
]Iechelen : Kar<linaal l{ercier's ontvangstkam,er tot ambulancie ingericht

< r\Ioeder, moeder, 'k stik vaû dorst I t
Hij ijlde en sloeg het glas tveg, dst een op-

passer hem toereikte.
het was nu ulorgen ge\,vorden en, wie kon,

ontsnapte uit clen vreeselijken kelder.
Een soldaat, door heete koorts opgejaagd,

sprong bijna naakt uit zijn be<i, zwijmelde tie-
rend door de zaal en liet zich met een woesten
kreet op den zieke (deh opsteller van het dag-
boek) neervallen en biies er den ,laatsten adem
uit. Het scheen mij een eeuw toe alvorens op
mijn angstkreten tr,vee ziekendieners toesnelclen,
om het lijk weg te halen, waaronder ik begra-
ven lag.

Om 8 uur, dien Vrijclag 28n Augustus, begon
het derde bombardement. 't Was vreeselijk. Er
vverd veel verloest. De beschieting duurde tot
11 uur, maar rverd om 2 utrr hernomen en hield
dan aan tot 5 uur.

's Zaterclags mor{Jens dolf men een grooten
put in deu hof van het gasthuis en begroef men
dertig lijken, zonder kist, in een laken gewik-
keld en wat kalk er over. Een priester las de
laatste gebeden. Toeschourvers knielden in het
gras.

Nog altijd kwamen er r'luchtelingen, ook van
den buiten, lvant men beschourvde het gasthuis,
met ziju roode kruisvlag, als een veilig oord. De
menschen zaten op hun pakken in de gang. Ver-
der was er immers geen plaats meer, en in de
zalen speelden zich vreeselijke tooneelen af on-
der zwaatgewonde en stefvende soldaten.

Eindelijk voerde men vele zieken en gebrek-
kigen in allerlei karren en wagens weg, Gezôn-
deu volgden te \/oet. De stacl stroomde zoo goed
als leeg.

Dokter }futsaers en de leerling-dokter Go-
denne toouclen zich.helden van zelfopoffering.

DE GROOTE OORLOG.

rr }Ien zag ze overal l, lezen we in boven'
bedoeld clagboek, ( waar ellende te ienigen was.
Hier de hand alzetten van een vroûwr door een
scherf gek"vetst; daar het been van een boer
vau. Hofstade, in een mestput getroffen.

Zij zaten geknield bij afzichtelijke zieken; zij
hielpen geklvetsten aandragen; zij hebben doo'
den begraven; zij r&'aren onvermoeibaar, even
behulpzaam voor ârmen en rijken, en bekreun-
den z-ich niet om het dreigend geinrii van bom-
men.

Zoeveel te heller stonden zij in het licht, daar
zij niet aan deu dienst van het gasthuis waren
gehecht, en hun toewijding louter zelfopoffe'
ring was. rr

Drie dagen later voercie een arubulancietrein
cle 188 overblijvende zieken trret hun zusters
naar Gent.

In den hof rvaren nog meer dooden begraven
gervorden, zoowel slachtoffers van 't bombarcle'
rnent als bezweken kranken"

We hebben gehoorcl, clat vele vluchtelingen
naar Duffel waren getrokken. Ilen rnoest dit
dorp ontruimen.

Zoo lezen we in een ander werkje van Frans
Van den Bergh: tr Op de Vlucht rr, het vol-
gende:

tr De veldwachters gingen (te Duffel)van huis
tot huis, ieder moest naar de statie, waar trei-
nen gereed stonden, zoncler dat rle arme dom-
pelaars rrermoeden konden, waarheell men ze
voerde. Ze werden afgelost te Gent, te Brugge'
te Deynze, te Doornik.

Overal deden de Mechelaars de voldoening op
met voorkeur geherbergd te u'orden' als beloo'
uing voor hun edelmoeclig geclrag jegens de op-
geroepen soldatcn.

Bij de mobilisatie van Augusttts 1014 was te
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,\iccircicn aau rie lanrisvcrdt.tligers eelt onthalrl
te bÈurt gcl,allcu, als nergens anriers, en lvâar-
r,zln alleu de clankbaarste lrcrinncring meeclroe-
gerr. L)p cie hoeken varr vcler straten stoncl een
lange rij tafels gedekt; juffrourven gingen roncl,
vau ltuis tot huis, orn giften in tc zamclen. De
soldaten hadden zich tnaar neer.' te zetten trij
rle tlampende soetr), bij clen stapel lioterhamrnen
[i€:t gerookt vleesch en geurigc ktiffie, en atcu
r,:n dronken naar hartelust. Dat l,r'as geen aal-
moes, lrraar wel ilet erkentelijk vaclerlaucl, cial
zijne zonen bedacht bij iret belreden vau cle

bearr cler opoffering; cle jrrffrouu'co, die hen bc-
<lienclen,rvaren geeu vreernden, rtraar decien clen-
ken lon hun zusters; het gulhar-tig onthaal u,as
rle farnilietafel te l'unnen hrrize, op vroolijken
kerrnistlirg.

Zulke ontvalgst rriel hun rlergcns le beurt:
ze scirrer,en erover naa,r lruis, cn, toen rle I'Ie-
cliclsche r;luchteiingerr irr \rlaanclereu afgezet
welden, hoorrlen zij op menige plaats : rr Ah ! gc
zijt uit }lectrelen ! I(om lrlaar nlc.e, wc zrlllen
tioen tvat rvij kunuen. l

\I/aar ancleren luoestcl.r bijeenkor-rien in kerli
of schoollokaal,vonden vele I'Iaanblusschers eetr
maisch betl gcspreicl en een achteriruisje of eett
iuchlig vertlek te hunncr besclrikking gesteld. l

lfaar alle ]Iecltelaars ha<lrien clat geluk niet.
Reecls openbaarde zich veel cgoisme, \r/aarcloor
i-:annelingen uitgebuit werden.

îe (lent bevonden zich 35,0{Xi }fechelaars.
l)r Lamborelie groeper:rcie hen eE richtte een
burerel in, in het belfort. Hij wist +ran het gc-
nrcentebestnur kredieten te verkrijgen tot beta-

iing der ambtenaren en het lenigen rran veler
cersten nood.

thlrijke ber'voners van l{cch{-'ien eri outger,ingJ
reistlcn rloor nââr Zeelirvsch'\tltLanricrcn. De

. ti'eiu llechelen-Ten1etlzell \,rl(iilL lreu imtners
rcchtstrceks naar Hrilst.

Àntrverpen. rlat vclcn lokte, n'as nroeilijkel te
bet"eikeu, daar cle trilitrrire orcrheicl er het ver'
blijf verbtiod aau a1len, die cr nict voor den
l" Augustus ingeschreverl lvaren.

lJt'1r ruoest 11e ruilitair-c eischcrr <iel r,este iri
lr,"t rrog lt,:rtclen.

Zoo hegorr r.lus ook hicr tic vincht, <lie zr..cr

- laug duten zou. \;'elen ha<lclen r'ôor viel iarir
rrfschcicl r,an hirn geliefcle starl genomen.

l,aten ttre nl1 eclls zielt, hoc het te t\ntu'et"
llurr tocging

FIet lcgcr harl zicir binneu cle vetsterkte onr-
lteining tcrugge.troklierr, e'11 te Arrtvrrerpeir klop-
te nt1, orr]-zo() tc zcggen, iret hart van ons lân(l.
Nict allt;crr \ras tlaat hct groot-hoofriliw,articr"
orr de i,ercleriiging te leiclerr, rrlaar ook de r€-'

gccting, o1r ze te steunen.
l,]1; lilyamen ï;ijnr, gecn schepen lneer :lâu, (:n

ilc baven lag iecg. \,'elc n'erkloozen wan<1clci,:rn
rloor tk, striLterr, r'irrg;errr clc ger uchten ôp cil
lrrc,icitlcii zc uit crl rouc1. Llr n'ercl steun vci:lcenrl
iran cle gcz.inrien clcr solrlaterr.

Het mioisterit van oorlog zetclde in de stails
ft:est7aal, op dc lIcir. IIct htiofclku,artic:r rlrr: ir'
Itet gouvernetncrrtsgcbou.u: ger.estigcl. llet Athe-
neum rlic'nrie tot lnillisteric van l,ruitenlanclschc
zakcn,

-fozef "Iluis schetstc rlat ri Antnrerpen hoofd-
starl r hccl eigeuaardig in zijn werkje ir lle Val
lan Antn'erpen )), \\iaar hij vertelt:

rr Hetgccn te ruicldeii cler herrie van ieger cn
llrrgerwacht, rran overbcvolking, r'an n'erkloo'
:4er1 ùr1 rlolencle âtll1en, een onver[vacht aanzien
gaî aan de stacl, tvas cle :rarrl'czigheid van iict
I{of iu het lioninlilijh paleis, op <le l\Ieir, rie

Iicn lio,qclwonde in dr'n lterktuullr vlrtr
St l{onilrotrts ic }lcclielen.
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I{r:t altaal in de O.-L.-\rrouwkerk rc }iectre}err

vestiging cler- regeering en de orte'rkomst uit
Brussel van de vreernde gezarrten.

Antrverpen was de hoofclstad gew{,rrlett, erl
reerls rverclen toebereiclselen genornerr our het
Opera lot pzirlemer:t cn hct f\thenetu tot paleis
voor den Senaat in te richten"

Schier elken morgen kon men tle koninklijke
palfreniers, cle paarden van het l{of, twee aart
twee, c1e stad zien uitleiderr voor hun dagelijk-
sche lvancleling iu de onrliggencle parken. Voor
iret paleis bcrvogen schilclu'achten langs cle Meir
cn cle Wapperstraat, waar doorgang voortaan
lr'as vertroden. Pen genclarm h.ielcl post voor de
pûort, ou1 booctschappers en koeriers te lvoord
te staan, en, vrânneer de poort open giug' was
er eerl tleetle gendarm orn de boodschap aan te
ue1ne11 of clen koeriet bij een adjudant toe te
lnten.

I{et bleef ee11 graag: verteld en aanhoord
rieuu'sje, hoe koning Albert elken dag gezien
lvettl, rijdencl in zijn snçlle auto naar een stâds'
pnort, op weg naâr de vuurlijn.' 

's Zondags stonden de ruenschen te rryachteu
ci1.i cle troepell, 11u, clat het geweten was, dat t1e

\rorst de mis ging bijwonen in dc Sint'Jacobs-
kerk, in datzelfde rveelderig renaissance'koor'
lvaai de plaats van Rubens nog worilt aarrgewe'
zen in hèt hooge gestoelte van blinkend, outlel
erk.

Ik zag minister Davignon soms de hellende
stoep aa-n het Atheneum' nu ministe.rie van bui-
tedândsche zaken, afclalen, met zijn kalm en
komtnerlsos gelaat. Alsof het zeker was, dat
alies op ziin -best zou afloopen' ?-ao glimlachte
zi;n rnïna, in den milclen vierkant-geschoren
haard.

De Raad der Kroon zetelde in het < Grand
lIôtei r, op de Mechelsclreplein. Ï{ier ook stotr-
tlen soltlatôn in hun wachthuizekefis ell kon men
af erl toe volksvertegenrvoorcligers of mini-'ters
zien binnel of b'riteti gaa.n, ais bov-scouts met
koeriers kwsmen aange{ietst-

Een rlag zag ik l,'r:trns \idil
Cau'welaert ir: hct portaal.
Zijn baarii scheen z\irarter oru.
het bleeke, zorgensrnoetle gr-r'
zicht.

In cle rrrrbijgclcgcrr l,iudutt-
straât liacl ik t-le ministers
Van de Vyvere en llelicputte
outinoct, die, ietnrat vedoren
na cen kabirretszitting, langs
de ryirr.kelraucn kuierdeu.

Een ochtenti vontl ik mi'
uister Pciullet, nrrl atrvczigr
oogen uroet ik zeggen, uaar
dc prentliaar:ten van een pa-
pierhanrlei staan kijken.

Eeq tntt suorde votrri;ij,
uret heer -$chollaelt er rn. Hij
verclween in tie richtinÉi van
clen iVechelschen Steenrveg.
Ilie reerl vop'rzeker naar het
hoofdiirvartier te velde, op
inlichtingen vaû rle trevelvoe.
rr,nile genetaals.

lùo z.ag ik c,ok, op c.en namiclclag, door liet
tlrukke bcvr,eeg cler l{anrrnenstraat, cle auto van
clerr Iiartlinaal vocirtrijsnorren. I)eze reed op het
ri Granrl Hôtel l toe, zeker our or/erleg te p-le-
gen lnet de regeering. Door de glirumende spie
gelruiten clcr limousine troi mij het roserood
van zijn lronnet en hanrlschoenen en" r,erkende
ik zijn ascetisch-heilig gelaat a1s een vcrouder-
cle Christus-kop vall i\,Ieurling, vol kouurrer
nu in clie benarde tijclea. Hij rvas toen pas uit
Rorne r,veergekcerci van de Pairs-t'erkiezûrg el
lratl zijrr ourle l,eur,euscire Liliversiteit ve-rwoest
en zijn eigen bisschoppellik palcis, te )Ieche-
len, gehavend gevooden.

lir u'as altijd groote drukte op de Schoen-
turarki, voor het r< Hôtel Saint-Antoinê)), rvâlrr
cle vreernde gezanien gevestigd qrarcn. Lange
rijen manschappen en auto's stonelen er langs-
heen de stûep, met cle benrirniilg dcr gezant-
sr":iraplren y,'aartoe zij behoordea

I{et was voklocnde, dat ieuianti cen Rtrssisch
of Engelsch militair attaché claar Ïrac1 zien rrit-
lçornen, ctm, scffens tle onmogelijkste gissingen
tc opperer, \'ran moud tot mond vetgrootentl,
lieiren cle ontvtrarschijnlijkste ûlaren door de
stacl : r1e Engelschen tlreigen nret een groot le-
ger \/a1l uit Liruburg, om <le Duitschers te om-
singclen; de l{ussen wâren gelarrcl te fjosl.ende.

Een half clozijl Fransche soidatetr in een mi-
litaire auto te zien rijden over de leien, was
genocg û111, vsel dicn dag teu urinste, <le vaste
hoop te doen ontstaan, rlar cle Duitscirers in
Frankrijli û'arell ter-uggeslagen en Tlelgiil tveldra
zou rvorcleu ontruinrd'

Ile rrreemdc gczallten. die het ii Hùtel Saint-
Antoinc l betrokken, q.isten bet natuurlijk lvel
beter. l{aar. hun leçeu s'as er schijnbaar niet
rninder kontnterloos cnt ge'fforden.

,ûc.,cot ile .)pen raltii'11' r.rp cltl Groeui:ltrits, zag

nieir ireereu in rok eu damen in soirée-kleeclerelr
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bewegen door de salons, te
midden der vreemde officie-
ren.

In de restauratisZaaT" zat
zacht-keuvelend een keurig
volk, blijgezind a1s- in een
badstad, rond cle goucl-ver:
lichte tafeltjes, \,vaarop de
ciektrische lampjes als. zoo-
vele roocle en gele bloempjes
bloeiden.

In den r.r,intertuin, onrler'
de palmen, zaterf clanclies aan
een kopje koffie of een likeur
te procvcn, tcrrvijl Havana-
geur: niet de blauç,e rook-
wolkspiralen clàor de tralle
glngen z\4even.

Aan het station was het de
drukte van burgerwachterr,
zich bezig hdudende met
vluchtelingen, aankomende
gekwetsten, uitgedreven
vreemdelingen, aangehouden
verspieders, vertrekkende soldaten of ambulan-
ciers.'. Op de lVleir bleef het volk .staan kijken naar
de wachtende.auto's voor het ministerie van oor-
1og, dat in-de stadsfeestzaal gevestigcl \vas. I{et
uitgaan van een staf-officier was een ggbeurtenis
en op zijn gelaat werd nagespeurd of er geen
teekens van rvel of tegenslag te beletten vie-
len.

Het voorbijr-ijden def ambulancie-auto's
bracht woeling onder cle menschen, di.e aan het
rennen gingen om bijtijds voor 't hospitaal van
't Sint-Jan Berchmans Kollege te staan en de
gekwetsten te zien uitdragen.

Groepen personen bleven staan lezen aân de
menigvuldige witte, zwart:gedrukte plakkaten,
die af en toe, op bevel van den krijgs-gouver-
neur, in de stacl werden aangeplakt, hret voor-
schriften aangaande het vreemdelingen-verblijf,
met verordeningen over het licht, het sluiten
der taveernen, het sterke clrank-r,erbod, of met
afbeelclingen van geallieerde vliegtuigen of
lu-chtschepen of uniformen der vertronden le-
gers.

De rneest-lachende verschijning in de stad
waren wel onze boy-scouts of padvinders. lVlen
?.ag ze overâI, die kinderen van niet meer dan
14 jaar, met hun groote sofilbrero's, hun groene
manteltjes en de groene kousen onrgeslagen on-
der de bloote, witte knieën. Zij hadden hun
hoofdk'wartier op de IJzeren \,Vaag, achter het
beeld van Theodoor Van Rijswijck. Van daaruit
v/erden zij afgevaardigd bij de ministeries, in
de gasthuizen, en droegen aanhoudend bood-
schappen naar alle hoeken van de stad en op
den buiten.

De terrassen der caférs zaten vol officieren,
krijgsdokters, apothekers en brankardiers, clie
vrijaf hadden; alsook burgers, <lie zenuwachtig
de gebeurtenissen bespraken.,.

D'e gazetleurders holden ais hardloopers de
meuigte voorbij. Het was hun verbodenrrog na-

Orrs leger tc \Villebroeck.

men van kranten of oôrlogsuieuws te roepen,
ùlaar het werd als een wedren, om een bepael-
de wijk te bereiken, en 't was nauwehjks Oâ.t.Se
ze iu hun vlucht een krant vernrocht af te koo-
pen.

\\Iaanzinnig bolclen door de stad de militaire
auto's, met ourcieien en becliend.en 1- huilend en
gr.ttend gtogen de trompen, Geen pohtre-wetten
op cte snelnerd waren nog langer van tel,

Aan de Schelde zag }::et Noorder-wandelterras
steecls zwart van volk, dat te kijken stond naar
den l)uitschen transatlantieker a Gneisenau r,
dre in een miiitair hospitaai was herschapen.

IIen kon er de herstellende soldaten op lig-
stoelen uitgestrekt zieg, met wrt-omwondeu
krvetsuren.

Ilaar hoe ranpzaTig was het uitzicht van den
stroom ! Heel dre groote bocht kaaimuren, van
Àustrutveel tot Hoboken, iag leeg van schepen
A1 de kranen waren met hun eenbaarlijke armen
staclstvaarts gekeerd en hun kettingen ïregelden
doelioos op d.en wind in de ijlte"

Van de vlotbrug, aan den voet van het oude,
grijze Steen, vertrok een houten schipbrug naar
den Vlaamschen oever,

Verder, stroomopwaarts, langsheen de kaai,
waar de < Red Star l-booten komen aanleggen,
was, onder de hangars, het automobielpark. van
het leger ingericht.

Er stonden daar honderden auto's, van alle
slag, meest partikuliere rijtuigen, die werden
opgeêischt en, thans in grijze kleur geschilderd,
de twee grooter zichtbare letters a S. M. l droe-
gen.

.Elken morgen zag ik iangs mijn ramen eeû,
ontelbare kudde ossen en koeien voorbij komeu

' die vercler door de Lange teemstraat tot buiterr
de stadspoorten in de veeparken v/erden gedte'
ven, dienende tot vooffaadstapels voor het le'
ger en de bevolking. De weg lvas er tclkens let'
terlijk van vol. ))
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Laten lve dit schetsje varl dc1l fijn'r'oclenden
Muls eindigen met een avolldtooneeltje:

< IIet volharding en vert'ror1\ven werd er ge'
beden in alle kerkeu.

De vlaggen cler l3ondgenooten en de nationale
driekleur hingen uit bo\:tn de hoog-altaren. De
tempels stroomden vol volk in dezen grooten
landsnood. De kanselrede;raars lieten verschrik'
kelijke vermaningen hooren, riepen Soclom en
Gommorah \,veer op, en hoe cle veru,oesting civer
die steden rvas gekomen, omdat er geen tien
rechtvaardigen gevonclen \r/aren.

Leefdén .,r.ij ook nict in zonclen en riepen die
niet de biiksenrs van den hemel op onze stâd?

Bijzonder werd er gelezen tot lafenis van de
zielen der gesneuvekle soldaten. Het was aan-
grijpend. Een rilling liep tloor de scharen der
geloovigen; r'ele oogen weenden. In de Augus'
tijnenkerk, mijn eigen parochie, zag ik het volk
stâan tot op de straat.

In de vallende duisternis gioeide cle open
poort van het inivendig lic'ht. Ik hoorde het
machtig gedreun van het orgel en de stemmen
cler rnenschen, clie de rt Brabançonne l z.on'
gen. )t

Tot zoover de schrijver
Maar u'eldra ondervond Antrverpen rle oor

logsverschrikking van dichter bij.
fn den nacht van den 24" op 25" Augustus,

denzelfcien tragischen nacht dié Leuven te bla-
ken en te bloeden legde, heerSchte er in de lucht
boven Antwerpen, omtrent één uur, een zonder'
ling geluid.

Ifet rvas cen warme, zu'oele'avond geweest.
In de volksr,vijken hadclen de menschen lang
aan hun clerrr op de stoep gezeten, pratend over
de beroercle.tijden, over de gebeurtenissen vau
den oorlog, over de grurvelen door de Duitschers
ia de Kempe:r gepleegd, over den slag in Hene-
gouwen, eM. Nu $'as iedereea te bed,'tustend
in dcn eerstên sl*ap.

Verwoesting te D'eurne bij den 2" Ze1'tpcTin'
aanval op 2" SePtember 191'4.

Daar nadert het zonder-
linge gerucht in de hoogte.
De wakende burgerwachten
aan de stadspoorten keken
verrast naar omhoog. Het
was een zwaar geronk als
clraaiencle schToeven, doch
niet hetzelfde als dit eener
viiegmachine.
Scherp toeziende, ontwaar-

clen zij een gevaarte, dat re-
delijk snel naclercle en kq,am
opzetten boven het Nachte-
galenpark.

Iilet q:as 'een luchtschip,
cen ZeppeTin ! Het vloog
lichtloos, donker, als een
rcuzenvleêrmuis, zeer hoog.

Nfen gaf het alarm, de
n'acht snelde toe, geweer-
schoten kuaklen kort en
rlroog in den nacht; een
kanonschot cleed de ruiten
dreunen. l\faar 't was vruch-
teloos schieten. Het lucht-
schip was nauwelijks zicht-
baar in de duisternis en

bood zoo luttel opperr'lakte aan de in het blind
vlir.qcnde l<ogels.

Toen klonk plots de eerste cloncler van de
laffe aan-,,a11ers. De Zeppelin \r'as lager gezakt
en rvierp <le eerste bom necler, die bestemd wàs
voor cle << il[inerrâ l-fabriek, nraar terecht kwam
in het groote park van den .heer Belpaire, waar
zij rnet clavefenrl gewei<l irr den grond sloeg en
cle aarrle omr,voelle en huizenhoog deed opfon-
teincn.

Gansch de stacl schrok, sprong het bed uit.
Aile vensters \'verden geopend en de gewekteu
keken naar buiten of liepen de straat op.

De onvoorzichtieen ! \\rii zu11en $,eldra het
rocl<elooze tan hun rland zien.

frr een straal van honclercl meter bleef geen
enkele ruit meer gaaf, de gevels der huizen u'er-
tl,..n cloorzeefd cloor het lood, er werden gaten
geslaeen waar men een zwâTe mannenvuist kon
irrleggen.

rr De miten r. 2oo schreef hei Antwerpsche
,, Hanilelsbla'l rr, rr n'erclen niet gescheurcl, maar
tot gtuis gesla{en, en op rtele plaatsen wertl t1e

houten rââm mecle verniel<l. Stukken cler born
urerden honr'lc'rr]ctr rrrsfgl v61 weggeslâgen, en
rvie in de orrrrir'ldelliike nabijheid tler ontnlof-
finq r,r'oonde. r'lnchtte, na den slag, verschrikt
itt ,lcn keirlet'. ',

Ëen cla.eblc.lschriirrer keerile ontrent dit uur
lrrriqtoe. In c1<' T,oz.^nrstfeat z.au hii fipf lrrnhf-
schilr orl groote hoogte tegen den gesternden
he'rel afsteken. Toen fiootÂ" hii rlen çsr-sts1
slae. Hij l<on zich noe bijtiids in de opening
eener rleur r,vèrpen. Ëen tweecle botn raasde op
denzelfden stond neder en viel in clen tuin op
cien hoek cler Loz.ana- en Harmoniestraten.
Zware stukken ijzer en de houten afsluiting van
den tuin Ttogén door de straat, Ësn dikke, ver.-
stikkende rook walrndd'over de ste-enen en tus-
schen cle huizen. Dc clagbladschrijver moest dp



*ru8-
rle vlucht gaan om verstikking te r,errtrijrlen.
Toen rle wincl den rook haci veidreven, kon tlc
persman zijn huis berciken over baiken, ijzeren
platen en uitgerukte kasseien.

Flen put van drie meter dicp \vas door de bom
in cien grond geslagen. Het moordclaclig lucht-
schip r,erwijclerde zich in de richting van de
stad en, telkcnmalc er een bour gelost wer<l, kon
lnen ccn bliksem dool rlc lucht zien gaan.

De dercle bom viel in <1e Verdussenstraatr
\r,ââr hL-t hrris, dat n" 2{} draagt, ijseiijk vernield,
of liever vergruisd werd. De vrouw des huizes
n'errl, als rloor een \\,onder, slechts licht gc.
liwetst.

pe vierde boru kir,arn in de Justiticst,iaat tc"
reclrt, vlak voor n" 8, en sloeg dit huis in stuk.
G:lnsch tle straat q'ercl doorkerfcl, kasseien vlo-
gcn tot boveu clc tlakcrr. Alle gerrels, derrren,
ruiten r,ïerden vernield.

De r.ijfde born rvefrl ge\\'orpen op het huis
n' 4O in dc Scherrncrsstraat, rvaar dokter Her
tens u'oonde. De born ging door het clal< en clc:

verdieping met cle kracht zijner riernieling. Op
de bovenverdieping sliepen tlric rneiden: cen er
van werd aan flarden gereteu, een trveede crg
gcrvonel, de derde licht geks'etst.

De sluipnroordenaars zetten in cle lucht onge-
stoortl hun weg voort en richtteu hun tocht naar
Ïret paleis, \l'aar onze Koning sliep en onze
goede Koningin. De heldhaftige Vorst, clien r1e

wereld cloor zijrr kloeknr.oedig besluit belvon-
derde, zou men in cleu nacht laf trachten te ver-
rnoorden.

De zesrlc bour ratelde beneden. Vooraleer den
Koning te clooclcn zou men <lc gekrvetste solda-
ten in het Ste-Elisabethgasthuis klein nai<en.
Gelukkiglijk viel de l.rom naast den muur van
het hospitaal in dcn mullen grond, bank en
struikgervas wegmo'rselend, zoodat nren er nooit
iets nreer van terug gevonden'heeft.

A1 cle rarnen van het gasthuis \{erden uit hun
hengsels gerukt, de ruiten vernield, de beclden
crpgeheven; cle Leopoldstraat 7.ag er uit of een
cycloon er was ovefgegaan of aan een beschic"
ting n'as onderhevig geweest.

" Hn thans de Koning ! De zevende bont wt'rr'l
geworpen. Niet eens zal de schurkenhand daar'-
bovcn gebeefd hebben toen hij zijn wapen richt-
te om het nobelste hart van België te treffen.
IIaar hier ook $'as het mis. I)e born kn'am ol'r
hontler<l tneter vandaar in de Twaalf-Maanden'
straat terecht, op het huis n' 11, clat tot op de
cerste verdieping tot gruis wertl geslagen. I)e
meid rver<l in den luorgen onder het puin, on-
gecleerd, gehaald.

Op cle Stadswaag viel cle achtste trorn en ver-
r:ichtte alclaar de grootste vernieling en maakte
t1c nrêeste slachtoffers.

De acijunkt van politie, I\{. Hermans, van de
tr,r,eede wijk, was met een politieagent op nacht-
ronclc. Nabii cle Stadswaas vernam hii het ge-
ronk van tlen Zeppelin. Hij zond zijn agent
er:n andere richting in en vetvolgde zelf zijrrs
!('eegs.

Op rlit plein stonclen vele ruenschen naar de
lucht te gapen of lagen, zoôals elders, !1 lrun
venstçf

De achtste born liwam neêr en rtiel te rnidden
vat het plein cler Staclswaag. Een geie vlaru
lichttc, in clouderencl geknal scheurde cle groncl
opcn. Het loocl en cle kogels joegen langs alle
kanten en rloorploegden menschen eu huiz.en.
Op slag bleven er vijl cloocLen : politieagent Ju-
k:5 \:'1i11 Cotthem, dokrverlrer Jan Jensen, Joarr'
na De Btuin, irerbergierster; clcze vrouw lag
do<-rr het raam eu wertl onthoofcl ; Arthur \,rarr
Flecke, dokrverker, en vronwe Geeraerts. Later
or.erlecleu nog clrie slachtoffers aan de bekomen
u.onclen. Velen rverden mirr of ureer gekwet.st.

Verscheidenc gewonclen lr,erclen cl.oor sergeant -

vlicgenier Jan Olieslagers, die op rontle $ras, ilr
zijn automobiel vervocrd.

Een negencle en laatste lrom kwaru op cle Fal'
conrui terecht, Tvaar eell clokwerker, Petrus lle
Ilaeckcr, gedood wertl.

f)uitschlancl had zich o1r Antwerpen, tle laat-
ste veste van het lanrl, gervroken.

Antwerpen, de stacl waar, gedurendc een
lange reeks van jaren, cle Duitschers als nrcde-
burgers n'erdcr beschourvcl, waar zij werdell be-
handel<l als deelmakencle varr het groote huis'
lrouden des volks, waar zij als arrne klerken
aankrvamen, zich als kooplieden vestigden en
cr millioenen op millioenen stapcltlen, de stad
rlie hen koestcrde, die meê hun < Kaisersfest ,r

viercle, werd tlien nacht hct voorwerp van een
aarrslag zoo 1aag, zoo barbaarsch. ilat cle heuitr
nering er aan allecn voldoende is, orn rle keel
toe te schroeven eu lrct hart met rvalg te ver'-
vullen.

rr Op geen enkcl slagvelcl r, vs11s11 Aiexantler
Porvell, ( zag men zulk een grgrvelijk tooueel,
dat rnijn hart met alkcer vervulde, dan dat het-
welk ik zag, toen ik cen cler getroffen huizen
binnentrad en, over puin stappend, een karuer
tprcikte, wâar een jonge vrou',v op 't oogenblik
van 't bombarclement te bed lag'

Deze vrouw was letterlijh in strrkkerl gesla-
gen

Dc. vloer, de tnuren, cle zoldering ç'aren be-
spat, bevlekt met bloed. Och, het volstaat met te
zeggen, dat tle nog aanraakbare overblijfsels der
ongelulkige op een schop kondeu verzameld
u'orden. Ik haal deze bijzonderheden aan' om
rluiclelijk te laten uitschijnen; tlat de eenige

Zelrpelinloocls te Frieclrichshar'èn
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De Duitschers belvcerden, clat 4ij alleen kr'ijg
voerden tegen rlc legers en weerlooze burgers
spaârclelr. (Braakensiek in rr I)e Amsterdam-
tner l.)

slachtofers clezer luchtraid op Antu'erlien on-
sclruldige, niet-vechtenclen waren. lr

Naar <le bestookte punten te oordeelen, kon
nren als cloelwit cler Duitschers houden: het ko-
ninklijk paleis, rvaar clc Koningin en haar kin-
clercn verbleven; de Falconkazerne, het Sinte-
lilisabethgasthuis, c1e ze:tel van den militairen
staf, de Natiouale Bank en de < Minerva r-
fabriek.

De Koningin liracht haar kinderen in veilig-
heicl naar Engelancl en keercle dan aan de zijcle
tan haar gemaal tetug. Zij verrichtte ambulan-
ciewerk, en haar rol claariu zullen we wel na{der
sclctsen.

De militaire overheid nâm nu maatregelen te'
gcn nieurve aanslagen. Voortaan rnoest er om
I uur alles .qesloten yJorden. Geen licht mocht
aan cle voor- of achterzijcle der rvoniugen naar
buiten schijnen. I'Tet trainverkeer werd na dien
tijd geschorst.

Vele burgers logeerden voortaan in clen kel'
der. Vooral op de bovenvercliepingen gevoelcle
nren zich niet veilig meer.

's Avonds en 's nachts boocl Antrverpen een
zonddrling schounspel aan. Een groote stad in
't donker gehuld is een vreemd gezicht. lVlen
gevoelde zich vreemd in de eigen straten tegen-
over welbekende gebouwen. Hoc levendig her'
inner ik me zoo'rr rvaudeling ntet de brrrgerpoli-

tie, die de onder <le wapens geroepen agenten
verving, en onder geleide van ecn politieagent
in groepen patroeljeerde.

Antrverpen geleek aan een boerendorp, waar
rnen uit zuinigheid heel r.'roeg cle petroleumlan
taarntjes uitdooft.

Maar een ernstige redcn dwong tot die nraat-
regelen over te gaan. Db doorl was uit cle lucht
gekomen en loerde er nu nog.

Zoa vingen de Duitschers den luchtoorlog
ruet een laffen aanslag op een weerlooze bevol-
king aau.

Stil lag daar de stede in clen nacht. De leien
maakten deu. inclruk vân een sombere laarr in
een bosch-

Straten en stegen hingen als vol geheinrcnis,
.nog indrukrvekkenclef door het klapperen van
ouzichtbare r'laggen.

Zwaar rees hier en daar een kerk of tolen op;
hol klonken de stappen. En waar noig een lichtje
schemercle .tusschen donkere gordijnen of teer-
papier, werd gebeld en met boete gedreigd.

fntusschen bleef het leger op zijn post in alle
sektoren en werkte het mee om Autwerpen nog
rneer in stâat van verdediging te stellen.

De roep ging rvel, dat Autwerpen onrreembaâr
was, filaar laten wij cle stelling eens van nacler'
bi j beschouwetr,

Vijf clivisies en de kavalerie-clivisie waren dus
op die stelling teruggetrokken.

De vesting was niet voltooid toen de oorlog
uitbrak. In 1909 vr'as het bouwen vari 11 buiten-
forten, 11 reclouten en 2 halve redouten begon-
nen. l\{en had tle voltooiing voorzien op 31 De-
cember 1912, maar men tnras in 1914 nog ver
van het einde er van.

Vele werken lvaren nog in vollen opbouw.îal
vau koepels waren niet opgestelcl,.heel wat vuur-
monden niet ter plaatse. Ifet fort van Stabroek,
bijvoorbeeld, bezat nog zijn gepantserde waar'
nenringsposten niet. En zoo ontbraken ook el-
ders noocizakelijke stukkeu.

\fcn moest zich dan behelpen met vervan-
gingsdeelen. Men nam zelfs zijrt toevlucht tot
kleiue kanounen, die langzaam schoten en cloor
zwarte rook5,volken hun plaats verrieden. Ilurr
draagr+'ijclte hedroeg 8,400 meter, terwijl de
Duitschcrs ons zouden beschieten van uit Boort-
I{eerbeek of Hofstade, op 12 en 15 km. afstand'

'TV'at t1e groote artillerie in de tusschenruimte
betreft, hadderr we slechts kanonrren van 15
cm: en bracht men geschut van 12 cm. in stel-
ling, dateerencle uit 't jaar 1870' en die slechts
5 krn. ver schoten.

Onze munitie was ook schaarsch. Voor de
12 crn.-mortieren der koepels, bijvoortieeld, had
rnen maâr lfi) tot 150 granaten per stuk.

Bij Krupp waren 8 gewe'ldige kanonnen van
24 cn. besteld en betaalcl. Maar ze waren nog
te Essen, bii den vijantl. Men'had ze haar voor-
loopig gelaten, omtlat lnen ze nog niet opstel-
len kon.

tsij het fort Filip çl,aren vier stukken van 28
crn.; ze waren echter niel te vervoeren'

E,n het geschut moest in <lezen oorlog zoo'n
groote rol spelen
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Ook op ander gebied was Antwerpen niet zoo
oqinneçmbaar als wij naief genoeg geloofden.

Generaal Dufour was nu gouverneur der
plaats. Hij verzamelcle groote hoeveelheden le-
vensmiddelen en vee rroor twee jaar. IIet voor-
beeldigc ortle nam hij allerlei mâatregelcn. Hij
bleef echter slechts in dit ambt tot 6 September
en werd toen opgevolgd door generaal Deguise,
teçwijl de genie onder de orders krvam van ge-
neraal Bihin.

Db stelling Antwerpen bevat cle volgende for-
ten : Stabroek; Ertbrand, Brasschaat, Cappellen,
Schooten, Merxem, 's Gravenlvezel, Oelegem,
I{essel, Broechern, Lier, Koningshoyckt, Ste-
Kathelijne-Waver, W'aalhem, Breendonck, Lie-
zcle, Bornhern, Rupclmonde, Ilaasdonk, Zwijn-
clrecht, Cruibcke, Ste-l,{arie, St-Filip, met de
schansen Beirendrecht, Smoutakker, Oorderen,
Drijhoek, Auclaan, Schilde, l\'{assenhoven,' Tal-
laart, Duffel, I)orpsvelcl, Letterheicle, Puurs.

Dau waren er I binncnforten, genummerd 1

(het meest Noorclelijke) tot 8.
Bij het bcleg van Antrverpc'l komen we naclcr

op deze verdedigingsstelling terug.
Lanf zorr de rust van ons legcr uiet duren,

al rvas er vooreerst van g-een beleg sprake.
De Duitschers inrners bcoogclen een ander

<\oel. Ze rviltlen éerst Frankrijk vctnietigen. De
legers der Verbondenen \,varen hun we1 âan de
Samber ontsnapt en ordelijk naar Frankrijk ge-
weken; doch dc vijancl achtervolgcle hen, over-
tuigd ze weer aân te kunnen grijpen en dan te
vernietigen. Zoo moest Frankrijk op de knieën
geslagen worden -- naar de geliefkoosde uit-
drukking van clen keizer *r €n clan viel Ant.
werpen van zelf, meendc men.

Onze soldaten deden nu patroeljetochten tot
een tweede uitval zou bevolen worden. 1\{aar
ook op die patroeljeronclen vielen strijders. En
zoo denk ik aan een vriend, wiens lot dat van
veel ancleren schetst.

De Belgen ontmoetten een Duitsche patroelje;
van weerszijclen vielen de schoten.

De Belgen moesten voor de overnacht wijken.
Nog werd er op hen gevuurd, en een kogel trof
mijn vriencl in <len rug en raakte zelfs de rug-
gegraat.

D'e arme jongen viel ueer en bleef âchter.
Weldra krveltle hem rle rlorst. fn zijn velc{flesch
was rvater, maar eerst na vele ijdele pogingen
gelukte het den gekwetste ze met de bajonet te
opeuen.

't Was stil geworden om hem. O, had hij nu
maar kunnen opstaan, t{och cle krachf daartoe
faalcle !

Voetstappen kraakten r:p
hout.

Een Duitscher boog zich
die cladelijk riep:

,t Ik ben geivond ! l

cle bladeren en het

over mijn vriencl,

uDat za7 ik eens gaurv zien r. antlvoordcle cie
ander, zijn revoh'er te voorschijn halend' rr Sta
oP etl ga voor mij ! rr

rr fk kan qiet, ik ben geu'oncl.., Keer nlc om'
en ge zult het zien D, hernam de gek$:etste.

De Duitscher deed dit en... ging heen.
En weer werd het stil.

Iien cloor Zeppelinbom getroffen borstbeeld
rran den Duitschen keizer te Antlverpen'

1^ràag kroop de tijd voorbij ... D'e minuten
wcrden urell...

En al minder werd <le kracht... Verlarnm.ing,
verstijving krvamen over de beenen en 't bene-
denlijf. 't Was of 't leveruivegvloeide...

De arme soldaat geloofde, dat zijn einde na-
derde..

S'terven... en nog zoo jong zijn... thuis zoo
bemind worden... en allen <lie thuis wâr€ll vâ-
der en moeder, broeders en zusters, zoo lief-
hebben...

Sterven, hier, op dien Zonclagnamicldag, na
weken van dapperen strijd, van vermoeienis en
ontbering...

Maar die stem !... Zijn naam 1..' Helpers na-
derden...

O, mijn vrien<1 had het we1 willen uitschreeu'
wen, clat hij hier lag... zrvak en ellendig... ster-
vend... En hij kon maar lispelen..'

I\{aar ze kwamen toch, zijn tfou'"'i'e kamera-
clen, die hem niet wilden achterlaten..' die den
makker niet konden vergeten en 'uve1 gevâaf
<lurfden trotseeren om hem te redden...

En nu rvaren ze daar en nâmen hem voorzich-
tig op en brachten hem in een herbergje, u'aar
een militair dokter hem verpleegde.

Ifet-andere gervonclen wertl mijn vrienci clan
naat de ambu'tancie van een klooster vervoerd.
Flier bogen vol liefde vrotlwen zich over hem
necler, nonnen, <lie zooveel ellende zagen, maar
den armen soldaten Engelen van vertroosting
I ocschenen.

De oorlog suaarde echter ook 't klooster niet.
Er ontstoncl brand'.. Ën de D'uitschers rukten
nader. Auto's reden met gekrvetsten naar Ant-
'werpen, tnaar twee bleven achtet.'. en zoo ook
rtriin atrtle çriend.

De Drritschers helrzinclelclen ze cchter vrien-
tlelijk. Ze u'ikkelden de gekrtetsten in de-
kens en voerden ze naar e€n ânder dorp, in een
ûIIn.
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'Aankomst te Antwerpen l'an de te Aarschot 800 gevaugen Duitschers

Doch nabij die villa was een.groot kanon op-
gesteld, dat aanhouclend schoot en de villa op
haar grondvesten niet alleen liet daveren, maar
ook de muren cleed wagge1en... en zells de won-
den der gekwetsten openreet,.

't 'Was onverdragelijk en weldra werden dan
ook c1e verpleegclen op ambulancie-auto's Raar
't militair hospitaal ,te Brussel overgebracht.

En de ouders van mijq vriend woonden te
Brussel...--nn l;"f." kon. zijn vader en moecler door tus-
schenkomst van een bezoekster melden, dat hij
zich daar bevoncl,..

En de ouders had<len twee dagen te voren
nog een - wel zeer verttaàgden - brief van
hun zoon gekregen, dat... het hem wel ging.-

Door bemiddeling vâr een welwillenden veld-
prediker kregen de ouders des avonds nog toe-
gang tot het hospitaal...

Na rveken van onzekerheid en angst, van
vrees en hoop,.van gebed... zouden ze dus hun
geliefden zoon terugzien...

't Was doodstil in 't hospitaal... De gewon-
den sliepen. En tlaar zagen de ouclers eensklaps
hun armen jongen...

Hij sluimerde...
De vacler plaatste zich aan't hoofdeincl. De

nroeder 266, dat ze haar zoon in't volle \ryezen
zag...

De vader legde zacht de hancl op den arm,
clie bloot lag...

De zieke orrtu'aakte... O, rvelk een heerlijk
outwaken moet dit geleest zijn ! Na de ver-
schrikkingen.en ellende van den oorlog, ria al
die ruwe tooneelen, dat schieten .en vechten en

worstelen, zag de jongen plots... het zoet, glan-
zend gelaat, cle van liefde stralende oogen zijner
moeder...

En die zaligheid uitte hij door beide armen
in c1e hoogte te steken en uit te roepen: Ifa !

fn Vlaancleren zou men zeggen: <r Hij heeft
een blik in clen hemel geslagen ! >

X{aa'. 't was.zijn laatste troost. De dood had
hem geteekend. En het ging aldus met zooveel
solclaten, al werd er niet hard gevochten.

Wij verhalen dit où ook ben te gedenken, die
gevallen zijn op plaatsen,'wier namen niet.in
<le vaandels of in 't historieboek opgeteekencl
zijn.

IN VLAANDEREN,

Laten we, om zoo vollerlig rnogelijk te zijn,
weer eens <len blik naar Vlaanderen slaan.

fn 't Zuiden trokl<en c1e legers cloor. Uhlanen
zwermclen van clie troeDen af, zooals we reeds -

zascn te fngooigem en bii Kortriik.
Te Snaaskerke, bij Oostencle zelfs, dui tbt aan

de kust, hacl een botsing trtsschen deze verken-
ners en Belsische gendarmen plaats.

Uhlanen !'D'at r,vootd cleecl c1e menschen-hui-
veren en wekte tevens nieuwsgierieheid.

. rr Moecler, zult ge me roepen als er uhlanen
kornen r, hoorrle ik een kincl vragen. tlat in den
hof moest spelen.

Maar voor wie veel op c1e baan, moest aijn,
wekte de aanwezigheid det vreemdelingen een
onbchagelijk gevoel.
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gejâmfferd? Wie denkt nu ilog aân huis en
goed, aan beclrijf en zaak?

_ 
Men vraagt eenvou<lig hier of daar : ,.t Zilit t,r

uhlanen in cle streek? ,i en àntwoorclt -"o t,*-
vestigencl, dal vraagt men welke wegen ze op-
trokken en kiest er andere, om de keiels te ver
nrijden.

, 1'e Brugge clraait meu de bruggen open, orn
clen toegang tot cle stad te vetspérren.- Zondér
hrug kan men irnrners rr Brugge-r niet binnen.

Ep cle voorposten der burgerwacht, die zoo
nrenig_err burger zijn biecht lieten spreken, altijd
cloor dien spion rvelke op clen neus zat, voelén
zich niet prettig. Zij kunnen de eerste ontmoe-
ting hebben.

Zoo word ik door een heele staf omringd. eu
uitgevraagd, als ik op zekeren middag vari Aat-
ter kom, waaf uhlanen geweest waren. En me-
nig_e. burger kijkt me aan, alsof hij zeggen wii :
r<'Wie r,veet, hoe hij met uhlanen in bètrekking
staat ri.

't, fs rnaar gûed, dat men papieren op zich
irecft }{enigeen heeft een dag en meer vastge-
zeten, ourclat zijrr klak, zijn gezicht, zijn jas of
zijn naani ecn ijirerigen burgerwacht niet aan,
stoncl

l),ie burger.,vach tcn korrtroleerden te Zeebmg-
ge ook de tiaitrs, ilie voor-tdurend reizigers heeir
c)i1 weer Lrraciilen. trIaar .echte spionnen bleveri
It'opert

O, clie slrionncilr,rees !

Dc brrrgerrvacht te' Antwerperr.

Zelf r.verlctc ik aan ecn blacl mecle en schreef
in rlie rlageri :

't \Àr"oldt moeilijker c.n rnoeilijker op berichten
rtil {L- gaan.

Op veel liinen ligt 't v.erkeer stil, oit andere
is de treinenloop zeer verminclerd.

Clelukkig hebben we de fiets nog, maar in
gornmige arronclissertrenten mag 't riiwiel nie.t
lcrschijnen.

Een bericlit als 't volgencle, dat wij in een
blacl van Oost-Vlaairderen'vonclen, eischt na-
tuurlijk stipte gehoorzaarnheid :

rr Velos. -- Ifet is seclert i\,Iaanclag laatst ver-
l-roclen in rlc arronclissementen Thielt-Roese-
làre, Kortr:ijk en Ieperen: nog met velos te rij-
den. Dit'verbocl komt van de militaire overheid
en is zeer streng.. De gendarruen e11 soldaten,
rrerl'oercl in automobicls, hebben bevel ontvan-
gen, met c1c revolver neer te schieten, elke uriel-
rijder die lren zou volgen, r,'ergezellen of over-
stckcn.

H'et is dc etrrontlisseilentskornmissaris, baron
van cler G-racht rl'Eeghcnr, dic rle belairghebben.
den heeft verwittigcl voor rvat zijn zirroiidisse-
ntr'rtt nangllt. 

'r
Ën uhlanen hebben ooli scirrik voor iietscir

In 't T'horlroutschc strecieu ze er \rân rtelen cle
banrlcn rjoor. Ëen burger rveicl gedrvorrgen ziin
rijn'iel in een gracht te u'erpen en z,ijn reis te
voet te vervolgen.

Ge moet nu llw weg'en rrerkênnen
toch ttraar. waar we kunnên.

Voonrit

\\rat lijlrt die tijrl al r'er, tûerr lie vreeclzaalr
rondwancleltlen in c1e straten en stetlen van het
Schippersl<rvartier of roncl c1e Schelclestad, of
toeu r,r.'e cle I{empen in trokkeu of \/laancleren.
Ën toch, 't is nog geet rnaancl gele<len, clat n'c
rrog vrecle hadden en op vrede hoopten.

I"Iaat een rnensch s'ordt gesterkt in tegeli'
spocd efl rvent zic'lr aan lccrl en gevaar" nl ho
[)L'nd mîal' weer...

Hacl men dns tlrree trtaanrlen gelcden moeterr
z.eggen : gii zuit niet veilig trieer langs c1e 'uve-
gerr trekken, gevaar r.lreig.t orteral; uw huis,
ginds iu de nabijheid rler lorten, staat hloot aan
vcrnieliqrg brengenc1c l,romrnen... Zoucleu u,.e niet
gehttiverd hehl-icri \ran ûntzettirtg, geklaagcl en

ç r.ç-- -È

liitwerking vân een Duitsche bom.
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. Te Knokke zagen we twee geestelijken aan.
i-rcuden. Ze tuurden van een atin naàr de zee,
el1 llletr wist al te gautv tc vertellen, clat ze c1e
.ranktxrrst der Engelsche vloot beloerden. Het
irlckeu t\\,cc paters nit't Fransch klooster te
Sluis tc zijt. Ze tvaren opgeroepen in 't Fransch
iegcr, begaven zich naar lrun varlerland, maar
n.achttcn hier op tramaansluiting.

Te Oostencie zie ik eensklaps len menigte op
ceu hccr toevliegen. Deze dràeg u"n 

-ioË;rt"rr-

l*lnk. Dnt was genoeg.
,, Een Duitschrnan ! u klonk hct.
a Een spion !.Siaat hem cloocl ! l
Da<1e1ijk kreeg dc nran klappen. 'l< Hielp hem

nog verlosselr en naar 't poliiiebureel bij ile sta-
tie tc brengen, ornciat hij daar. alleen uôilig ,o.l
7,tJn.

IIij bleek ele zoon van een bekend uotabele
ruit lriamen te zijn.

- Hoe iiverig toonrlen zich, bijvoorbeeld, dc
burgern'achten niet aan de trcinen van Brugge,
I{ortrijk, Ieperen -en Meenen ? En in al deze ste-
rlcn rvas 't hetzelfde :

rr Paspoortcn toonen ! u

^XI-aar 
hoe qemakkeliik rverden clc paslioorten

afgeleverd. En hoe spoeclig stelde 
'mËn 

zich
nret ccn stuk tevretlen ! Als er rtraar ve.le stern-
pcls op stonden.' T.-i;r;;;""*"ta il< ccns aangeliouclerr cioor
een gcgracleerde r.an dt burgcrrvacht.fijtlesgin.q
en papieren

( Ja, ïraar Ere hebt in den trein zitten schrij-
veu!rklonkhet.
_ rr Natuudijk ! Tlc lrrcrk voor een hlad. ge ziet
het.., lr

Ilit gcsprek werd in 't Fransch gevoerd. De
nran schcen volclaan, nlaar een tijttje later kwam
hij terui. Hlj had er nog iets op gevonden om
me te beoordeelen.

t Spreekt .ge Vlaarnsch ook? u vroeg hij.
< Veel beter dan Fransch. u

,r lfu, rlan is 't .qoet1 ! l
l{aar geloof zeker, dat cen Duitsche spion

ook Fransch en \rlaamsch spreel<t en niet in rlen
trein zal schrijven. zooals ik.

.Ta. 't n'aren zonderlinge tijt{en.
- ll'c Gént heersclrte clc grootste onzekerheid.

Ten Zuiclen der stad erl op .qeen grooten afstanr]
ervan trok het maclrtigste lcger der werelcl or,cr
clc rvcgerr. Gent zelf bleef nog vrij.

l{aar I'at zou het lot clezcr stad zii'n?
Elken dag \t?ren er nieuwe geruchten. Dr:

bur.qern'acht rvertl ontrvapoirl en lveer opgeroe-
nen. Stroonren vluchtelinsen knranlen er aan.
llen had er 35.0{X} r'luchtelingen van l\{echelen
er onigeving. lUerr ontving er clakloozen van
I,eu\.en. D,ie van |,,uik rvaren meestal Teetls rrer-
tler naar tlc kust rloorgevoerd.

Dc bûrgemeester der sta<l Gent richtte de i.ol-
.gerrcle proklamatie tot de hevollring: 

.

. (, I\,Iedeburgers.

rt Tot dusvere zijn nog geen Duitsche solda-
ten Gerit binnengetrokkerr. Alleen Duitsche ge'
kwetste krijgsgevangenen ziin hinner bnze mu-

Ëen rt Taube y:

ren en worden, in onze ambulancies, ruet de-
zelfde toervijding als onze soldaten, verzorgd.

Zal deze bevoorrechte toestancl uog lang du-
ren? We rnoger het hopen, zonder er echter
staat op te maken,

Mr.lesteu rle D,uitschers overlviuuen, in derl
groôteu slag clie aan gang is,dan zou Gent waar-
schijnlijk_'t 1ot van Brussel ondergaan. Dç staci
zou tijdelijk onder Dtitsche overheersching ko-
men te staan. Ingeval de Duitschers echter over-
\vonnen \Torden, loopen we gevaar door vluch-
telingen en ordelooze benden overrompeld te
r,l'orclen. Onr cleze vluchtencle troepen tegen te
houden, beschikken we op tlit oogenblik over
gendarmen, burgerwachten en politie.

W'e gelooven in staat te zijn, bij middel dezer
machten, cle vluchtelingen te kunnen opvanpfell
en ontwapenen, of ten minste, in afwachting
der verbondene' troepen, te kunnen beheer-
schen.

Een vlugge inlichtingstlienst is nu gevormd
geworden, ten einde ons, l1ur na uur, op de
hoogte te .houden van alle troepenber,vegingen
van dertig rnijlen in den omtrek.

In de twee ','eronclerstellingen: \,r:anneer de
bevolking ons in onze pogingen helpen en bo-
vendien kalm blijven rvil, in tegenstelling met
cle vluchtelingen va1l den buiten, die gisteren,
toîdet. eenige reden, cloor een onzinnige paniek
bevangen \\,'aren; en wanneer de burgers in gceu
.qeval tegenover de Duitsche troepen aanvallenci
optreden, d.urven we voor de openbare veilig-
heicl en het behoud cler orde verantwoorden.

We doen clus een nierlw en zeer tlringend be-
roep op de koelbloedisheid en den goeden r+'il
onzcr meclebufgers. ))

Die paniek der buiteniiecler was de r, \rlie'
gende Maqndag r geweest.

D,e ordedienst was onvolcloentlc. \iandaar cleze
bekendmaking:

rr Door het biunenroepen onder de wapens vart
een groot getal agenten en politienachtwakeîs
is cle tlienst grootelijks verminderd.

Om daarin te verhelpen, doet de burgemees-
ter een beroep op de mannen van 21 tot 9li is.ar
oud, van goed gedrag en goedc zeden, oln in ile
ontoereikerrdheid te voorzien.
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\:-eritoestirrg cloor een Zeppelin aangcricht.

I)eze mannen zullen door 't gerueen:r,hcslutrr
betaald en agent van politie benoemC lrorden
voor <1en til.i <1er vijandelijkheden.

Zij zallen de kleedij van politieagent dragen
en onderrvorpen zijn aan al cle verplichtingen
die den dienst der gemeentepolitie regelen.

D'e personen die verlangen deel te rnaken van
het politiekorps, in de hoogervermelde voor-
lvaarden, rnoeten zich zonder uitstel op het mid-
denbureel van politie aanbieden, Botermarkt, 4,
voorzien van een getuigschrift van goed gedrag,
afgeleverd door den politiekommissaris van hun
rvijk. l

Maar, t'at doet men tegen geruchten ? Die la'
ten ziôÉ niet tegenhoutlen. nien leze de. bladen
dier dagen, clan glimlacht men nû om hetgeen
lve toen vertelclen en geloofden.

We hadclen geen clerkbeeld van het oorlogs-
terrein. 'We noenrden schermutselingen : slagen.
We zagen een ster voor 't licht van een Zeppe-
lin aan.

Als staaltje van een diei berichten, deelen r'l-e
't volgende mede, dat in de pers verscheen:

rr Een telegram te \\/estclorpe (Sas van Gent)
aangeplakt, melclcle Donderdag rrarnidclag, dat
<le Duitschcrs het Hollandsch gron<lgebied zou-
den hebben gcschonclen te Borkel (Hollandsche
provincie Brabant), gelegen op den ijzerenweg
IIasselt-Eindhoveu.

Zij zoaden tn'ec Hollanclsche officieren heb'
ben gedoorl, maar de Hollandsche soldaten heb-
ben 34 Duitschers gerlood en 600 clezer krijgs-
gevangen gemaakt. l

rr Voegerr rvij .erbi j 
- alclus schreef het blacl

- dat rnen heden op iret konsulaat, noch bij de
militaire overheicl ter plaatse. niet de minste be-
vestiging van clit nieur,vs lrad ontvangen. 'Wat

meer is, men gelooft hier niet aan dit nieuws. l
Nee:r, de krant geloofde er niet aan. I\[aar

wa€rrom deelde het dit telegram mee. En vele
lezers geloofden het wel. Hoe dikwijls lieçr het

gerucht niet, dat Àollancl in oorlog $ras, Italië
met Duitschlancl meedeed, dat Amerika de ont-
rrriming van België eischte, enz. ?

Zien rve nu nog even naar den Westhoek, iu
clie clagen, na^r Diksmuide en Veurne-Anr-
bacht. Niets liet nog het groote drama vermoe-
dcu, clat zich claar afspelen zou. De IJzer rvas
toen 11og onbekencl cn vreeclzaam graasde het
\-ee er in de r,r,eiden en haal<ien de boercu hurr
oo.qst binnen.

Ycttrne lag rustig in zijn krans van groen.
Ycr boven dc roocle dakcn rczen de hooge Ste-
\\'alburgakerli, dc kloeke St-Nikolaastoren en
het rankc belfort op. En cle burgers bespraken
lict nieurvs onr de rondc tafcl cler goeclige ge-
lagkamer. n'aarr,ad dc oorlog nog zoo ver rer-
u'ijderrl sclteeu.

\iqulvpoort clroomc'le aan zijn stille haven en
zag alleen vecl r'reentclelingen.

Diksmuiclc ontving vluchtelingen van Aar-
schot en Leuven, rnenschen die vreeselijke rter'
lralen declen, zoodat dc goecle inwoners mecn'
clen, dat ze moesten overdrijven. En als ze de
gejaagdheid dier verdrevenen merkten, om tocb
nog maar verder heen te trekken, stelden ze
hen gerust, zeggend:

<t Blijft hier. Nooit zullen de Duitschers tot
hier komen. We zijn 't verste hoekjc van Bel-
gië. l

< Er was toch iets in de gewoonten van Dik'
smuide veranderd l, vertellen Leon Bacquet en
Ernest Hosten in hun aangrijpend werk:
rr L'Agonie cle Dixmude >. rt De burgerwacht
u,as ingesteld. Wettig bestaat deze niet in de
plaatsen rnet minder dan 12.000 zielen, daar
haar rol uitsluitend was hulp en bijstand aan
cle politie te verleenen. Diksmuide, een heer-
lijke plek, clat nooit beroeringen kende, bezat
geen burgerrvacht.

I'Iaar in naburige gerneenten, die even vreed'
zaam \\'aren, en in dorpen zelfs, oordeelde het
men voorzichtig korpsen in te richten, om op
alle troebelen voorbereicl te zijn.

Te Diksmuide vroeg men dat ook- Kon men
geen arbei<lersbetooging vreezen' nu de prijzgn
àer levensm.iddelen klommen ? In werkelijkheid
zouden de enkele dozijnen liinvisschers' die rus-
tig'aan 'f Krekeltje zate\ en de nog weerbare
behoeftige mannen uitrnaakten, niet in staat
zijn een vijandelijke beweging tegen den gtoot-
hanclel uit te lokken, ook al slogg het brood nog
meef op.

llaar het rrootvtendsel was uitstekend. De ge-
meenteraad weifelde nog.

u Ziet ge het r, riepen cle voorstanders der
bureerrvacht, rt 't is hiet altijd hetzelfde' Er zijn
rvachten te Veurne,Woumen, Eessen, maar hier
niet ! \\rij komen altijd van achteren als er voor'
zoïgen nioeten genomen worden' Men zou waar'
lijk gelooven, da.t het geen oorlog is. Men moet
r1e burgers mobiliseeren. lr

En men mobiliseerde. Het schepenkollege
vergaderde en besloot een hulp'politiekorps in
te richten. Twee pelotons werclen gevor:nd, en
de notabelste inwoners rtoerclen z.e aan. Men
droeg den blauwen kiel. Men haalde d,e oude
wafiens te voorschiin. En a1s om I uur 's àvontls
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de u'akkere troep er op uit trok, stonden cle

menschen ze op den drempel na te kijken.
Die burgerwacirten namen hun taak ernstig

op; er viel niet mee te lachen. Ze hielden onder
meer de 'lvacht aan de Hooge Brug en eischten
streng de paspoorten. Eens zagetl. ze van Caas'
kerke een rvielrijder afkorncn. 't \Vas avond. cn
cian nog een r,vielrijdcr naâr Diksmrricle I

1r f'.ç, pspieren I l klonk het.
De man hacl er gcen. f)an n'as zijn zaak gc'

klonken. IIen r,vilcle heur naar cle stad \:oercu.
< )-[aar ik berr de vel<ln,achtcr van Oostktr'

ke ! u riep de aangehoucicue uit:
tu Velclrvacirter of duivel, zonder papierelr pas-

seert men rriet I We kennen nraar alleen ons colr-
signc. n

De velcllr.'achter recrl dan maar terug en zorg-
de er voor, den volgendcn morgen, zijn glinr-
mende klak op te zetten, alvorens naar het zotr
goed bewaakte Diksmuide te rijden.

De kapitein oordeelde wâpens te gevaarlijk
voor zulke ijverigc solclaten. Bovenclien sprak
men van zlcrvenclc nhlanen, en rrren wilde nu
jtrist niet voor francs-tireurs gehouden $orden.

Toch moest men iets hebben om zich te .ver-
dedigen.

De opperste raacl besloot dan, na lange over'
rvegingen, tweehonclerd matrakken aan te koo-
pen. Niemancl kon clan cle wachten voor vrij-
schutters houden.

IIen zou de matrakken te l\feenen bestellen.
Eenige officieren gingen zich in auto van die
taak kwijten. I{aar te }Ierckem werd hun uit-
stapje al gestoord. Daar deed de burgerwacht
immers ook haar plicht. En men had juist tegen
een verdachte auto gervaarschuwd. Een afdee-
ling versperde den weg, gereed zich liever te
laten verpletteren clân te rvijken.

Dc auto stopte. fn cen naburige herberg r,vertl
het misverstand gaurv opgclost. llen kon clc reis
voortzett€n.

Toen de matrakken einclelijk gereed konden
zijn, had men ze niet meer noodig, rvant dan
\\'âren te Diksnruide andere lvapens noodig.

In die dagen verschenen ook in deze streek
uhlanen. Ze lieten spoorriggels springen, sneden
telegraafdraden over, en e€ns stootte tusschen
Eessen en Zarren een bcnde op vrijwilligers en
gendarmen, die van uit Oostende op hen afge-
stuurd lvaren. Er hacl een schermutseling plaats.
Tien uhlanen werdelr geclood en een-en-twintig
gevangen genomen. De vrijwilligers hielden met
hun gevangenen, lanserr en shako's een triom-
fantelijke intre<le binnen Diksmuide. Gewel-
dige geestdrift greep de stad aan. 't'Was of
een beslissende veldslag met de zege der onzen
bekroond rverd.

Ook eenige Belgen sneuvelden. Een grocit
deel der bevolking tvoondc hun begrafenis te
Eessen bij. Te Zarren protesteerde men, zeg-
gende dat men daar de gevallenen had moeten
te ruste leggen.

Dcn volgeuden dag lazen de Bruggelingen, in
een bunner, blaclen, dat een Duitsche troepen-
macht Diksmuide binnengedrongen was, een
gedeelte der burgerij omgebracht en de huizen
in brand gestoken had.

Iien Zeppeiinbom

Neen, het clrama van den IJzer was nog niet
bcgonnen.

O, het Vlaancleren uit die dagen ! De burger-
wacht werd overal opgeroepen. Men noemcle
dat het aktief maken der niet-aktieve burger-
rvachten.

rr De burger',vachten, waarvan sprake is l, las
men in den omzendbrief aan de gouverneurs,
r< moeten voorloopig zelf in hun bewapening
voorzlen.

Daar cle opgeroepen lnannen niet van unifor-
men voorziet.zijn, zullen zii bii voorkeur dert
blauu'en kiel dragen, nret cle volgende onder-
schcidingsteekens :

1n Aan den linkerarm een band in cle natio'
nalc kleurcn.

2o Aan het hoofclcleksel een kokarde in de-
zelfcle kleuren.

Het dragen dezer teekens is volstrekt ver-
plichtend, opdat de belanghebbenden, zoo noo-
dig, van <le oorlogsrvetten err rechten kunnen
genieten.

Ônr van dezcifcle voordeeien te genieten, moe-
ten de leden van hct korps aan hun hoofd een
persoon hebben, clie verantn'oordelijk is voor
zijn ondergeschikten, elr rnoeten zij de wapens
openlijk dragen en zich in hun bedrijf gedragen
naar dc n'etten en <1e gelvoonten van den oor-
log. l

I{et andere woorden, zoo zalt ge misschien
niet voor een franc-tireur gehouden worden, als
de D'uitschqs u eens op 't lijf vaIlen,

Dadelijk rverflen de blauwe kielen besteld. De
kleermakers en naaisters konden 't werk niet
afmaken, en menigeen rvachtte nog op dit uni-
form uit 't jaar '30, toen eensklaps de burger-
rvacht afgedankt wercl, smdat de vijand in den
omtrek was. En wie ieeds een uniform had, ver
braûdde zijn blauwen kiel of stak hem in den
grond of liet hem door rnoeder cle vrouw ver-
knippen, want het gerucht liep rond, dat de
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iljt:zc karrikatuur geeft \\'illenr f n'ec1er, groot'
i'aeler çan \\:iliern 1I, clie in 1870 den r:orir:g
tcgen Frânkrijk aanzette.) ltraustiu.)

l)rritschers de burgerrvachten eertvourUg voiii
lr:ijschutters hielden.

Toch hebbcn heel i,vat ireertjes eerrige <lageti
gc.iegerrirei<l gehad orn oorlogje te spelen, als
aanvoerclers vaû de citoyen-solclaten. lfoc ge'
r,r'iclrtig stelclen ze zicb aan ! Ik zelf werd cens
met een r/ricn(l op wacht gesteltl bij ecn tram-
rcmisie. \Ve klegen elk een geweer, maar geen
koge'ls. Dc kommanclant hieltl een toespraak.
\\ie Inoesten gnecl tiplettetr, waut spionnen kort-
dt:u tlie remisic in de lucht cloen vliegen.

Op onze aautuerking, clat rve geen kogels had'
rlerr, antu'ootclde hij :

,r Toe, toe, het geweer alleen zal indruli ge-
noeg nraken. r

En wij gingen naar onzen post, lvaâr het den
ganschen nacht stil bleef, behalve wârlneer nlet
\/rij veel gerucht c1e patroelje verscheerr en wij
de u signe rr moesten teekenen. Bn mcn rrertel-
de, dat onze kommandant zich vrijwiilig aânge-
nel<l had, hier niet thuis hoorde, maar er al
was kornen heenvluchten, clrie weken voor r,le

ecrste Duitschers in zijn stacl verschenen.
Ën toen de Duitschers in zijn stacl kwauren,

nog ireel ver van 't plaatsje, q'aar rvij onzen
irelclenmoed moesten ten toou spreiden, lazen
\\'e op een ruorgen een beslrrit. dat rve allen geli^
erlicieerd sraren.

X{en vertelcle rveer, clat de kommandant zijri
valies gepakt harl en a"i cr',:t- ,.le llollançl-cchc
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ill cns zilt i 't Vrlr.l onclertlc ruc nict I

Ooh bij ile ahtieve burgu.lacht ging ht,t
z, )ll(lcl'ling toe.

In L)ost-\ilaaurleren knaur ecu âtrto aallgerc.
tleu _rtret een Engclschen oplycy-,rfficier crr zijtr
gezcllcn. Ilc ilrit rnoesl i'lug naar i\rrtgerpen.
't \1"a-s al nacirt. Ilenslilaps hielrl cen brrrger.-
lrrachtlrost henr aarr. l)e nrarruen vouclen ,t g'.avrrl
heel r.crtlacht. De olipc'r-officier r.lockte cn ralrs-
tle irr 't lingelsch, nraar- tlat hielp evenrnir.

Irr slr,cht Flranscir r-roeg irij nriar tlcri beve,l-
voerder'. Ja, die or..ernachtte daar in 't tiorgr.

Ecn r.icl u,achterr sprong o1i de treelrlanii vatr
iret r,ocrtrrig en zou dc heere.n er heen leiclr:u.llun ruajoor dloe,st lrier c.cn beslissirrg nclnclr.
't (}evûl \\'as te geniclrti.rg. Ai meer Duitscirers
harlclen zich voor Errgelschen uitgegevcn.

Merr rcerl uaar hc:t slalrcrttl doipje. De Br.jt
irrorntle .geweklig over liet tijdverlies.
_- Dc lruto st..rptc yo{)r çs11 eenvoudigc rvoniug.
I):rar logeer<le tlc urajoor. l.laar cleze, tlie al eànllij bciaarrl lllatr \\.:rs, lag rustig tc slapen. Dat
lion hij toclr ook rloen tic.t zulke troulve mau.
schappcrr.

l)e bttrger..l-ac[l kiopte bescheiclel aau, rlr:]nr
cf klvarl geen antwoortl. Hij kloptc weer.,. {}tr
ni.en lvachtte.
__.De Elgelschurau sprong ciriftig nit zijn auto
Hij 

- 
zou cens kloppen eri gaf eÀn schoir tegerr

tie tleur, juisl toen dr. baas varl 't hnis die langs
binnerr n'ilcle openen.

I)à' ltnrger tuirneltle' c)tlt\;e1., hoorrie ecnigc Iin-
gelschi, r,loelien, dic irij voor Duitsche hiàk,l , crr
storrndc gillcnd de trap op /

ir Ilcre, damned co,uvarcl ! 1 bllder<te c1e t_r1rpe,r
r,ïticie:r, rlie ook naar boven reucle.

Iln nat zag hij? I-)aar lagen èn cle huisbaas èn
r1c maj,ror beirlen op dc knieën, rnet rie handerr
,luhoog. oni zich heel gcvrtillig aarr cie vcr:nreen-
,le l)uitselrers ovel' te geven !

'1 Cc.r'al r'r'erd opgeklaard. lle majoor brorirtle,
<t1t zijn burgeru,achten, r'erontschuldigde hen,
c:n rle Ilritten konc{en buu reis vervolgen.

Dit verhaal, dat echt gebeurtle, is sleclrts een
,ler verrnakelijke episoden snzer brrrgerlvacht.

Zeker erkennen nij ruet eerbietl, tlat arrdere.
korpsen meer te doorstaan hacl<len cn leclen za-
gen vallen voor, het rraderland.

I)e burgerrvachten van Brussel rleden rru iu
(.)ost-Vlaanderen clienst, eû ltren zag hen langs
cle groote \À7egen en in rie clorpen, waar ze heel
'"vat leven en beweging brachten. Die van an-
riere plaatsen voegden zich bij hen, en vcler-r
terkeerclerr in onrust ot:er hun familieleden,
ll,aaL\iar z: door r1e Duitscirers gescheiden wrr-
ren.

In Vlaanclerell zag rlrell ook groepen vrijwil-
ligers op ronde. Ze r.,'aren meestal r'an gendar-
n.ren vergezeld.

Anderen oefenden zich nog o.a. te St-Niklaas
of wer<len aan de verclecligingswerken van Ant-
weïpen aan clen arbeid gestelcl. I.Iog anderen
zond rncn eenvouclig terng, omdat men cr geen
rveg ntee rvi.st,en niet u'einige jonge,kloeke nran-
nen zâgen zich rr'el getlwongen nâar hrlis te
gaân. liââir tle Duitschers rvelrlra de liontrool op
cie .,çeerbare l]clqcn zouclen instellerr,
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tler D'uitschers dur-en.
Zorrder veel moeite konrt nren -nog vau <lat

urrl-rezeltc deel tot bij de l)uitschers.
rt In cle vrocgte zet ili ntct tlee nrakkers pel

rijwiel uit l, sclrrijft Streuvcls in die dagen.
it Langs tle baan naar R<lnse merlien n,ij al gaurv
het spoor, rvaar Lçt legcr voorbij is gegaan.
Clchakt stroo ligt tlaar, waar cie paàrden gevoe-
clercl wcrcle.n. \Vij rijclen larrgs het kâsteel lvaar
ds Dtlitschdts'hun voorraail rvijn hebben opge-
r.laan en alles ornver gekeertl. In een faubourg
van l)oornik _ staat op de detuen der hui-
zeu met kriji geschreven: 1( Cornmune rle Ru-
rnillies r, Dat is een voorzorgsmaatregei van de
trevolking, opdât merr onclerscheid maken zou
c'u lten niet rckènen als inrvoners. van D,oornik.

Verder eerst begint hct spektakel. Op de Fau-
bourg dc la Morelle zien we een rceks van veer-
tien vcrbrandc' huizcn cr1 celt langwerpig graf,
rvaar cen veertigtal lijken van F'ransche solda-
ten oncler kalk voorloopig begraven liggen. In
eeu klooster, als ambulancie ingericht, zijn Duit-
sche en Fransche gekwctsten ; eenigen zien we
r,l'andelen in clen hof.

Hier heeft dus clc eerste o[tmoeting plaats
geiracl. In het Notre-I)aurekollcgie van de Jezui
ten bezoeken rvij elf Itranschc gewonclen. Het
zijn Vendeeërs, gebruinde rnannen van rond de
40 jaar. Ze tvaren twee bataljons, onvolledig,
'Londer kanonnen, zonder kaart of eenige ken-
nis van cle topografic van Doornik. Zij hebben
nooit in volledige slagor<le gevochten en hadderr
tc cloen tegen het heele Duitsche legerkorps,
zonder dat zij eenige verlienning kregen of de
sterkte lvisten van clen vijancl. Ze hebben zich
geweteûsvol verlveercl en zijn stap voor stap
nclrteruit gekomen, schieten<i, zoolang ze kon-
den, 't nreest langs c1c kaaintuurtjes van cle
Schelcle, die'een uitstekende borstrveriug vouu-
den.

't lleerendeel heeft zich gered, geholpeq cloor
ile burgerij, tlie hen van kleeren voorzien heeft
en den ï\'eg ge\vezen, --- hetgeen cle Duitschers
zeer ktvalijk genomen hebben en I'eel burgers
tltrur te staan is gekonren.

Een aantal winkelruitcn zijn verbrijzeld en
cleuren ingeslagen, Gekrr:etste soltlaten en bur-
gers zija op straat blijven liggen, van in den
vclorniddâg tot tegen clen avoncl ; al ivie dorst
tracleren, om iemand op te râpen, wercl met de
rloodstraf bèclreig<l. Ëen oude man is op clie
nranier omvelgeschoten.

De straten clragen de kennelijke teekens van
geweldig geschut. De lantaarnpalen in gegoten
ijzer zijn doorboord van de kogels; de ijzeren
beschutting der boomen is er van gekribleerd.

Aan de huizen zijn kleine, ronde gaatjes in
de ruiten, en stukken arcluin en steen van deur'
1>oorten eu vensterhoeken; een groot gat is in
tlen toren eener oude kerk geslagen.

Op den gevel van vele lvinkels en herbergen
hebben cle Duitschers met krijt geschreven :

,rSchônung Gute Leuter. De menschen op straat
dragen op hct wezen cle teekens van schrik en
ontzetting.

I{et station is gesloten; op cle ijzerenn,egbrug

Bçlgische auto-mitrailtcuze.

liggeu uog de steelte[, die tot versciransirrg gc'.
clicnd hebben bij den aanval. Op het statiorrs
plein zien we in 't gras honderden vluchtclin
geu, die uit Charleroi zijn weggeloopen naar"
Rijsel, en die nu van Rijsel, waar de Duitschers
gekourèn zijn, terugkeeren naal' Charleroi.

De mensciren'vertellen, aan clk die ft hooret
r.vil, de gevallen van hun ellendige dompelirrg.

Roud 3 uur komen een 500 Duitsche solrlatcl
aan van Valenciennes. 't Voetvolk ziet er moe eu
strarn uit. Zij slepen hun voeten en schijnen
overlast cloor ai hetgeen hun om 't lijf hangt.
De overhcdeir zitten in een café en voor de clcur
wandelt een wacht. Dc burgers geven geeu cle
urinste acht op de soldaten. Voor ielnand dic
het karakter van dcr Tournaisien kerrt, is het
niet moeilijk te raden, wat.er in zijn binnenste
orugaat.

Terwijl we tjuiten zitten aan een café, op <ie
I{arkt, gaat een Duitsche officier voorbij, opge
blazen in zijn bleekblauw pakje, rnet een dikkea
spekhals. Gepommarleerd kijkt bij op door zijn
nronocle, als cle misprijzende veru'aandheid zell;
trij draagt zijn sabel alsof 't een Pa?schkccrs
wâs, en stapt lnet een aanmatiging alsof hij op
<le markt liep in een Duitsche stad. Ik begrijp
goed, dat zulk een figuur bij een lr'ranschmar\
bijvoorbeeld, een diepen haat verwekt, en er
rhenschen zijn, die lust gevoelen zço iemant{
ôlnver te blazen.

)p den terugtocht zien we op elk dorp cit
nrcrschen, die bijeenkomen en dagbladen lgzen.'Sr is verslagenheid in de lucht en het kanotr
dondert.

Ie Ansêgem, Avelgern, Waregen, enz., zijn
enkele gendarmen op hurt post teruggekeercl"
!ûet in iedere plaats een tiental jonge vrijwilli
gers. Wij blijven dtts niet heelegansch zohder
6escherning, Ik heb daateven een groepje vair
die jongens ontmoet.Zij zien er preutsch uit oru
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hun nieuw pakje, stappen flilk in 't gelid en
\rouden kranig 't ge$reer op den schouder.

Het is niet veel, maar 't geeft toch altrjd een
zekere gerr,rstheid, als er polrtre is in de streek
en de misdrijven toch ergens kunnen aange-
klaagd worden, Is 't niet lvonder, in een ujd
dat alie kwaaddoeners vrij spei hebben, hoort
men nergens van inbraak, moord of vechtpar-
tij ! Het ergste gespurs schijnt ingetogen; men
ziet zells geen dronkaards of eenlge baldadig-
heid meer. X{en iroort geen vloek meer of ge'
zang.

Bij clag verneemt men allcen het rinkelen der
bellen van cie paarden, die op 't land werken.
Meisjes en knapen, die vroeger veel gerucht
traakten, fluiten zelfs hun cleuntje niet meer,
,roch cltttven beiden lachen.

NIet valavond ziet nren over heel de rvijde
verte geen enkel iichtje meer pinkelen. Na het
Jten gaat iedereen r,1ug te bec1. In enkeie wijken
echter komen de menschen bijeen, om te bicl-
len bij een kapel.

't Is inclrukwekkend ont zien, die ingetogen
menigte, samengetroppeld en geknield op den
knok en 't opgaan dier zr,vare brornstemmen in
cle stilte van den avond.

Nu iedereen voor zichzelf het heil en het be'
houd der zijnen in gevaar weet, ontstaat al meer
de nood om in 't openbaar te biclden.

Dat onzekere van nu bezet, dan onbezet land,
gaf aanleiding tot allerlei voorvallen. Een aau'
tal D,uitsche uhianen rijdt over den steenweg
Gent-Kortrijk, in de buurt van Vyve-St-Eiooi'
Waregem. Vrijwilligers beschieten ben uit een
huis. Wat later komt een bataljon Waregem be-
schieten.

Te leerlijk waren 17 uhlanen op een omwal-
de hoeve. Een honderdtal vrijrvilligers omsiu'
gelde hen. Er werd geweldig geschoten, maar

de Duitschers ontsnapten toch, op twee ng, een
doode en een gervonde.

'l'wee dagen iater passeeren er weer vijanden.
De vrrjrvithgers zâten nu in eeu dennebosch en
vuurden. De uhlanen naderden, zonder de vrij-
rviliigers te zien, die zich op een hoeve vcr^
scilansten.

liaar c1e Duitschers zagen boelenwerklieden
wegviuchten en hielden deze voor cle schutters.

-Zij volgden hen in een hoeve, cloodden den zoon
rran den boer, wondden een burger en staken
drie boerderijen in brand. De Duitschers had-
den in 't geheel geen soldaten gezien. 't Scheen
of het voor Deerhjk nog erger zou worden. Eerr
bataljon trok er heen, maar kreeg bevel naar
Frankrijk te gaan. C)fficieren gingen nu een on-
derzoek naar den aanval insteilen en namen
vijl burgers van Deerlijk en drie van Harelbeke
mee. I)eze onschuldigen moesten te Berchem
voor een krijgsraad verschijnen. Die van Deer-
lijk mochten 's anderendaags terug naar huis
keeren, maar die van Harelbeke werden tien
dagen met het leger meegeleid.

De Duitsche troepen in 't Zuiden van Vlaan-
cleren dwongen ook tal van boeren hen met wa-
gens en paarclen naar Frankrijk te vergezellen.
Ze nauren ook gijzelaars, die borg rvaren voor
cie veiligheid der legers.

l{en hoorde gedurig 't kanon. Men wist niet
wat er gebeurde, tot eindelijk 't nieuws over
den slag der Marne kwam.

En dat nieuws klonk door de v'ereld als een
grootsch klimmend gerucht, dat ieders harte
met vreugde vervulde, want de verbazende
snelheid waarmede cle Duitschers naar Parijs ge-
rukt rvaren, hacl de n'erekl met verstomming en
.angst geslagen.'In eea volgend foofcistuk zulleu wij den sleg
van de l\Iarne, die over hét lot cler nenschheid
besliste, beschrijven.


