee vrou-
\Deû wrorden zinneioos. 't Is ontzetteud !

!g Augustus : De marschorder is gegev€11 eû
de heelq schaar, een ernde.ioczÊ optocht, &"ordt
doo,r de Vaa,rtstraat naar de Benediktijnerabdij
op den Cesarsberg geleid. Lijken van burge'rs
liggen langs den weg. Iia vier uren wachtens
aan 't < Windgat r rvorden sg1's1 de vrouwent
veel later de boeren, eindelijk de r.rudere Leuve-
naars is vrijheid gesteld" De jongeren rnoeten
weer op de beel, in de richting van ÙIachelen-
Ze komen, opni€urv te Bueksn, te Campenho'ut,
wa.ar ?-e den 27o a1 geweesl zijn; men drijft ze

nog verder €n slaakt tue ler' slotte, maar beveelt
hun op doodstraf steeds rechtuit te gaan zonder
oorit terug te keeren. Doodop, b'ezwijkend vatr
ontbering, gaan 2e..' gaaî ze zonder ophoudsn...
ûp 30.dogét, bij 't krieken, staan z€ voor Waa-
lhàm, 

"het-sperfôr1 van Antw'erPenr g1 worde,n
aangischotsn cloo,r cle eersts Belgische schild-
wacht. Allen werpen zich l'oorover. Een priester,
dis zicb 'e nachts bij her, heeft gevoegd, gaat
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f:ajea,op <ierr rleg st€.aû! awaait :cts ais eeÊwrrte..r-i,ag, en rûepb $-tl twjntigmaài,-zoo luki
3icigeii.lk, dE selril<iwacht arr,, lic* çl;cirriAenC*
k;i"raninrers kon:en uit trp ,crk.,rning','*"i, pn,"lasant, het fort rvcrdt jrr litnrris C,,ii.ià,-".r, A*
i:l,Ul. rvr;rcit cFcnarrns oniv;:.ug*rî op tre,,.rrenrj
Rt:rrl ud 'j aitilk zijn de grc,erllrn Leuvç$a:rrs, dic alciir:;cll rlri! unrr,ggrnd p..letici;rllil zrl.ti i.on,jg,.ir::r!. fi('r
7{irr \Lf.yrirrrJ troe!1i,n rve;il dic tochtio {.ir}.tsla.n-
ûilat .ir('sfJllijr,erL; rle irrori;tjleSi zillr tr ji.;.tts rir -
,'{ riLil : uezrtrliji< z,jn ircL urrpurr..i,r.r i,,,r., ,,r,,.
i iirll r.l r i- r:t: 

. 
licl:teruit : t e il,:r:htst*l iiugc lt, Ë t. r k{-.i ;j iii:,.rn ir'i echrjn; st<rlrrpe.o ç11 s*heid=rô.,ic,,. \.oor.::lji.i gi-ûaeg€n daet nlell dc git\Jlrg.f1l r) (ir:i!.rti,

riâlj ii.iar{:herl€rt, da11 rucer. aïr,,a.çr.i; r,,., ,.,r,,-rr,,
ze s'riistaan, da,ar pJal cp dru grrliliga:rn iiggen.
l-'!r.;lrs jaat rnee ze los en lvancr * zich vrii.
ricl;l;tii;itg i Ze vcllen jn de lilrurra,, ,.,,, .l,l',,
.:1llLiùrr Oyrr,rygut*.,. djc in <jc i:r,inL tlc,i:riç ,r, 1;,{ic u rcede pr,agerije n ircrbeginnen. \\ c kenneil
ura'rs Ir{-'dtil di6 al<lus, van hand tot ha.nri ovtr_
gr:'tr eirl.. (tattn lang irch,Lrl ge.rcisci zcrrclcr an-It('i- ru-r-i:ùl darr een bi..i1,' sOlCi:rt1rr..r.,.1r, ,,r:
lirli:.it Lrruo,:!. rv,r;rteJs ei1 aai,,lapptlctr, iir', r..r.i_,,._
i;i.jgaan uit cen akker gcita,alci,' Natur.,iliii< oçt.r-
fi;r{ihl ûret1 rneestatr ondcr dç1 bloorcn he,n,el.

iJe. irr:hamel13ke krvelllrg,en zijn n:eis ii;ll,tst clc
âec!eltJtic: bes.eit inçn trvej r.rit dc vertr, ;r1s bui-
T{jrt6t,rialt{'!.,r, rvat he1 is vi.s1, vijf clagen te irr.e rt
:tl' r- ;:e ;j liegrg up lrel nt:rt, , r.:: b.rfc,tltr ir.1 iir-",rr
i"lr:;. (:ujr ,lrOivtrr Op dc lilA;;, r{ (t prC{ri aari :ti.igrr;i n.risha_niei.ngen, tl!r æn rvoir,rdo eerl gi_
baiir, een trieix{:fl.lal bedi:r.igil en iû 'i r.iziel g.r_
)i{ili!€n, siceds den dond ;iai:ij en it<t,oi1 =t*,,""ilcl i1i.:,_r rnr:14; a_l {tie ang..sieu het}betr cioorJee{cl oni
zi. ic be ,ioedc1.t. Un ergs,; r.an ;rl, Cc l.nzei<qr*
lre:it.i : t:;rar 't zeggen dcr brlrokkerr*,., a-.ao,,r,uai
nrÉris dr-1+.r krvcilir:g. 'l-aj mtn eijtt jelcr: br:ircr:clt::,;
,tl !,-ti,-rc)d '.vs:rdCn ? i-ric I Ia;rg 1l',! .'.,,, gr {:ir
llltl fllétt rçst r:i1 vervûigt ,"i a.ls ,.-rln n:r,:htnterri*:.
il{*'11 11'4.x ji,:r'e,r rvetr:n, irti,.it:.darr met \cisirekte
ztrçrhcri. <iaf rr. ca gàài stçrveg; dan koa rnen
:r!(:ir. t*i1 n:inste rncedig claar op :.co::bc::eiri*i_r.

ill nrii:irtai:s \Ttirrtn z:j, r-!ie :rJie l,ri i:r:::::' i:i <iar:
{,ri1liii}:. r an Le u-"eil rr-ro€sten r"anci,:i€l, tle be _

'. r:<;rr'rchten i anelerçp, zuilen verdt'r muetcû cn
hci Iriiir:r iialiitigsbr"a:t'l<i piaçvçn, lle *:ntroerin"
ifeu iit 't gro{it zijn beg',;tinen <ieii ji'' ,{iisustris.
!nar:u" rîr deri 2tj,, aJ trokken er al r.eel l_eur.e
naar!; nââr Duitsch.land. I)it was met nalne hei
geval n:et dg lr:den der burgerwacht" iic tverriçn
+pg'i:r{reper-r in Fclitieli ({ i}m d{: Lrranden 1ç bius-
schÉn D : zao luidde de r,oorge.,vende rerlen, Van
biiutschc,n rnas. natuurlijk geen sprai<e . i'iaarmate
cie rrransi:h,appen ter vergaCcrplaàts ku';iineu,nanr
iri, r: '4c ilt hechfenis. en ais cr om 2 ulir 'î il;r-
midtlags !|ii Li.ieeir \rqren, deeldc m,en hun mee,
ri:r1 ze naar Duiischland macsten. En inderdaacl,
zc,ncier irul den tijcl iç gultilrn hun gczrnlen te
1'ef\liitiigeTi. zonrler hun toe iç lat*n rvat linn€n
€.ir iccftccht ilee tc nemen, deecl rnen ze st:rtiogs^
''v:r;li:ts St;lpp€û. Itf 't pl,ar:iSoen vCOl 't Station
,,a'getl ze e€nige schiintercchtstellingen ui1r,oç1ç1.1
€n rr/ci(icr ef z{:lf o,':l.i 'i siachtoffer rian. Ze rvoon-
iieil ,ltok .i 6r.:hlg teicchtsicllirigen bij, a.n. jie u"'a;r

eéri zekeieil Sm*trs. rlitt behci-;rrli: lot egn rittr

t:iirrjkc 5rù!-rlxjr]. ii-rtr rgrrl1.l.iit gr'\:tlf L irt.i). rr't)ili1
,'ir t \,r',ion:1:lri1; ç'Crrl1i1 1;r'ic:lu.t. i-r r: .t i

tiliat ûeki hem Lrit ziju groep, sii(Ji,r r jj. .'ij :
hais cen roodgl zatriclock, wâarvan irij dc r',,;,. r-

tippel sievig ûm cle h,ancl gervrongen liou<lt- fl::
rr'çrpt zijn siar:htofir:r ,L'rilr en slr:ept het achie r- :iri:
oi cr- t1t: stitt.it(111. jl,i{-r;t]s tclt iroutlil jikir- cti-i i;i;:
houl zou i r-rr-irtslgc;-;c5. Smers .is lcf f erlijk gi, -

!rul'g{i. }ien ziet hcirr zich insp.annen ûm tt spfr:-
kcn en zich ios te nt,:rkelr. Andrre scld:rlen i.+l-
gcn h,en: en l<:rlr':eçrcs hcm met iiâppcû vuril lii:n
m,ct ijzer bls!aÊcr !aarz-ç:r, {rn nref gen'lr:ri<*!f-
:iagr;11. 7ç gtan't stltii,.lt b:Lrrrr:n a:j, .i-ii irrinulc;r
{;r lc i, i<cl:cn :Jc er wrci url- ; het rlaci",toffe I
n-li).-it tAar dc. bcutv.+crf, cp giudschcg haçli, ,,lll
ei {icr i<ogel Lq krijeer: ; tiri* ;rnijcrc' Srrni}qçn(r1i
deeien zijn k--t" Ile tre iir, giiç dc i"iurgerrvaciii larr
Dr"ritschlairci 1'$ei'c1{., r'er"tlcl< errÊt te 1{} riirr. Zoc'-
lartg tie trein rijCt, zijr r1e scldaten rïli.rnsi:liùiijk:
ie pi'atcn mitr de ir;rchten. i'eik€i1 beilg.clg Lrr"or:tl.-
jes uit, ziin r,altiiÊer tian her j.g'*uu dei-, vijanri
lli{tct.

&laar op de stcppla:rLs€n, ii1 Duiisliti:ind.,..
?:elfs nûg is llt'lgië. .r.îaïineer nrcTtr g!:ilepetl rxili-
laire n iegertkcmt, t,era.:l<.1ert l:'iur htiuding i]f.r
slag. Ze zstil:n een barscit g-+:zicit1, gjialt .:ilor {jû
.;saggcnti,etii: sta:r-ji r:r- roêilcn : * I)it iliirrir:r vrrfi
I.ôi'irn I ke i1 Par:iion I r lerr sold.aai s,,:hr*ri' <iesr
*'o.-rrde1 zeif," tiiiiten <-r1: cicn $,ag'g'i:tn. ,'\llrn :ijr
tr.oiscir o,p hun lrerk rn h*Lii;en schii< ii.r rle be^
langsteiiing vr-*r' huc buir. lValnerr. Llc trs;n
1{,'eer lrer:trekt " ir,<jrc!ûn c1c brtrekking{:l.ti tusscl'}{rr
br.lrgerrn'achter: ec sci<latcû ivear goed" I}:cl:. niet
ecohaagt is er eer Duitsch publieir irr 'l l.ersc'hiei.
of ds bùrdjcs wold,rn lerh,angen en dc l'erïcôûing
heri:egint. Llat gilg sç* 11';ir:tigmaal op tle reir
i-an Lculen naar fuliilsterlager"

\Â.irit lcr"fijnde riui:beih,artigheict. I

Men zo.u zich leelijk vergi-sse ii.. ilrdi,cii me û
meeridr:, riat dc Duitschers hun ongehoi.rrd hcrlriji
lrebtreil beperkl tct clç stacl Leuven ss haai' i'o+i--
g'etiorchtel. Feii.lijii !:e'*'erkçn ze versclrt:ide;:r:
l<anions tegeiijk,'1 kanton l,eilvçn, 't ira;:icrr
Llaacht en een deei vatr 't kanton \rilt-ccr.jc.
lJaarn:ate he1 Belgisch ieger, da1 hen tc Bui:l<gr
heeft avervallen, ..'{16ç d* overniacl.lt op }Irr-ir-j€n
g11 l,Vaaihern terugtrekt, l'clq4n zij nter :r,r ':tir.h:
bij 't bereik 'lan cle Ant:r;e::Fsthc kai:r,.r:reir (ii,
hu1 dar-rtocirt pl'.i:iiler'çp, bi"rr.-1,** i i! r-:i-n{t,Iiieït
rr, \ernl-{l{}i'(it_'ti rie inrt<rrilrs ni fienrc-ir lÈ gevân-
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Leulen: Het puin der Hallen.

1r:n. ln ds d{Jlpun dc,çn zc zelfs wreeder dan in
rlr: s1.;r<..l. 1V6 hcrinnt:r-.!:tl r:rn wat is voorgcr':r11":'r:
i,: 'i'hiiclonck. anderhalr.c mijl van Ltur,eti geic-
H r-: ll-

o*t

Na hç1 B€**ccfvrill; r,an 25 '\ugustus, ir:t <1€

kiopjacht van 26 Augustus, komt nti het zooge-
raanrd bombardemcnt. Clp Donderdag !f Augus-
Ius, lusscherl "9 

e.n lLr uur 's morgens, z,cgge:l r1r:

Duit*qcrhers tege.n 's ruid<iags het bornbardement
i'an de stad aan, Al de tierçoners moet€fl r'ertrek-
ken. Let r',,eI. dat rûeq ze niei irlj laat thuis te
!-rlijr"en çl irei geschut te trotseere'n" Ze rndi:ten
lerlrelil<en: zoo luidt de o'riler. {:i1 d,e soldâterJ
z()rfJen da1 die rvordt n,agcleef"ci. I{e11 moel alles
in cien steek latgp, zeii's de do,xien. Het lijk var:
den hecr Keulentans, .,,oorzitter van rie handels-
rcchtbank, op Zondag 23 Oogst *r'ericden, staat
€€n lleek lalr[i in tle fûtiwkamer te verwc]rd€ll.
I{e1 lijk van deurwaarder He:ereaaar. daags te-
i'oren g€rloGd, staat gekist op twee stoelen : h€t
gezin nccmt de l'ijL flaar w-ilsele. Ds heer Ca"
ic,nne, postbeambte, r,çrliest zijn. ':ro'urv: hij li'ik-
kelt ee haastis in ees deken, begraafl z,s in zijû
tuis cn .;]ucht nrRi' de'a huiteu. n+ f*fli,ilir !]e^^

vijver vraag!" 9p Oe .Ko,mrilarrdau t ur. ry-rrlof orr trij
een gelie{d lijk re blijven : men sruurt eer ondcr-
officier en soldaten om z€ uir te drijr,.en; trcl lijk
'*'ordt in de Dijle gegooid en spoelt ûan op eÈtj
aanlegplilats, achtsr d,g fabriel< van Everaeit"

Niets zoo jatnmcrlijl< als de uittocht varr die
bevolking van 4f,.000 ziejeu. FIel is aangrijpencl.
't is om steen€n hartcn rg tlrel{en. l.{en moet het
lrebben gezien, om het zich voor te Ètell,en. Dc
;rfmen pakken in,clerh,a,ast hun scharïel trceitic
bijeçn, een moudr"ol leeftocht, hun djerbai.r'stg
panden: moeder dc çrourv draag't in de eene han,-i
het voorraadflet sn in Ce andere.,. de r,'ogelkt'roi ;
lacler loopt çr :rchter, rret olier .llen schourlcr eetr
zwaar' .pak aan 't ciucl rian een str:rk; dan de kin-
derc11 , rrct een 1>akje tlal bengeit aân cetl s.i?âk.
riirn zlj eik aan (i{-rli uiteind vasthouden ; tc:r
slctts de hold. de rveelde aa11 deli berooi.jer;
ha:rrcl, rJic achtt-rarrn rji-ibbelr r:n cien ltcelsn s1c,el
be waal*i.

De- rijkç Bezirincn -. cLrdcrsr:hcidi trc11 zc lûÉI
rvel van de andere? ., zien er nrisschien nog :ie.,
liger riit : ûrevrou\v heelt ,r-el haar hoed uJlgeza:i.
traa;' hij staat st:hcr:f. ze h,c'e[t tie beste s,pi_rllcr
irangetrokken,, maar z,e liiten slordig; mcil€er
heeft de slipjas a,âfl. mââr hij heeft zijn boordjr,:
r.ere'eten en de :k.riftn aangehoutle-n : gee11 wis-
sclkleeren, geen verschoc.ngoed ; ze nemen iilleeil
eell va,liesje me,e rnct lrun kostbaarst bezit.

Jonge moeclers r'luchteri mct clcn zuigeling c,p
rien arnt cn dg halfgekleede kleuters op huu hie*
len ; ziekes .en ouden houden een gedignstigen
arm vast of sukkelen toort op krukken j en dan
zijn er de nonten. sederl een halve eeuw âchter
slct en <l,e straal o,ntwend, de o,ude mannefjes en
r,rrouwtjes ui1 de godshuizqn. de weeskinderen, d€
eindelooze stoet d,et rnisdeelde kinderen o,nder he1
geJeide der Broeders van Liefde.

l,trrant, wiliens of on,willens, alle ljefdegestich*
len moeten ontrrrimcl. ITet Siut-Pieters*ho,spitaai
stur:rf op bevel al zijn ziekeu op straat: aileèn de
{:)$r'Èrvoerbareo worden in de kelders geborgea;
zii, <1ie liunneri loorren, gaan te zamen, met derr
op;rerchirurg aal hun, spits; en wie 't v€rvcer
ka1 trotseer€n, wurdt ûp e€ri hondenkar gelegd.
of op een stootkâr, of op een kruiwagen, of op
cen thor.ilrget<nutselde berrie. Waar trekk6n dic
stakkers heen? Ze \r'€ten h€t niet. Ze loopen
rechl aan recht toe. Als men ze nog nraar ia
vrede liel vertr,el<ken. tr'laar de rvegen krielen val
sÛldate1, z€ mûeten wachtposten lar:gs, so'mmige
doorgangen zijn versper'd. ut, çlrglal .*'orden er
gc !: all gcn geÏ.on'ien.

Ds stad is verlaten ! FIet tloel is bere.ikt ! Een
l:onrbardemeni lâg immers niet in he6 plan I men
hte{i zich vergenoegd mei een paâ1" huiz€Tl t>p
ko,::fen afstanei te besr:hieten, en ol€n be$eert dat
de geschutbedieriendc n.ransehapDen dronke$ rl/a-.
ren en rr waguel<len ôp hun tre€nen rr.

De stad 1. vsllsfell: nu kunnen cie troepen o.,ir-
gemoei<l roorerl en brandstiehten. Ze doen hei
naar hartelust. Wijn, tatrak, sigâren. eetwar€n,
schoeisel, bedrlelakens. dekens, lijfgoed, alles is
welkom. 't \À/.ordt een liederlijke zwelgpartij : ze
rloorzoeken de burgershr.rize'n, trappen de l<elder-
rie,uren in. .lrinken tmik-sta-bif e!! gaân dan te
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keer als zatte v€rov€raars: breken de meubels,
verbrijzelen 't kristal, vsrrnorzelep '1 vaatwerk,
maken onbrurkbaar wat men niet meedraagt. We
hebben een ptano gezien, rvvaarvan al d€ snarcn
rvarcn doorgcsneden. Er zrjn zoove€.I wagens in
gebruik om 't gestolen goed tq vervoeren, dat
een olficier zijn beklag doçt, omdal €r g'een m€€r
overschieterr voo,r den legerdienst. De vernielings-
woede houclt zoo aan tot I Scptember. Na dien
tijd komls er slechts nog alleenstaandê. ofschoon
nog te taii-ijke, dadcn van roof sn brandstrchting
voor : somii vcrgoclijkl die konrmandant von
\,{anteufiel, nret het klassieke voorwendsel, dat
men g€schotcn heeft ; vaak rventelt hij de verant-
woorilelijkheid af en schuift ze op de opwioding
en de dronl<enschap.

tlndanks he1 strenq vrrbod, bleef er nochtans
e€n aantal p€rsonen ter stgds, verborgen el traar
't giug of gevluch'; in de ambulancies. Tersluik
slaan 2e d,s gebeurtenissen gade, ze raken -ver-
trourvd mç1 het ge\iââr! verstoutctt zich allengs
am buitsn te icomen : op 1 September treden
eenige burgers, die 't St-Thomas-hospitaal bç'
dienen, in beraad, begeven zich naar de a Kom-
mandantur > çn vsrkrij-en de belofte dat het ge.
6'one le..'en zat rvorden hersteld,

Hoe is het personeel van 't Sint-Thomas-hospi-
taal op zijn post gebleven? Het loont de snoeite
dat te vertellen. Een lid van dit personeel * D'
Noyons, Hollandsch qeneesheer, professor in de
physioloe:e aan de Hoogeschool, die zoo goed
als zijn Belgische vakbroeders aax de ambulancie
onvcrgetclijke diensten hcefl bewezen - 

had
daags tevoren, 20 Ooest, een onderho,ud gehad
met mÂiûor von Manteuffel.Daar zijn huis brand-
.je, had hij als buitenlander, bij den majoor
krachtig geprotesteerd en tevens een vrijgeleide
gevraagd voor zijr vrouw. De-maioor hatl ten
slctte gezegd r

..'lVel. !a:i1 mevrrxlw te Iærrr,e.tt hliivelt Ôr,

mijn woord va.n €€f, er z,al Leuven ge€n lèed
meer geschieden. u

's Ànderenda gst 27 Augustus, om I uur d€s
,morgenis, kwam men in de buurt vao de Sint
Thomas-ambulancie het bericht afkondigen,
waar'bij ieder het bevel kreeg de stad, die des
middags zou gcbombardeerd worden, te vcrlaten.
In hun heelmeesterskiel bcgavcn zich Dt Paut
Debaissieux en D" Noyons naar majoor von Maû-
teuffel.

Ze herinnerden he,m zijn beloften van daags
tevor€n, brachter hem onder de oogen hoe on-
rechtvaardig he1 was een open stad en hospitalgn
t€ beschieten. Ze hielden hem voor, dat het on-
mogelijk was m€t de 160 gewonden uit de ambu-
lancie te vertrekken, en verzochten hem de ge.
bouwen die onder hoede van het Roode Kruia
stonden te sparen. Dg majoor b€gotr tc aarzeleu
en eidde ze tot den officier, die m€t de beschi+
ting was belast. Deze, Schweder met namg, bg.
toogde dat hij zijn geschul voor 't stadhuis zou
opsteilen. dat hij de'Brusselsche- en de Mechsl-
schestraat zou slechten, en daarna, van aan het
station,.de rest van de stad.

c lVg moeten de baau vrij rnakes na,âr He-
rent n, was zijn besluit.

De dokters 6"6"6 6pm€rkeu, dat het daarvoor
geenszins noodzakelijk was de stad te bombar-
deere,n. Daarop liet de o,fficier zich op de kaart
dea w3g naar Herent aanduiden. Terloops wezen
de dokters hem de straten waar zich de voor*
naamste Roode.Kruis-inrichting.en bevond€n i op
een plattegrond merkts men met iood krijt tt de
irstellïngen die onder de hoede zouden blijven
vax de Geaeefschs Konventie; ten slo'tte werd
afgesprokep dat, zoo de ambulancie niet beliefde
op'te breken. ze dit deed op eigen risiko.

Ondertusschen wâs aan de inwonenden van dê
Sint-Thornas-ambulancie het bcvet ge,boodschapt

'ir:h rsnr 't rtatirn fp be.€.evpn f)e bertirrr'rdere
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.Vgr. D€plojgs eo Kan. I'hiéry, verklas.rden daa,r-
op dat ze in g:een geval zoudeo gaan en de ge'
sqoden niet zouden overlaten aan hun lot. Ver-
pleegsters,. beheerders, dokters, dragers, ze bl,e.
ven allemaal zonder aarzelen op hun post. Vluch-
telingen, die de gastvrijheid van 't Sint-Thomas-
hospilaal g€noten, lieten zich door de bestuur-
ders overreden ea blsven ook. 't Is uit het per-
soneel van 't Sint-Thomas-hospitaal, dat de rnan'
nen werden g€worvel die op l, September over-
gingel tot den beslissendcn stap en tot l\taart
1915 het bgheer der stad Leuven op zich zouden
nemen.

Gevangençn hebben d.e bierwagens van Artois
en L,a Vignettg zien aankomen, volgeladen met
boter, likcuren. wijn, champagne, tabak, siga-
ren, blikjes, konfituren. koloniale warer... , ze
hebben zelfs een karretje nieuwe scho€nefl zi€n
aankomea, die de soldaten onder elkaar hebben
yerdeeld.

Te Heverlee * gemeents buiten de Naamsche
poort, Toor dr'ievicrde6 't eigendom van 'n Pruis,
dea hertog van Arenberg. €n waarschijnlijk daar-
o,rn haast in haar geheel gesoaard 

- brengerl
twee Duitsche wagens en de handkar van bakker
Aerts, inet soldaten bespannen, een hoop buit
naar 't station eu lader dien op waggons: kisten
sig'aren, muziekinstrumenten, elleqoederen €tt
hoofdbekteeding. Dit gebeurt tusschcn 2i en %)
Oog:st, bij ktaren dag, herhaaldelijk. De getuige
voegt er bij :

" De geleiders ziin dronken of aangeschoten.
Bij een der riiten l.eeft een officier een mando-
line onder den arm. Het v€rvoer gaal ook des
nachts door. u

Al de gegoede huizen van L€uvel. al ds w€tge-
lrulde winkels zijn leeggehaald. 'i Vriidaq's staan
er op 't Stationsplein viif of z.es Eroote verhuis-
wagens vol netjes ingepakte meubelen. Denzelf-
den dag is er op de spoorwct'kaden een stapeling
te zien van de meest verschillerrde voorwerp€n:
tafets. stoelen. zetcls. kanapees. spiegelkasten.
pgndulgn. bonten. schourvgarnituren, bronzen.
beddeqoed en deken's. Waar is dat alles h€€nge-
g.aan ?

Toen we. beein September. naar onze haard-
steden terugkeerden hebben wg allen bevondcn,
dat er niet.€nkel wijn en wollen dekerrs. maar ook
meubels €n voorwerpen van waarde waren ver-
dwentn. en dat mcn moedwillie had besehadiqd
wat men niet had kunnen meenemen. Deze fei-
ten zijn feiten. en geen ontkcnning kan ze weq-
cijferen. En dan is er een getuiqe. clien de Duit-
schèrs onmooeliik kutnen afwiizen: von Man-
teuffel. ds plaatsel:ike kommandant. Die man
heeft op 1 Sentember beloofd de orde te herstel-
len, maar hii is ziin soldaten niet meer me€ster:
de plunderge\\rooflte heeft u'ortel gescho'en en
hij kan ze niet meer uitroeien ; de versche trer-
pen die de verwoeste stad betreden, achten alles
geoorlcrrfd en rooven maar raak. Om aan de
strooperij 'n einde te maken.laat hii op I Septem-
ber eæn waarschuq'ing aanplakken, die een open-
bare bekentenis is: he1 plundersn. dat eerst w€rd
ber.olen en later geduld. wordt nu eindeliik ver-
lpden.

'U/at g€lvord1 çr' tiidens het geplunder vag de

ongelukkige ber"olking die uit læuve1 is verdre
ven? Alleen de bewooe,rs die de Naamsche poort
en de Perkpoort aijn uitgetrokken, zijs ong€-
rnoeid gcblevem. Al de anderen hebben last ge-
had. De kolon, die den w€g naar Tiensn is in-
geslagen, ziet zich den toegang tot deze stad
versperd. Ande'rzijds vçrbiedt men haar naar de
omliggendg dorpen te gaan, eû meo laat haar
evenmin toe op den steenweg te blijvqn staan,
orndat die vrij mo'e't blijvea voor de troepen. Wat
gedaan? Al die mensch€n staan daar radeloos, d€!

çenen stilzwijgen aan den kant van den u'eg,
de andçren weenend, drukdoend of smeekc'nd I
de officicren loo'pen te parlasanten. Eindelijk
ko,mt er een halvs schikking tot stand : de vluch-
telingen mogen Tienel binnen. doch voor ééo
nachl maar, daarna zal men verder zien. De af-
stand vas Læuven tot Tienen is 18 kilometer; de
meest bevoorrechten hadden 8 uur noodig om
dien weg af ts leggen, zoa talrijk waren de op
g€worpen hindernissen. 't \&'as soms wesrzill-
wekkend.

Is zijn a Bslgique martyre D v€rtelt Pierre N+
thomh o.a. :

e Elf priesters en kloosterlingen,waarondcr pa.
ter De Clerck, r€ktor van Scheut. kanunniken
Noët en Lemaire, hoogleeraars. EE. HH. Neycns
en Tielemans. onderscheidenliik pastoor en oud-
pastoor van Sint-fo"ef, worden aangehoudcn erl
opeeslotel in een wrakks boerenschuur. Iedere
maal dat de soldaten 6en nieuwen gevangene de
schuur in duwen. kondigen ze hem aan : n Nôg
een varlrel voor dex stal r. Ze schimpsn en drei-
€ien m€t woord en gebaar, Ze snuffelen hun krx;t-
gangers af. en als volleerde bandieten ontrooyen
ze den pastoor van Sint-Jozef 6.0fi) frank en den
oud-pastoor 5 000 frank. Dezç r<xrf is met zeker-
heid vastgestetd en erkend. \\ran1 in de eerste
maanden van lglS hebben Ce Duitsche-rc. om de
door o La Belgique martvre r aanseklaaqde fei-
ten te toetsen. een onderz-oek in.'estcld f)e ories-
ters en kloostgrlfngen hetrbçn zich naar Loevcn-
joet mocten bege.'én. en in'de schuur waarin ze
hadden vastqezeten. het geberrrde naeebootst. Ze
slaaqden erin den reôhtgrvnn dcn diefstal te over-
tuisen. In Auc'rrslus 1915 hecft von Bissinq aan
de beidE geestelijken de ontstolen som terugge-
geven.

Tç Blaun"put. tien minuten van 't statiotr vân
Leuven. heeft men dlis leerbroeders. drie Bræ-
ders van Barmhartisheïd. tegen den muur van
hun school geolaalst. haact vlak over eel q'roep
vrouwen en kindcren. die. met orrgestoken ar-
men. aafl den overkanl toezlten: de soldalen
hehben hun sch,anrrlier afgerukt ç1 hen schaam-
leloos heteedied. Een .'oa17f;igaand officier maak-
te aan dit beestenvermaak me1 sen n Das nicht ! r
een einde.

Den 2?" Oogsl is waarliik ds dar seweest van
het martelaarschap der priesters en kloosterlin-
gen.

Laten wij hie'r de getui{enis aanhalen vafl frq-
ter Schill, der Societeit ïesu. Hii was slachtof-
fer van de onwaardiee behandeling en ooggetui-
ge Yan een terechtstellîng.

Dez4 geturg€ verklaardg aan de officieele
Kcrnmiscie van Ondere,oek het rrolgende I
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u {,lp 27 Augusius, om g uur, lerv,'ijl ik bezig
was mijns kamer in orde te brecgen, klonlr een
ltern door {sÊ gang:

u Allen na,ar buiten! Binnen een uur nroet de
stacl ontruimd zijn ! ,

Een half uur lat€r s.loegerr wij derr weg na,ar
Brussel in. '1 lVas een hartverscheurend schouw-
spel; ntassa's mçnscheg gingen en stroomden de
stad uit, deze nret pakken bij zich. gen€n zonder
icts anders dan de kleederen die zij aan 't lijf
hadde'n, anclersn rv€derom, zieken en kleine kin-
deres meedragend; ik aglf droeg een klein knaap
je met trloote voetjes.

Van tijd tot tijd kwamen wij Duitschs qracht-

Fasien tegen, en als wij hen naderden met opge-
ireves handen en zakdoeken zwaaiend, dan beje-
genden zij ons me1 de beleedigenda woorden:

r Schweinepriester! Halunken! r (Zwij,nsn van
priesters ! Schurken !) .r Gij stockt de menschen
op cln op ons te schieten I Das sircl die Richti-
gen!)

Andere soldaten verontschuldigden zich :

u Die Unschuldigen miissen mit den Schuldi-
gen Ieiden ! r (De onschuldigen moeten lijde11 met
d6 schuldigen !)

Na een vermoeiendeg tocht van t\/€e uren, en
ira gezond en wel vele voorposten te zijn voorbij-
gctrokken, bereikten wi j eindel i jk Tervueren. \Ârij
';erheugdea ons echter ç'at a,l te spoedig; €ens-
klaps vielen wij in handen van een â'ântal solda-
ten, die ons den \À7€g' versp€r'di.en. Zij ûâmen ons
gevangen en gar'€n ons bevel onze zakken te le-
cligeq en d,en inhoud op den gro,nd te leggen, in
het stijk. lVij werden allen op een rij g'epl'aatst,
terwijl de sol<laten voo'r olls stonclen en ons de
geb,ruikelijke sche{drvoo,rden toeriep,en I < Schwei-
ne ), enz.

De o'fficier had hun bevolen. zich op een âf-
stand ts' houtlen, maar :nauwelijks had: hij hun
den rug toegekeerd. o,f 'zij wierpen zich o,p o'ns.
De offir"ier keerde zich tegen hen, .revolver in de
hand. Vervolg€ns werden wii aal den lijve do-
de,rzocht. Ik ma,akte het bovenste gedeeltç va,n

!'lliJti l<jcg loi,. trr de lti:sititig tlai tlit ttrldoeude
;i;u zijtr, m:r,zti t1€ s*i<1aal rukie :,e ir](:i gea.y€l{l
ilpe11, vân boven naar beneden,, zood,;r1 o'p één na
al de knooipen er af vlogel. Terrviji lrij mij bc-
iastte, trachtte hij ^s6 patroon in een mijrrer zai<-
ken te schniven, maar gelukkig zag pater X...
riç poging en waarschurvde den officier. Ik rv€et
niet o,f de soldaat gestraft werd.

Toen het o,nderzoeh w.as afgeloopen, werden
wij alle,n geleid'naar een veld langs derr rveg. en
ilsn llet ol1s neerzitten in he1 natts s'r15, terrvijl
rli. soldaten de wâcht-betrokken. \\,'ij blevel daar
ù!rgeveer één ,uur. te'rvr,ijl geestslijlçsn, priestcrs
en l<loosterzusters bij ons gevoegd rterden, na,:y
gr:lang zij van Leuvç1 aankllamen. Daarop
plaatste men ons in tivee rljen, langs cen hcg,
rl;e cloor hel land liep; men hacl gezegcl dat i-r.r{,ll

*irs ging doodschieterl, en <laarorrr hingen s'ii
clnz€n .ro,zeilkrans ()m dcn hals. $irlnen ons kruis
in de hancl en ontvingen de absoltrii,ç, va11 rerr
:rlicstcr.'lrvee ke rels vali ongulrstig uiterli jk hadtietr
zich bij ons gerroegd, ik wcet niet hoe. 'foer ech-
t€.r een o,nzer den officier vro€€'. wât er girrg ge-
'Deurçn, stelde hij olts gerust en, eeide, rJat wij
niets te vreeze'n haddeu. Wij rverdeu toen ver-
deelcl in groepen van twintig; rnijn groep weld
achter de heg geplaatst, in het ,ander gedeelte
van het.velci, onder bewaking van een f,atsoenlij-
ken en goerlen soldaat. die eenigen onder r.lns

ioestond zich voor een oogenblik ts verwijderen.
. Maar naurvelijks had de officier dit gezien, of
hij krvam haastig aangesneld, revoller in.de
hand, en ginS te k€er tegen de6 soldaat in hef-
tigc bervoordingerr:

< \Àrat heb ik u gezegd ? Als éétr enl<ele zii:h
beweegt, zal hij worden doodgeschoten. Is daf
de wijze waarop gij mijn bevelen gehoo'rzaamt? ,,

De sotrdaat was verontwaardigd, 6l zonder éé1:
woord te spreken staards hij den officier vlak irr
de oogen. Ik stond clichtbij e1 rvocndr het t1e-
heele tot,neel bij.

Na eenigen iijd, ik vcrg€Ét hoe lang, zage-,rr
wii p,at'er Dupierr:eux uâar ons toekornsn. tus-
scheu twee soldaten, terwijl een de.rde volsde met
€en papitr in ds hand. Deze laatste vro€g'r âall
wien dit schrift beltoorcle : pater f)urpierreui zeidr:
dat het van hem u'as; dir.ar ds soklaat eerr toll<
vroeg. rverd ik aangew€zen.

M,aar'r*rat zie jk? Dr--: pater hatl eerr groot krrris
gemaakl met krijt, op clen rug; hij hield zijn
kruisbeeld iu de hand en trleef cr met d€ oogelr
gestadig op gevestigd.,

Dc soldaat bood mij het papier aan en de crf ii-
cier zeicle :

r< Let op ! Gij zLrlt he1 irapier eerst l€z€n in h{:i
Fransch en d:rn vertxlen in het Duitsch. Als gij
een woord weglaal of toevoegt, zult gij u'or<le$
doodgeschoten mct hem, u

ùIijn harte klopte eeweldig; de arme pater rvas
reeds veroordeeld ! \Vat te doen l{nclien ik rvei-
serde het papier te leze.n. z.ouden sr twee slacht-
o,ffers zijn ; indien ik het 1as, zou de pater o,p
staanden voet worden doodgeschoten ! Ds inho,ud
der aanteekeningen was als volgt; " De Duit-
schers zijn België binnen gevallçn te r,uur en t€

De kleine Belg, trourv tot de,n <1ca<1
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- ,,.. r, '-lr:zc lr,q:.r.r-<ir. ,,,;r11 l:tlr!::ilrL it{:tjit- lt:t- 31,,:-
- : .-itr-l lf i'.,,:!{jr';si ' j'ceri +nllar' :ie bi:tâ.:: iji i,
. .1,lrrtr;iilriij ijriil ." itr'$,,{.j,eÈi" gelr;*,iijc ï:icrxaTrii

:,-lil.: ciln ,laacl '.'an 1:in{ialisrne û$;t ;i{ru kul1."
, rr iilrhaitld $it}rden. Zii ivr,'rd lierir,ir:rlrl te Lci.i'

., !i; {i{-' l-nekcrij is veruiei'.1. Iiat is de ( gelnt:r'=
:;i:r-:ilc Kuitllr D wi:laro,p zij zich zoo ti'ots ixi-
r,;ertr,ieit ! I

li'r'wiji ik rJt:ze r-!'{-rirr{llin l;rr. onderbr;rir tlr. c,,1"

iir it:r' rnij :

firrrrrg, .rb I ,. {Gerroeg.l
lIn ttr:t: ecnigen trai,'hlten henr t6 bt0,:rlrri, r rr'r,

iiii iril :

,' lir:in \\'or1 nrchr ! ,, i{j,eerr ..{û{}rcl nlÈ.r. j
l'r-if1t r,'ri:t:!- iL-' pâter, rTi3 liiliirl Cftr i1r.-:l t,:rilili-

rrreû i.:ijiilitlor:digheid 1ta,:tr d.e iezi11g gcl'û j5i..11i

ir:rri. cle ;rirsolLiiic te illrigclt ç11tvangen. llit t',:r,.i
rt':n +flir.:ier dLridi:lij!ç gErr:aakt, die zijrr tocstcrr]]-
ririr:g gai. Na ziju bjeclil siond dc p'aiiti op.

I)ir oflicier g;r"f het bevel:
r. i'r:r'*àrts -,,ûr, iie Frontli:
Za"*der een côgcn;rlil< te aarzeleq il,irpL; rr

i]attlf 1'oùl:È, fle ûogel1 ge'.'esirgd op, irel i<rui:"
:,{.rc.ld" Ûngc\.'{:er l5 m{:ier vat: ,i:.i:s al, bieci dt
i!:ri.L'i sl(râ,{!, $ir bevei varr den cifii.:ier, 'i'oer;

\r.'crdelt vier soldaten g€rileî]€n. ciie zi,-:l: i-r1:tat-
.:iùn lussche,r !s1 ..rlaci:io,ffer en ous, lTei bevel
kioni<:

r l-cgi all I li-€uer 1 ,,

\ltij hoordec slechls éen kiraii tie irtlq; irei u!-r

ritn rilg; een laatstg htiivering vcer tioor zijrr
:!r-ilie.n. 'f:oç1 beval nien rie toeschouwt-rs zich ,fnl
ii' f-ieercn: ontler hen bev'ond zich dc tu-ceiing-
br,:trtler vafi het slachioffer. I)e olficier bukte
,:iclt r.rver het liji; en lostc zijn rer,t-.i..":r ia hcI
irrr: tlc l;ogel l<rtam ui1 dcrr-rr het oûg

l,},ç ofiicicl- iict i:rij rerlllgt':i-. dr rcjgtti<le- bi:-
irçndmai<irig';crtalelr :

, (iil tl;lf ili: tt11'l i.,l:s rlr!."11ô is; .!il1ù \1 itgrûr
i\ls rr'ij t,rei: dcr'1r t-rt:r.cil<tç, z:i! m.çii ir.r,ie *li ih:jt
ur.ver uitkiezel]. clrlr rjerr burgemir{rste!'te gâail
$irarschuwen. dal lr,ij rer:rlil1vû{i'dleliik is .,'oor

i,;i gtdl;rg rijatr itcclei:. lsdi,rl* eçtr gewecrsçltot
r:.c'rrii:iigevr-11-1ïd Llit €ii* hi:;s. tal i:ei: gel:**lt
riorp r,r'crtlen 111 brand gestoken; gij xull ir.'(':-oir:'
c.l<.ioCge-schoten en de inu'on€rs met u. ))

l);rarop bestegen in,ij de k*ag"ens en tr;tcirititi
;vij ee11 pnzr.ats tr:, 1'itielen û,m ons l1eer t,e zetteTi iris"
schen de planken. zakken graanr €nz.\ry'ij had',i*rr
r,-rrder ûns &1gr. I-acieuze, rgktor van ile liniv|iri
t.,:ii. lag Læuïen, en ir'Igr. de Ber:kr'r, voûrziTt.'1'
1'2111 '1 Âmerika,arisch S*min'arie. 'I'cert "wij Brus:;,:J
doori.rokken, ve rzilm€lde 'eeç âng'sti-q-e rnenig tr
zicli op de la,nen. z.ich afvragend wât clit alles bt
ieekcncle. {erst t:m 8 uur i11 den avond lt*r',,i,:ir
iv:ij 

"'rijgelaten, 
r1aûli ,aan de {u-cschenl{cmst 1ir11

clen Pater Prû,r'inciaa1" i;

Een tw'eede groep g€esteiijkrn. w:râ,rondei !iii'
nLrunik Ncblesse. bestuurder van het St-Nci'r-i::'
iusirr-iil,egc van I.euven, tn re' uuster*ç "'aIt dcti
lior:slen i-Ierde;:. en irvec rveesln€isjes. rnoes{r:1;
ûâast een munitie*i<o'nvooi ioopen. dr: nrânlir:l;
','1 Brr-rssel toe.

,'\ndere groepen, lvâartûe iie lek{or der }{tr,g..
scircci, icera:irs, \igr. Cau*'çnbergl-r, onder-rek-
t,rr der ï:{o*,gesi:irc<il, cnz. , treiro*rden, rçtrrl*lr
even€e1rs rlnc,r ruwe soldaten rondgevûerd, na:i:
l"ervuereii, Halie, Iilrussel, cn herhaaitleliik njc'
,lcir dcnrd bedreigd.

Er krvam geee eiitd aan, rviiden ivp al rlr:il
.rnaiicl bcscl-rrijve11 x'aâ;'slee i:ien dc priesiers ltr
klcosterlingen it die fr:agische rpeelr heeft l,rejc-
gend. Ën in al die avonturefi 'd"Èet men 11i€t 1i'41

het vrini : de galgenbels',cchc palir--rserij c'i ,1t'

verfi j nde wreeclheirl.
lfog één feit cn: cTt.' ret'kc le slilit.eil.\'\'rij kiezt'r:

hct uit duizend:
{}r> 27 Ûogs1, irr derr t{iofmj'ldâg, nrarthr;tri

Eer*'. Heer Pieter Destrijckcr, ûrid.er-r€ktor i'âî!
't l\Lneril<aansch Kolieqe tan Lettven, ToôrziL'r
vâ11 ei:n r.r'ijr'eleide, ondtrtt:r-,!li-:nd rlmrr deli plaat-
se iijlieit k<-'n:ttiand,ant, op ci'en steertrve g lta'at
:\aischcrt. {}rn i3 .'! f-2 uur=+utmcer hij in de lruilr'.
tal R<;tseiaâ j: eeil irrep soltlirten, tiic al et-ir
qroot aantal burgers !:t'cït aânqehauden' Hil
haalt zijrr pâpieren 1e v.:orschijrl' rllaâr de sokl;:-
;tr wilirl :i: r:iet ir:zien, hij rno'e1 bij de ger'an-
getlefi. &,,Irt: scheiijt ilr rti:,iilnen valt de vro'uwâli :

d;ez.etr rtordeil ïerdeioi-r gcjaagd en di: mar:nrtr
r.,pq-est,eld. in een weila*d' Na een uur ltraclitclil
ir*ririir rri]c <i.r mallncE tt:rtlg naâr Leurteû tl
i;,.* r, i.. r-r, . {-i n il i j f -,jre g rr,L1 r il.:ri ri e g e r. a n gr-=t'i C n OT€ r-
,,'ii:,eclig uitgeschold':n, lr! 11'rn "'-'r1iâ1 11'{rrdt i:ef-

, n-rcerrierd nret â1 de burt'ers rlie rnr:n gaarr<iert.cg

tcûerko,n'i" {};: cl* Groote X'Iarkt rÀin ze met 25Û.
)1*r:r stiiilder-i eri! Lt'.iil 1ii1lP. r,*:r 't :-'tetihuis.\rafr
da.rr Eaat het naar 'i station; iiaar, cp tle' sp<x-tl'-

lijnen. air,,.eer i'see ilrÈx iv:ichi{jls. Orrrstreeks S

iiur 's elo,nCs titirvt i-reti tk:ir iiç:':!en i'lil*lp in l.rtes'
ti.n\\ii-l!:.gcTr!. Eeitigr: {},{i*rrirbi;kkil.n later : u Er
rrit I ;'\lrne* omiroog ! , i'r: rlË bcr;€J r.an een oifi-
çjei 1.-.o,yCg-,1 cie stakkers zrxi:t.tr;iq Llle?L ktlpi:r:
rlra:gl ;,ian e!kz.,ar g,ebcnrJen, iat zt ;rii:h niet rcr-
ren iiunnei:" Er rvc,r-clt httt:: l-rer.'tlel.: l'lt:l heelr:n

turcht r'e.htoP f* bi'iiver,r :

q Zc* e': éé* is, die irlrcht lul i'tt i':t:rrrrtl: *f zii--h

u{:çi i'€ zti:ieic, g,c kriig;i: lile;; dcn i<op;e!'. "
Ze Lrle'.'er: dus heei .lcli t:,jcht iti Lr*n kweli.snde

irourling. ?sgrlr; 'lç1; 
rn*ïg.çir lïrijrl*rg !$ :\:igus-
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tus) zien ze de soldaten ,:c:t c armen priester l
roo'r Van de Wcy-er's st:rndbeetd sleulen: men
schiet hem neer op armslengte. Daarra a'orden
za zelf op e€n rij geplaatst, als om op hun beurt
den kogel te krijgrn. De soldaten brerrgen alvast
handkarren, a om rlg lijkerr weg te v.r€ren r, z€g-
ger ze. De gevanlJensn z,ijn ovsrtuigd, dat hun
laatste uur geslagen is. r:n de priester spreekt
over zijn lotgenoolen dç woorderr der gezamen-
lijke wijspreking: a €go qos absolvo a peccatis
vestris. In uoniine... n

Om 5 uur weerklinkt (Fn schot, gevolgC door
cen onderhouden vuur. Ds adjudant roept:

. Wij zijn aiweer dc;r lrijschutters omringd ! r
tr'lelr brengt d;ir: gekr''etste Duitsche soldatss,

en de priester hor>rt duidelijk een onderofficier
zeggen:'

n Die dummen Kerle baben wieder auf einan.
der geschossen ! n

Om 7 uur worrlt Eerw. Fleer Destrijcker los-
genraakl en ûaar ds u-achtzaal geleid,- waar hij
den dag doorbrerrgt fr;n prool aan de schim,p*
rvt'orden en d.reigementen der soldaten, die ieder
oog'enblik langs trekkerr lalleen een adjudant ont-
fermt zich medelijdend over hem.lVlaar 's avonds,
t,erwij! hij hem *at eten verschaft, zegt hij hem i

a D'it is de laatste maat dat ge te eten krijgt. ,
De geestelijke brengt ook nog dcn nacht van

Vrijdag op Zaterdat irr de wachtkamer door. Op
Zaterd,ag 29 Oogst, is de vroegte,wo,rdl hij voo,r-
goed in vrijheid gesteld.

Volgens het.zooeven vertelde, is er d,us o,p
Vrijdag 28 Oogst, in den vro€gen ochtend, ( een
armg priester rr voor Van de Weyer's standbeeld
doodgeschoten. I)ie arme priester was Eerw. H.
Hippoliet Van Bladel, pastoor va1 Herent. Zijr
lijk is teruggevc'nCe1 bij de ontgravingen in Ja-
nuari 1915. Die ?l-jarlge grijsaard werd aange-
houden dcn 26" Oogst:1914, onde,r onrstandighs'
rlen dic bern dcrr ccrbied en de bescherming van

ieder menschetrijk weaen zouden heb en verze.
kerd.

Ziende hoe zijn dorp werd io brand gestokn
en het bloed van zijn parochianen vergoten, waE
ds' goede man genade komen afsrneeken vooir
zijn kudde.

o Als ze iets hebben m,isdaan n, zei hij, smee
kend voor de vo,eten der officiereo kruipend,
( vraag ik voor hen vergiffenis en bezweer u ze
t€ sparen. D \

Deze ootmoedige barmhartige gang baatte tot
niets... behalve dat hij den Duitschen toorn op
zijn sigen persoon 1rok. Men zo'nd hem naar ziji.
pasto,rie terug, €n kwam hem kort daaîofi in
hech:enis nemeo. Toel begon voor hem een
smartelijl<e pelgrimstocht door de dorpel van de
streek. Donderdags vinden we hem met honder-
den gevangeuen opgcsloten in de kerk van Rot'
selaar. Hij preekt hun kalmte en gelatenheid.
Hij necml plaats in den biechtstoel gn vericht
zijn laatste prieste,rwerk. Daar, in den biecht-
stoel. ko,mt een officier de rollen omkeeres en
neemt een verhoor af dat waarschijnlijk over
zijn lot besliste.

Deze feiten zijn a'om bekend.- Ik vind ue nauw-
keurig o'pgeteekend in het relaas van een getuige
die mede heeft gevangen gezeten in de kerk van
Rotselaar. Zijn kolon werd Donderdags des
avonds naar Leuvel geleid en Vrijdags 's mor-
g'ens naar Keulen vervoerd, Omdat pastoor Van
Bladel daarmeds was meegekomen tot Leuv€n,
irceft meû l,ans gemeend dat hij ook naar
Duitschland was verzonden en aldaar gestorven.
Dit vermoeden werd echter geschokl door twee
feiten : dq opsporingen in Duitschland blcven
zonder gevolg, en anderzijds Lon men te Leuvel
maar g€en naam ontdekken voor dep ,r arme!
priester n, dis mqn den 28" Oogst. op het Sta-
tions,plein, r.oor het gedenkteeken van Van de
Weyer, had zien t€rechtstellen. Het gcheim werd
pas ontstu,ierd bii de ontgnvingar Tn taruari
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19L5. Ëerw. Heer Vaa Bladel is goed-en wel
vstrmoord,, sa drie dagen te zijn mrshandeld. La-
ten we bpkennen, dag men een vrijschutter m€t
de wapens in de hand, o'f een priester met de op"
ruieode rede op de lippen, niet aldus pleegt :te

bejegenen : die doodl merl ter plaatse en zonder
verwijl.

*
De Duitscbers hebbJn hul gewelddaden te Leu-

ven willel rechtvaardigen. Hun leugens zrjn
door de zorgen onzer r€geering schittergnd wc.er-
legd. Mes leze daa.rover het ( Antwoord op het
Duitsche Witbo€k van 10 Mei 1915 r.

Verscheidene rnalen hebben wij het ongeluk-
kige Leuven bezocht. Een tooneel willen we hier
aanhalen.

't Was is de ruïne der Bibliotheek.
President Wilson bezocht ons land es b,egaf

zich ook naar Leuver. Eerst werd hij op het stad-
huis ontvangen. Dan ging hij met onzen Ko-
fiing, mevrouw Wilson, onze Koningin en me-
iuffer Wilso.n naar de verbrande; halls. En daar,
tusschen de geblakerdg mure1, waarboven de
hemel zich welfde, begroetten hem de rektor ef,
de hoogleeraarsr en reikts men hem het diplom,a
over van dokter in de rechten.

'1 Was een grootsch oogenbiik. '1 Was een
dier uren, waarin we w€er- gevoelden de zege
vân het recht, Wat was €r over gebleven van
Duitschland's l,aster ea lengens, en wat \/an zijn
geweld ?

De plechtigheid greep oo'k Wilson aâ$, in
rviens rede ontroering trilde.

' xxxlv.
TE MEC.HEIEN EN ANTWËRPEN

De eerste ûitvaj van ons leger gaf dLrs aanlei-
.{ing t.rf heel wa{ geheurtenissen, die wii hicr.

vcren beschreven hebben.
Onze troepen war€n op Mechelen çr,uggetrok.

ken. trVij hebben reeds gehoord, hoe deze stad
op den 25o Augustus voor de eerste mael bescho;
ten wcrd,

_ 
Den 27o Augustus had de tweede beschieting

plaats, die veei verwoesting aanrichtte. Opnieui
gingen talrijke inwoners heen. 't Was vljf uur
's avonds. Sommlge geestelijken gingen in hun
parochie rotd en maanden de menschen aan te
vluchten. De zucht tot zelfbehoud deed velen,
die eersl besloten te blijveu, in dit vo<l.rnemen
wankelen.

Me11 zag zieken en gebrekkigeu op stootkârren
en kruiwagens wegvoeren.

De graoaten sloègeu hier en daar in. Na de
geweldige kn,allex hoorde men dakeg er nurct
ineenstortgl, ramen rinkelen.

Aan de brug van Bruinekrujs lieten de schild-
wachten niemand door. Men w3ende, klaagdc,
smeekt€, maar de soldaten moesten hun bcvelen
navolgen.

De massa vtuchtelingen keerde terug. Ia de
nabijheid der Koepoorl vernamrmel dan, dat de
w€g weer vrij was. En ds lange, deerniswckken-
de stoet golfde vsrder, vooral den weg' naar Duf-
fel op.

In dit dorp was geen plaatsje onb€zet. Niet al'
leen de huizen, maar ook de schuren en stâllcn
lagen vol r,luchteiingen.

In het dagbo'ek. geschrevea door del heer Ja.n
Joosen, van Mechelen, word€n de eerste oorlogs-
feiten dag voor'dag aangeteekend. Wij nemrn
hieruit anderstaande gelreurtenissen over ;

c l,t Augustus. -* Een alhier uit vrijwilligers
gevormd regiment grenadigrs ontrtangt he<len
rijn vaandel.

Het jonge regimenl is voor rls stadshalle op-
gertel<i
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lJjl t1r. ' ti'schi,;nirtg der vllg, r-rnd'er dç .LIailc-

'n-r-;;1. rl'gt,l'kiini<t kort tn hci hei bele! r':rn dçl
lrrtç kololtcl Goidts: ,, (iar':Ce â vor-rs ! u

Ilenr: riliing gual als ei:n elektrielie strtlomirig
,h,ror tk sanrenge.paktc menigte, en vindt zclitr'
ir.t:erkaatsing i1 die flinkg geie{ler'€n. ilaar zco
,ribeu't:c{1ijk als in ile ,,,olntaai<ste û,rdc ge!-â.rlg-
schikt. l),a,arua gahrdc olt:r M,echelsn'-e prâch-
iige }{arht; ,r l)rÉserfea... it!-û'res! D

Eer zucht, cerr si:'hr'rlt. kori ge.riûke1. 1'g ht't
lr{rvcl is r.olrocl-d,

r, Trornpettes... Sorylez à l'étendarrl 1... ,,

lkn majestucus. d{v-}rdringcnd tronrpetlaescirai
sr:het1.rt rn kli:tt'cr-i tegen de eeuweflilud€ l{iill{,i-
rnuren op, als iviitle htt deze hoog o\;erscttrij-
{jcll rln heinde cn verre 1g ','erkondigerl, dat c'11

\leclrelen's Gr<xrtc Marl<t ee]ie -cc!!âar kloelce. 1e-
, t.rtslustigc rI1atfiitarii ci€Ij i:eil çiin getrû11r,!httirl ;,.e:r

i.:ind or Kcning hebb,en gezrvô,r€n. ..''n51 Ssslo-
icn, nret lrel ctog op het heilig p'anrl, 'lat de kcto-
ttel aa;t r',irattdrig Rtclitit:trr:,;I! !ri{rjrti iit.:-c Krr*
rriilg's l<rlrni tor) t'e vertrouwcn, die geloflg iri rI;r-
rlen orn t€ z€iten. Plechtig oogenblik I Zielsr,'er-
heiiencle blijk van trotscher: nlirrlt-lrrmoed (:rr.

t ;r ;r ig çadcrla ndsli.cfde.
!l ,\ilg'ustu-e . - - Hcden rnirldag E:rat als een

!,x-lpe1r1 \'uurlitu het tieuws t'ioor ]\'Ie'.:helen. dat
tle l)r.ritschers langs htt trtug-ck€ril, ai.rn Roestett-
irgrg, d.e siad z:ijn ingekomen. In rver"kelijkiiei<i
hebtren eer"r ilertigtal uhlancn h<'t stour stuk aà!1-
gedur{d. i:rrrgs tle L)ijlelea6i ouclel dc bruggei:
ian den lJzeretrwcg {ltr.it, itrttt gcnotlt-:{-ia: l'abriek.
de Mechellclrc vestr:ri ol) i€ ïrckl<cû, deû L-.icr-

schen stecnrves' ol) te rijrle r-- t{rt 1lâi}i j l'attsiil-c-
rlreef, onr dail crt) hu:tnr st;rilpen lr€ei te keeren
rn den Ler:venst;hen stt:cnrveg te bc.reiken <iool
rlc Frederik tle Nlerrrdestra:lt, de Bir:st, cle Vet-
mirrkt, de Reizerstiirat. tlc Zattcllxxlrirgst, enz'

!\tat gc.le-'+1:r, gr,'fâas en gei:ttt:i' dit alle3 t€-
çs'ë€gllrftchi, iE moeiliik 

''r: 
r"r:!îg{j* ldrr lierr }:PIÏ

ller:hc|-:,y1 ,.)ttr fiLi IJuitschers tc zieD, tii, eiilie1r
,laij c rr r r :ir.i i':1, s1x.ro rr,it, 1i Jiçz:t: i l rie n-iÉr.tscher;, zu.
ilrogelijk u,.rq il?rrcler ct1 zrjrtu$'ir{.rirtigt'r', clt: rur:
nigle ira:r o,rn \ocr dr f)uilsciicrs te lluclrter.

llij ltg iL:rit-gire]ilirtr dcr ulr1'utieû \'!rls er ra\
*tn qclrliirrit:rr<1ç ;rul1y ça11't Ilc1gis,,:h leger :icit-
itr hcn, ecraalitr, ci t'ut'dç:.l:,Lags t;p dç1 tr.euiett-
tr-rhclr sfeetlweg, \,erstrrJrricie hr:t tror:pjt: en trraclrt
gû\'lrlltcrl,en cn g,gr!ontlel rnct'le... \\te teilreti
ri.rralbij allcn zcc iicr err gelukkig. alsof 't Dr-rit-
sclre leger ces geri'elcligell ltnalr ûn{l€r onze stad$..
iÎurcl] zo,u gchad Ïrebbcn,

2,1 .\riEusiu-. . -- 't Zrjn !-.!j;osrti6 i,ijderr ! Vor:.rai
tlc i,:iu'l-+tÊ rlagct:. L)e ge'.1's11ç l:'czigireden çrlrclett
:tls r,'r1-l ijci;t'riede \'(.rluinrd rll :illerhalttle alrii-
rloeniug<-t e11 1;e'l;ç'-rrtcrris"en zijrr z.ek(:r nict g't -
srhil<t ,.rrrl rlierr ir:cst;rnrl o,p 16. lii,'rrr-'n ol €r \ier-
,rrdi'rirlg âarl' te bretger,

Zr)t, u,,lriiii ivc hier ook m'rrtigrrr:iiil gelnige varr
riroc.,'a, l]ooit 1r' ver{{iteli drxj'rtt-ichi'elt van vluch-
ie iingen, liomçnr'iç r.rtrr roirci L,euven, .\arschol ea
,.rrnsitef:riti" f)an wr:r.lt'r" lrlt:tltii rtns loger verpla:tt-
-iingctl, iert'ij1'"er kirncligebLrlri6r steecls :rlÏes
,-rr.erheerschte".

Op boïc1i aangescii: a.', rrii iiiitunl rxrk, rvert-i i\lc-
chclgr roor tlt, e*rste m;i:ri bcschofen, Rcnd vitrr
cu hall' rrur. 's lncrEerls, schrjlit(' ierler op, pluls
geulelii rioor het s.iere'rr en fluite;r, rJour hci ltrs-
br:rn<len r,ler op oil.ri' -r1:id g'{\l'orDan gritniitctl.

[,ittirs et rcchts storttcr hiti:,1Ëtl tLrt p,uinhrjo'p€l:
;,a nr cin, tei-rv i ji ooh si acir t<lf lL !:s (ler &It.rf fenkallorl-
nrn r':rl!ec. Sir:1 -I{orrrlroirtskerl: ..:É -tcrclt iicbbtn
hrr z:ccl t-- \'erdur,ett cu scirijntl het aigemet-n
r-riilil>unt rtln't verttjt:!er"ri k':rnort it rvezr:1t.

Nrurveliji<s i de beschrctirig ler'{laurvd. uci-
iicht s'esi;r:rlit slrcht: .i ,.,rerr i ij{ia1 autols snor-
ren tiu Gr:<,rotl,' I'Tall<l r.rF, korïl€Ëde ilit de rich-
ting vrlc Atrtlrelpel , r1; brcngeriCe itr ons miti-
den onzen {evierrien Ï(ouing, ilgx zijn algemec-
n+n stiif Sl*chtg €nkcl€ ininutelr ilâ dGsË âaa-
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K{-rtTrsl watlticll lirinrlrg '\ibr:ri::e':<ic, itis de Bq
!1'r-)oltste der slervclirlgc4t trP clc. i\larhl!-)inLais'

Li.:iimtg en gertlslhctd tt:ekqnen zir:h in ai zj;rr
;lorn .çn l:r1'en rr[" rriettegenstairnclc dc :'ij;rtrrlclij]itr
btrmmçs slecirts korlr-rn tijd cçhielcicû o11?,9 slad
!{ bc$tolrcll. en dÉl 2\vi'trti'ste, de g..rc(}tslç veianL-
',r.,rordr'lijkireiri ,.rir zi jlie .cchoud*rs clrukt' Vol
.rieis piicirtsbr:h"achtilig ett nlct .-'trl€ oirtvatnl<cl-
b:rre r,i.;rstber:irlcnhei<i neefl Hij zijn lijcten.*rrtg
irrr.t cn vr)ar ;zij11 r,olli b.eSortu(:n ; kaim en \raAr-
<lig zal t-Iij hcni gausci.r ,Jcxltloopct:, tot bervondc-
,ir.:g r-3n gchrt-'l tie ltesr-lrlafdc rver:ekJ. tot roerrr

er1 ljfr r'.rn i3elgiël
{iot[ hervare Hem i' -.
l[i Àugu-<1us. -"- Het l"alcr.igebuicii;" 'l:tt ittr

<ir: laatsti clageii rundoû1 onze stad gelioord heil
irr,u, rvorrll iirmcr heliger e n drukkender' De
,la,e ,vint lcl(I, dai hct f)uitsche leger op '{nt-
rvcrlxlr aauruki, heL otze vaor eich opdrijvendc"

l--tç,,lapperhcitl, cie rv'itt-c ieelweniric3ti lv:ta'r-
,ue,Je onrc'so.lclaf sn eett titnm;ral sterlieren vijaud
bcstool<l hebben €û nog inrmct bekampen, heeft

irorirt;rns ook zijnr: gr;nzen ep kan niet blijveii
()plvegen tegen de overmacht ea de -tijnstg e:r

riteest" Àode"rne oariogstirigen cn oorlogsuitvitl-
'iiLrgen.

lie<lerr hr'cisch; {tr t}en.,r bijzondere drukte is
,:nze stirl. f)e achler'*'a,artsche beweglng van ons

i,:qer rvorc'lt e1k oogenbli.h meer nrcrkbaar' Dg be'
u..,rtt ing ook is oniustig sû maakt in allerijl hare

to'r:bere.idseten tot de vlucht'
l,"elen hebbcn reecls r'ôdr enkele dagJcn de slad

', e.rlatet.
\Vannecr nu rûnd de1 *ridciag plotselings cle

algerneene staf vr:rtrekt, en d'c a[gsttiidins .de
*ticl ,als rondvliagt. da1 ds Driitschers $'elhaast

'.icçr cls poûrten àlies staan! \iangt crok cle' alge-
:n('er.i€ r'lucht in den ramirlrlng aan.

1\:âi gehârr€itar. geisop.eïl gckets euik-e oir-
stuimige, aigenreerte rrittrelrlting elticr starl te

!:tteekr::iclr heeit, kelLpen wij n.u. rr.rÇrigt.i' iIrei,
(-lcrk cle tooncelties bescl'rrijven, welke zich alit'r-
'rcge i'oorLle.rlen çtr rl]eoiglrlaa-l op zulke tref{enr.iç
.r'ijic '1. drr:çvige rlr€t het luimige afrl-is.*elclcn'
ti.aar.aan z.ulieS wç r;tts niet wageû. Elk lreei'L

zijne geçalietjcs. zijue bijzotderlretleû e11 z;li ?t
ooh bes', \'olgens elgert vinding en goeddetilrtlr
inklctdcri, \..{)ûr- 'i nageslacht l>errar€n en \'{'d)r'1.-

, crLellcn.
Stippel rv€ uocltl.atts aan, da[ zieken en $.-e\Ât)i1 -

.-icn, kreupeleu en Tiinken te been, nllsq 4vsngrçri
-u.;rglionclen en pijnen n<rcli sma.rten schen(n il':

iiciinen. Zeiis a:rn hav.e etr g-oed, onbewaakt nch
ielgelaten, 1ïerd niet ceils $lrt sPijt ged:rchi '

fieic. drijtreer bervocg alies en allen: \'ooruit 1

Altij<J raaar voo;:ttiti,.. Ontkom€n aan eiic Èir-
rlrrcirte Duitschers !

!l Arrgustus. -- Dc stad rvordt nogtraal: l''c*

.'iL:ho €11. De puinhooPen stapelden zich clitm"lu,rl
voo,ral op js tle Lange en Korte Schipstratett' tir:
Steen.wegstr,aat, d'e W'o'llemarkt, enz. Evettals dr-

eerstc rrTaal, 1r'6s A{stropoli"ane kerk het mik-
{}unt 1'an 's fijands vilur'

6 Septembe,r. --- De meeste I'lecheia.rer, na

hunne, vlucht uit de Dijlestad fs Antwerpen ver-
i,liivcnCe. !t{'noteu el nog niet de volls 1tls1 grr

,eËcrheii \aurvclijks iJ clie ruime -Çcheldi:st''rd'
aangek+rn€n, wotdt sr hutr geaegd, .dat eii dtr

plaats te vçrlat4n iradden voor !'elilg'er oor'^

den, 't zij naar Engeland of Vlaanderen"
't Scheen dat die maatr'çgel aich r'oorai tltr>

.Jrcng omriat men in Antwerpen. de, levensmidcle-
len n-iet nuttelo,os r:vilde laten verkwisten door eeu
olertcllige bevolking, ol beter, niel geu'e'nschte
r'luchtelinsen. Dai zoaiets niet van ailsn tr1rotld
+ltbloot hoest tiln, ankerde zich nog meer itt
ônz€1l geest vast, toel] wij bij gelegenheid' in
io'lles irnst rn krijgsmansovertuig;cS, . itr eerr

rirrrnËhuis Ou. çolnctitraât, dîor 4çn majcor der
brrrgerwnchl hcxrr<ien verklaren, iat dg Rr"rbens-
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De St-Romlroutskerk te l{echelen.

rtad de belegering der Duitscire tnachten rr€geu

maanden mo€st, €1 zo'u kungett 1lsdsl5ftianr €o
er, bijgevolg, geelle onnoociige eters mocht€n g+
auto îoraeî.] zutte redeneering was afdoen-
clc I ?. ..

'1 lVas dus eeng algedane zaak; we moestelt
België'e handelsnretroPool met of tegen- dank ont-
ruiàen. Maar, zooalJ het eene nooit leugenêch-
tig gemaakle ïaarheid is, da1 er op elken alge-
rni.i.o regel uitzonderingen zijn, was het hier

ook de wàirheid. Niet alle vreemdelingcn verlie-
.ten Antwerpeû voor meer vr€emde streken.'- 

S"tttiluet Aez€s was tusschen de achterblijvers,
doch aitlende de voorziene en welberekende ne-
gen maanden belegering niet in gevaar b.rengen'

Ue"to"t hij de eerste..de beste gelegenhetd waar

te ûcmel om oaar zijn gehefd Mechelen we€r tt
k .t;r- êleeenheid *uu*tv.n hij op ? September

mct ecîigo irienden gebruik maaktc.
Uit AÀtwerpen tot Duffel ging de rtis ,voor-

opo"àig en p"i trsin, maar eenmaal i'l de .laatst
n'eo""Ëa" g"*."ot" aangekomen, keerde de

i""it. ôi,.Ëi streten *" 6p schildwachten, -die
;; ;" .en" t"ngs hier, dan langs"daar zonden'

à""1âtiia t""dËr ons dichtet bij 't gewenschte

Ou! --fu-""Utsn - to brengea' Ecrr heerlijke'

rioc"tr uitr:rs1 w,tinlrc, najaars<iag p.srstt u,trr het
irwegt bij dikke droppsls uit.

Na van Duffel, door tal van binnenwegen lot
v<rcrbij de Elzenstraât ge$ukkeld te zijn, en Me*
i:helen's irotschen torç1 claar voor ott$ in ztjnc
volle majesteit ziende opdagen, kreg€n we pl,ot-
seling het rurve bcr'€,I van op onze slappen weer
te kceres en van te trachten, langs Waalhear,
Vlechelsir te bereiken, Anders ging b€,t nietl...

'fegenstribbe.len of kla.gen had gc.en vât op dr
r.rrrr,crbiddelijke wschten, en, v.ân dsn nood eene
deugd makeode, was be t van : ( recbts om I ,r,
er met vernieu'ivden moed naar Waalhem, j]l
w,elk dorp we ook zonder veel nieu-*-e moetlijk-
heden aankwam€n. €n verder oaze Dijlestad vrij
gemakkelijk bereikten !

Welke gewaarwording, weJke gevoeiens er il
ons omwoelden, wanneer we onz€ woonplaats iu
zulke ciroevige en buitengewone omstandigheden
ontvlucht, naderden en welhaast gingen binnea-
trerlen, is gemakkelijk te beseffen e'n te begrij-
p'en. Hoop €n vrees, vreugds gn drukking mar-
teiden dooreeh €o... we konden maar niet de ge.

r- heirnzinnige oplossing vinden van 't Sevoel, dat
ons zegde, da1 bittere tqleurstelllng en schokken-
de ontgooch€lingen ons waren voorbehoudeo,..

Eindelijk, daar is Mecbelent Maar hqe stit en
geheimzinnig schijnl ons de stad t 't Al treurt en
sluimert er ! Ook kwam een opbeurende, verlicb-
tende glrmlach, ondanks ons zelve, onze wezens
opklaren, toen wij voor eene herberg, aaa de
Kathelijne Poort een vijftal burgers rustig een
kaartje zagen spelen, in het lommer der huizen.
Esn rvelgemeende < goedel dag ,, een krachtigc
handdruk rvaren haasl gewisseld, een lekker
glaasje Nlechelsehe uifzet spoelde ai veel mui-
zcnnesten uit ons hoofd en maakte ons opnie'uw
lvfechelaren, die nu nog meer ha,ast hadden om
ln€€r te wet€n, om .meer te zien.

Dg stad nu voorgoed binneotredende, trof ons
de pijnlijke geheimzinnigheid, de bange stilte.
Die gesloten huizen, die rondsluipende hcnden
gn katten, die puinhoopen en allerhande verwoes-
tingen, rvelke ons b'j ied,eren stap uoo rouwrnoo-
dig tegengrijnsdcn, stemden ons opnieuw tot
zuchten e11 klagen.

Daar ligt nog voor ons het rookendç en gansch
ultgebrande huis van de1 heer Van der Auwera,
op den hoek der oude' Beggasrd€n- eo Kathelijne-
straten; ginds valt ons onwillekeurig het ?.oazær
getrcffel ,aartsbisschoppclijk paleis in 't oog,daar
het ingestorte huis en werkhuis vâ1 Mne Van Ble-
del. enz. I enz., tot onze blikken me1 voldoening
als opklimmel tegen onzen griizen Sint-Rom-
boutstoren, om er met trots op tc blijven
rusten. Hij staat daar, wel gehavend, .ja,
doch he1 Ouitscfr geschut beschamende door ziine
onwankelbaarheid.. Onze toren..' Wat zegt hii
ons:

n Wat zingt die hoog'e toren toch,
Die draagt der eeuwea kroon I
Zijn li,& is smar1, zijn lied is ouwn
Qçn $slgië's diePen hoon I rr

l'e Mechelen*had de verwoesting deerliik huis-
gehouden. In 't easthùis der Keizersstraat Sre,pen
ireeselijke toonËelen plaats. Men leest daarover
in u Eén-Dagboet n, vârr dec ooggetuigo Polll

:i:
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ilïechelen: De Sint-Ronboutskerk na de bombar

Resseler, een elagboek uitgegrçerr r,Jtro,r h raris
Vas den Bergb:

,r De eerste ontploffiogen irr de nabijhsld vasr
bet gasthuis rrr zoû veroeme11 w€, re deden dr
krankell uitzinnig opspriagen. Ia hun hemci, ,:p
lrloote voeten,, m€t verbonden hoofd of arm, lie-
pen ze verward docr etkander, vro€geo om uitleg
en raad, dien uiemand geve11 kon. Oe zwaarzie-
ken, aan hurr bed gekluisterd, gr€F/en boveo hun
boo'fd de handkruk, trachltgl eicb overeind te
tillen en smgè,kten, dat men lien to,oh niet zotr
verlaten.

De zusters liepen af eÎl aan, lieten de slug,çn-
:Èters toevallen, alg waren de moorâtuigen door
de brozs ruiten tegen te houden. Zij sprenkelden
rnet he1 palmtakje wijwater in a,l ds hoekrn kruis-
gewijs, zooals mea het bij hevig onrveer dcet,
Zij kondes niet antwoorden op de hc,nderdeu vrâ-
gen der zieken. Men blikte naar den Jremel en
bad.

Eeu ontzetteads slag : ruiten rinkelden nee r,
eep bliksemslang had vlarnmend over het schuil
gordijn yoor het v€nst€r geloopen, doch was aan-
sùonds verdwenen,. Twee kartetsschervea hadden
plaastg do€n û€ervallel I'an d€n teg€nov€rstaa[-
den muur van de.zaal. Atlen waren opgespron-
gen, ?inneloos vafl schrik, zij, verdronges zich
rond de zuster, klampten haar vast. De zuster
vloog heen, maar kwâm terug met de boodschap:

" All€xx naar don kelder ! ,r

!tr7ie eich reppen kon, haastte aich jammerend
de zaal uit; in de breede gang stuittell zg op
andere kranken. elkander in vertwijfeling bij de
h.anden grijpend, zich nog meer opwindend door
den aanblik der wanhoopvan anderen.

Niet allen konden dadclijk door de zustsr recht-
geholpen word€n c,n aangekleed, hoe dçze aich
ærk vaa het eene bêd naar he1 aodere spoedde,
haar eigen aûg:.st bçb€rrcçh#rd.

liementen. Gefn raarn is gespaaret gebl+vcu.

Bij clkeu <iixxlerslag wÉircn cr .trie zicir dolcis-
nig van hun iegersteds lieten glijden, om half
naakt naar cle deur te kruipefl eS d€n reddenden
kelder ts bereiken,

Koortslijders op bioot€ r'oetr$, maruleu de ve
lige rlagen arm of becn afgezet I vîouwe11 me t.

afzichtelilk kankern'ezen ; besrnettelijke zieken,
di,e uieuwe kiemep rondonr zich zaaide,n i tering-
lijders, rvier borst schcurde onder '! hoesten en't bloed fluimel, alles te zame$ gemengd, hui-
lend en tieretd, çlkander ve,rdringend, ûm llet
eerst de reilige plaats t€ bereikeu, onder deu
grond.

Ee1 bed bleef l.rezet, rret twe€ juffrouweû ge-
ktieid vor"ir de spoudc; het was eel darng van
oler dc statie, hier sed€rt twe€ dagen âang€-
brlcirl, t:a dç eerste beschieting der stad. Dc
kirderen hrelcicn de bevende hand der zieke iu
de hunne geklemd. €.n het hoofd gcbogen, het
rangeaichl nnt vân trâneû, geborgen ig het dek-
i€1.

Zij scheiiell onbewust van wat rondo,m læli
gebcur<ie; een trilling. liEp hun door de ledeu bij
tllie nieuwe ontploffing, Zij lichtten de vochtige
ôogen na,ar de 2uster op, tsen deze hun den
schouder aanraakte, juist op h€t oog€nblik, dat
een borir een gât boorde in des voorgev€l van
den scho'uwburg, groot genoeg oûr een.man docr'
te latcn. De schok. die volgde, geieek aan eell
aardbeving; die bedclel en stoelen van hun plaats
verschoof.

De meisjes warell angstig opgesprougeu; de
zicke had gepoogd zich ove'reind 1s richteo, zij
slo'eg meg àe-sidàerende handén in ds lucht, om
er e€n steunpuTrt 1s zoeken, maar wag terugg€-
valrtn, hct dædszweet pârelend op het aâûg€-
zic.ht, de verglaasds oog€'n beweegloos in .de
ruimte starend. Ee.Ir lijkkleur schoûf over baar
f,R?€n, de bandqt rildcin ni€t mser,
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Mechelen : De oorlog kenl geeri eerbied çoor schoonheid

u Moeder, moeder I r riepen de kinderen, en ze
ornk-lernden haar, als onr ' e1 levgn 16gat te hor:-
den, doch de dood had zijn rverk volt.rokkcn.

'l'oen ,men 's anderendaags de overledene wiklc
begraven, was er gcen schrijnwerker in de stad
te ontdekken; men voud eindelijk twee âFrr,€n.
kisten iq 't bureel van weldadigheid, en de hof
i'an '1 gasthu,is werd dç begrzr,aïplerats.

Ds zuster h,ad de tlvee m,eisjes meegetroo,nd
naar de1 kelder, waarvan de a,anblik he1 met
ijzing vervulde: sterveriden op den killen bodem
neergelegd; menschen met g€broken arm of been,
'huilend van pijn I zieken, wien het verband was
afgevalien e1t wier wondel weer zijpeidcn van
bloed; vrouwen, dig om hun afwezigen echtgc-
noot riepen; kinderen, die smeekteu om hun
moede,r, misschien reeds verre op de vlucht. En
nog- steeds werdert nieuwe zieken uit de stad aan-
geb,racht, daar hun v€rwants[ helt niet konden
oT wilden rneenemen. op de vlucht.

In de eerste uren wil.de mgp irnmers de zieke
gezinsledql niet verlaten, maar, toen ds duiste,r-
nis inviel en 't gesis en 't gedonder in hevigheid
toenamen, had de angst de ov€rhand gekregen,
en een gebrekkige moeder of vçegs vader werd
ûv€rreedr, dat het niet anders kon. en zij het best
ia het gasthuis zouden; zijn, voor eenige dagen
slechts, want .m€n keerde spoedig weer.

't \À/as dan, dat me1 die talrijkg zieken aan-
bracht, uit alle wijken der stâd, o'p stoo'tkarren,
bakkerswagentjes, draagberries, op d€n rug, met
of zonder matras, met of zonder geld, sommi-
geû m€t eeû voorraâd voedsel, anderen zûnd€r
een snd€ brc€d.

De dokters verklaarden, dat er geex plaats
m€€r was en lieten de ijzeren traliepoorl sluiten.
Het hielp nist. De toeloo,p hield aan, de massa
voertuigen en menschen hoopterr zich o,p vr-mr

rlen ingangi men bad, dreig<1e erl tieffle.

En to€n de gewoude so.ldatenr.uit cic kiinrtk
va1 <le lJrusselschç poort, in d.cn avond rnet
automobielerl van 't Roo.d lilr-ris naar 't gasthuis
rverden overgebracht, strooinde, teil<cns <lat dtt
groote po,ort moest geOpentl tvorclen. asn hoop
menschen binn.en, met hun zieken, die in cle kilic
gang' weld€n neergeiegcl. daar liommervol hutt
beurl afrvachtend cm ;1 den kclder te wortleri
gedragen, wanl1€er niet €erst de dosdsratel âân
hun lr,1des een einde stelde.

Een so,ldaal van het bijzonder Brusselsclt l<orps
werd daar ook aangevoerd. Men vertcirlc.. ciat
hij op den toren was geklommen' om daar op-
nisuw ds Ilelgiscire vlag te hijschen. -'l'oen hij
la.ng de Wollernarkt wegkwamo werd hij door
ee1 tromscher{ gedood. t{ij was een kleinzoou
r.an den oud-burgemeesterr Anspach, van Brus-
sel. Ook nog twee lijken brachl men bilnen, va-
der en zoon, getroffen in de poorl van de bak-
kerij op de Paardenn-rarkt. Zii hadden pas hurr
echtgeàoot €n moeder buiten gelaten en haar be-
loofd ze zoo' spoedig mogelijk naar Duffel tç vol-
gen. De vrouw hoo,rde na sen.ige stappen een
ôntpioffing r zij keerdg terug" en Ag î% siechts
tu'ee lijken. Het waren, vacier en z-o,on Van der
Heyden.

Men schatte om ? uur het getal vluchtelingen'
in de kelders, op zeshonderd. Wat v€rpeste lucht
rveldra ! Men sleepte zich naar. de luchtgate'n,
snakkencl nâar wat aitders dan de verpeste wal-
men.

Omstreeks half-acht scheel d€ stqrm te becla-
ren. Me1 bracht toch den nacht in den kclder
door. Hier ss daar pinkte s,er lantâar.n of een

kaars,
Op de legersteden, iu de zalcn, lagen kreu-

n€nde soldâten. Een geb'aards krijger, m€t een
kogel in cle bo'rsi, eaf bloed op €u riep olrl \:rouw
en kin,-leren. Een itrtler, cen kintl llog, schr€id€:


