
Errgclsclre soTrlafen ter verrle,ligirt 'lcr yestïns Antwerpen

-i a;.r rs iret eciilcr, dat ook irier alle i-rout geei'
:irnmerhout bleek te zijn. Velen boden zich als
,'rijwiiiiger aan, meeneûd dat de oorlog zoo iets
ras als hun messengevechten op eeu woeste ker-
r'111S.

Ik denk hier aan een groepje uit Vy'est-Vlaatr-
leren. fk reisde toevallig bij deze jonge manneu.
Ze meenden daclelijk bij aarùomst te Antwerpcn
net den t Duitschman ) aan den slag te kunnerr
qaan, en van militaire opleic.ling hadtlen ze rriet
r minste beCrip.
Inmiddels leefden de Brusselaars ondel dc

Duitsche bezetting. Zlj zagen er talrijke voorna-
:ne Duitsche gezinnen aankomen, allen vau den
:roogen stand en lyaren er van verzekerd, dat
leze r,oor de Russen vluchtten.

llen zag konvooien Fransche, Engelsche eti
Belgische gevangenen pâsseeren, die naar l)uit-
schlanci gestuurd werden. Talrijk waren ze voor-
a1 in 't station van Curegem.

De buigers mochten niet met heu spreken,
luaar een der gevangenen w-ierp een balletje pa-
lier met deze woorden:

n 't Is al cle vijfcle rnaal, rlat nren ons door deze
statie voert. ri

De Duitschers hadclen alierlei gebouwen inge-
ûomen en zoo ook het gerechtshof. Bij een der
koncierges ontdekten ze duiven. De bezetter be-
\reerde, dat men met deze diertjes nog in betrek'
king stond met de troepen te Antwerpen en ban-
de toen a1le beclienden der greffie, de deurwaar'
ders, bewakers en zelfs cle kuischvrouwerr uit het
gebouw.

Burgemeester iiiax hield zich flink op zijn
stadhuis. Ën zijn geclrag bemoedigcle allen.

In de wachtkamer van zijn kabinet bevoncieu
zich op een dag, in 't begin rtan September eeni-
ge personen, die den magistraat wenschten te
spreken, toen eensklaps eer:t jonge Duitsche lrri-
teaant met ltdd sabelgeririlrcl binnen stapte.

Hij snauwde <len deurwaarcler toe, dat hij tlet
burgemeestcr moest spreken

st ftto{}TB CIorlç$.

l)e beciiencle rvaarscirnwtle tlen ireer Viersei,
rabinetsoverste en deze verscheen nu.

rr fk moet een gids hebben ! rr riep de Pruis
op hoogen toon. t En <1ade1ijk I x

De heer Vierset antwoortlrle iiiet, rnaar keeb
ileu luitenant vreemd aan.

,r [k berreel u. lr

Maar cle heer Vierset merkte rru kuiru r:p :

< Mijnheer, men heeft hier niet te trevelerr. ,,

Dan ging hij in zijn bureel. IJe arrcier vcilgci*,
hem en hernam:

ir Ik wi1 den burgemeester spreken. r:

', Gij zult den burgemeester spreken. als dez*

H' fsn
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,er1u deurwaarder gelast u binnm àe lerdeil &derri
ireeft u bij hem aangemeld. Wacht ! u

<r Ik heb geen tijd om te wachten. ri
rr Het spijt me, maar voor hij belt, treedl gc

niet binnen !r
tr lk begrijp u niet. D

Om zich beter verstaanbaar te maken, kwam
de kabinetsoverste wat nader.

(( Raak me niet aan !r tierde de luitenant, de
hancl op zijn revolver leggend.

rr Daartoe heb ik niet rle minste lust. r;

ru Ik geef u drie minuterr ! >

tt Ik heb niets nooclig en neem zelfs geen drie
minttten vân een, Dtritsch officier aan. rr

Nu bleef het eenigen tijd stil.
De officier -wandelde in het kabinet heen en

weer. De overste en de meisjes.aan de schrijfma-
rhine's werkten voort.

Ëindeiijk klonk een bel.
De heer Vierset trad het bureel van clen burge-

illeester binnen en btacht cleze op de hoogte van
het gebeurde

De brrrgemeester liet dadelijk zeggen, dat hij
den luitenant niei zou ontvangen. De Duitscher
ging heen.

De keizer had een gouverneur-generaal be-
rroeurd en wel veld-maarschalk von der Goltz,
die zich te Brussel vestigde.

Hij liet een proklamatie uithangen: en zei
tiaarin o.m..

rt Na de bezetting van het grootste gedeelte
vân het Belsisch gron<lgebied, heeft Z. M. de
keizer van Duitschland zich verwaardigd mij tot
gouverneur-gêneraai in België te benoemen. fk
heb den zetel van het generaal-gouvernement te
Brussel gevestigd. (Ministerie van Wetenschap-
prn en Kunsten, IÂietstraat).

Bij bevel van zijn iVlajesteit, is een burgerlijk
bestuur bij het generaal-g'ouvernemeart geves-
tigcl. (Ministerie van Oorlog, Leuvenschestraat).

Zijn Excellentie, X(. von Sandt, is geroepen
tot het ambt van overste van dit bestuur.

De Duitsche legers rukken zegevierend in
Frankrijk op. tr{et zal mijn taak zijn de rust en
r1e openbare orde in .'t Belgisch gebiecl te hand-
harten. l

I)e gouverneur clreigt dan triet streilge strâf-
[el, voor elke vijancieiijke Caad tegen 't leger en
zijn gerneenschapslijnen.

;r i:Iet is de harde rroorlzakelijkheid van deu
n.:otlog u vermaant liij u rlat rie beltraffing van

'"-ija,r'-ielijke riader buiten cie schuldigen cok
onschrridigen treft. ;,

ir De Beigische burgers, die vreedzaàm aan
hun werkzaamheden willen gaan,. hebben niets
van de Duitsche troepen of overheden te vree-
zen. Dc'han<iel moet zooveel mogelijk hernomen
worclen. De fabrieken moeten weer den arbeid
pânvangeÊ en de oogsten ingehaatrd worden.

Ik vraag aan niemand zijn vaderlandsche ge'
voelens te verloochenen, maal verwacht ven u
.rllen een redelijke onderwerping en volstrektc
gehoorzaalnhei<l jegens de bevelen van <len gotr
verneur-generaal' n

De Bru+3eische bladen verschenen niet rneet'
rsel pgnokkalde merr die van Aofpçrpen cn Ocot

hiuileu, rr.aar hun lezrug iverd ôt-rcrg verbodeii
De gouverneur-generaal liet toe dat hier ver-

kocht werden: Kôlnische Zeitung, Kôlnische
Vclkszeitung, Nieuwe Rotterdamsche Courant,
Beriiner Nachrichten, Dusseldorfer-General-An-
z*iger en Le Quotidien. De laatste krant werd
te Elsene gedrukt.

Toch bleef men uog langen tijcl de verbodene
biàden <intvangen, zeifs die uit Engeland en
frrankrijk en-men gaf elkaar getypte berichten,
inet het voornaalnste nieuws in 't geheim over.

Den 1n September hoorden de Brusselaars het
kanon van.den ttveecletr uitvai cn nieuwsgierig
gingen ze naat cie uitgeplakte berichten zien. En
wat iazen ze? De tekst van het telegranr door
den keizer aan Wiison gezonden, waarover wij
hooger reeds spraken. Een rr plechtige protesta-
tie r tegen de wreedheden rr door de burgerlijke
bevolking van België en vooral door vrouwen en
priesters met de aanmoediging der regeering op
Duitsche solclaten bedreven, D

rt l\Iijn hart bloeclt - aldus de keizer - als ik
zie tlat dergeiijke maatregelen (de vernieling van
veel dorpen en van Leuven), onvermijdelijk wa
ren geworden en als ik clenk aan de talrijke on-
schuldigen, die hun dak en goederen verloren
hebben, ten gevolge der misdadige feiten. u

Woede beheerschte de Brusselaars als ze dat
rnoested lezen, die huichelarij, dat omkeeren det
rollen, dien laster tegen eigen slachtoffers !

Den volgenden dag vernam men op dezelfde
wijze, dat c1e Duitsche regeering na de inuame
van Luik door bemiddeling van een onzijdigen
staat, een verzoeningsvoorstel tot de Belgische
regeering had gericht.

Ook die nota \Mas uitgeplakt en luidde aldus :

<r De vesting Luik is na een wakkere verdedi-
ging storrnenclethand genomen. De regeering be-
treurt het diep, clat de handelwijze der Belgische
legeering jegens Duitschland bloedige ontmoe-
tingen noodzakelijk maakte. Slechts door de om-
stanclighedeû gedwongen en in verband met de
cloor Frankrijk genomen militaire maatregelen,
rvas zij verplicht, het ernstig besluit te nemen in
i,lelgië te dringen, en Luik te bezetten als een
steunpunt voor de verdere krijgsbedrijven.

Nu het Belgisch leger door zijn heldhaftigen
weerstand tegen een groote overmacht, op de
schitterendste wijze c1e eer zijner $'apens gehand-
haaftl heeft, vesoekt de Duitsche regeering,
Zijn Majesteit den Koning en de Belgische re-
geering aan Belgié, het voortduren der oorlogs-
verschrikking te besparen' De Duitsche regee-
ring is bereid met België elke konventie te slui-
ten, die vereenigbaar is met het geschil tussche,n
haar en Frankrijk.

Duitschland bevestigt opnieuw, op de meest
plechtige wijze, dat het niet geleid is geworden
door het vooïnemen zich Belgisch grondgebied
toe te eigenen en dit voornemen het geheel
vreemd is.

Duitschland is nog steeds bereid onmiddellijh
h*t koninkrijk Belgie te ontruimeu, zoodra de
toestand op het oorlogsterrein het zulks toelaat.r

Magr de Br.usselears vôrnsrnen tagelijkar tijd
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ilei voorstel ons llttor de l_tuitsche regeeriug
.:,.1 rî;r. iierilaalt ltel i:elzcek, clat irr lict ultitn;L'-'!lr ';-rrr: z é'ugustus ge:forrnuleerri was.

1i111111111i aan zijn jnternationale ve,i.plii:irtil.
.:.::. karr Beigië sl*ci:ts z-ijii altu,oorri op dit u1ti,'.,..1irin lieil_ral,:rr, ic tnc{rr iit: st<ic.rt i} A.Ui4-Ustus
rlir,-,r::.,,iiLlig;ireLci gr:sr:lioirijcr: is ger,r,orcleii, cerr

-,-'.,iir,iijtr:t rl(rf1o:l lt,, iriill {fr,iiri rrclrl gel;raclrt
- :r, i','ii:ilbr--,ige ilrlc !ilôiïr1r{i;rai irJl ,ririrriclcjelii: l<

:. .'t.r'lijk t)1.i :/.ijil iir,.fi-rcl, 6lti irUlp lreirberr .qeârt,
-,.rr.l. ;,

l'. i, I :" 5l',tutrrj.,it r,rt.r-ii r'.,,i i,trrg,-,is J, r.

. -',:.1-sil,l, Fi lirrscirc liiigsgi:r'atigcnen 1'an llau.
'.:li:.: irt itet station vafl Currgcm, tlie tregroet

",'=i(lrll tuet r.lcn klret 6 \rive la -[ira1ce. ll jtfetr
.' .:l , jc'i] -L.oirc.ljjtl.rcotetr aiierici leve.lsrnjcideicn
.. ,.r1St)â!;cril;gç11 1ç rioetr tcckonrerr. 't licirijnt

, =,lr ,ilt cukclc ger.ralridttncll iuet cle irulp varr
:.:.tL-t s l;cit,iltr û11i$ilaillr(:ii,
,-)'-rt li" Sc1-'ia,1;,1rtt ljrt,.:n rie liu.itschcrs eineje-

-:'., it,ts \\'cien o\icr aL hct kairongcbulrler dat rneu
-.''or.le en berveelden, rlnt t1e l3elgen een rritval
'.:..:'len gedaâtr, maa( met zware r,'eTli€zen teriig-
!=\1'clf.r9fl llafen.

-', i'lit c1e .1j.arne, zw-egen ze echter.
iiaar de llrusselaars zageti aar de oorlogs-

.,iui'-te, dat er iets bijzonciers gaande was.
Tloepen trokken in alle haasi op. Konvooien

.reunilen iloor de sîrâtcn. Men ltcrrrerhte zelfs
{ei!one rijtuigen, rveike niet urr.rrritie geladen

Àair rlen irorizont -bespeurcle meri brantl. Bij
)iegern irirrg ecn waarneurings.bailon in <le
,ucrrt. IJe Beiersciie lanristorni uerti in de ricir-
:iilg vnn Leurren gezonrlen. iirnssel zelf scheen
'. ,' ir troel)cn ontbloot.

De rneest opi.imistische geruchtel clecletr cie
'rlai-le.

Rinnen <irie dageu zouden clc- Belgerr terug
,ijir i De Duitschers nraakten zich al geree(l tot
,,rilr:r'tle for-tel vo;r l,uik 1.e..\'iiken. l)e auto's.
i \-i:,ir3ii rr viel ,-ieitig, tiie r:ortr l;et ri Palacc.:r
j,.-'!ci, u rrei rlr: staf trcrl-rleei', stonLjett, ruoesterr
i: laatste officit:re',r wr:g brengeu.
i:l waariijii vel-nârn ii:,cn ile goede tijiiingeri

ii:l i:ie ]'Iairri,:, $raa1:dool- cic iror'4; nog tnecr a)ll-
r.rai,le.

ijan vertelcle men c'lat een vall 's keizers zonen
i,,ri;rs Acleibert te Brussei aan zijn wonclen be-
t';'el;cir wâs en nien dokter Depage een fortuin
beloofcl had, zoo hij ireui Ïrad kunnen redden.

C)1t 14 Se1;,tember u/ist men toch a1 lvecr meel
rieux,.s vaii dc llarne. ilen zag gewoncien rveg-
i'oeren. Roocle kruisrvagens cloorkruisten de
stad. Vele burgers laz.en zells in de gesnrokkelde
kranten, cle o{ficieele oorlogsberichten der geal-
lieerCen. lIen veilam evelieens lLoe het Beigisclt
ieger dien gervelcligen strijd cloor zijn uitval
\rachtig had gesteund.

.\Ien voorspelde aog haopvolLer het vertrek
'.'an den vijand.

rr De Koning kan op ot ein<le der week terug
zijn. r

'r Er de Koning:n qok 1l

iôao zei nisn elkeâr met schittereude oogeu,
riet blijde stem.

l'Iaar den 15" za.g rnen mct tlieiie teleursteliing
ilat Brussel r,veer vol Duitsche troepen was. In
iiel rramidc'lag werd zelfs een rnilitair tlefiiê ge.
houdcn op tle Kruidtuin= en de Ànttverpschc-
Ioaan. llaarschalk von cler Goltz spr:ak op de Ro
rierplaal.s ecn rerle uit.

Dierr iiag ook kwanr het r,e,r'tror1 ltry; riju'ielerr
ir-: gebruikerr. De Duitschers brrweerderl Ll.e beivij
zen te hebllen, dat iietsers rle Belgische tt'oepctr
irrlichtinget verschaften. De rvieirijrlers kregeu
de u'aarschuwirrg, clat et bevel wâ$ gegevell ol)
i:c-n tc schieten.

Spionlagevrees was ook cle aarrleiclirig tot eell
irudr:ren maatregel, nu c1e duirten betrelferrde .

][en mocht die rlieren niet meer in zijn bezit
lrelrl-ien. Overtreders stelden ziclrt aan cler oorlt-rgs
rvettell bloot en zollcieu als slrionnen ltescitottu'ii
\.\ (Jt(lc1t.

IJoor berniildeling vair ilfax \\ierderl de citrivctr
niet gedoocl maar in het Jubelpark opgcsloten en
olcler bewaking gestel<l.

't Was een bën'ogen dag, want 's namirldags
vernam men nog, dat uhlanen te Schepdaai cle

tram vân Ninove doen stil houden en aiie reizi-
gers afgetast haciden. Een tweehon<ierd van cle-

zen werden rnet brieven o{ verboden bladen be'
vonden en nââr de kazerne van Laken geleid,
Verscheidenen bleven aangehouden.

lJe Duitsche overheid bi.eek clus 't optimisme
cler Brusselaars weer geheel te willeri rreerdruk-
ken, maar toch gingen de berichten over de over'
winnir-rg bij de ÀIarne van moucl tot nt<xicl.

Den 16o merkte 1neil, dst er lvçer zeer vet'i
troepen te l3russei aaJlgekomeir \.varen en over de
\faterloolaan zag men tlrie stukken zrvaar bele-
geringsgeschut in Oostelijke richting rijclen'

Dien dag verscheen eeu trieule plakbrief; clic
verbittering lvekte. Nog altijd hin.qen te Brttssel
onze vlaggen uit.

De ruilitaire gouverneur gclastte ze ltll iri tt,:

iraleu, oni ie voclrkornell --' 11il:.1ï hij beweerde
iiat rle iiuitsche soldateir tr eetr rritdaging ir: zort

rletr ziçlt.
I)e burger:neester alllwûûrdtle lrierop 11isl rlt'

I'o i g<'-nri e'proklarnatie :

Waarde Medeburgers'
rt Ëen hecleu uitgeplakt bericht meidt ons, clat

rle Belgische viag, clie aal1 û112e gevels uitgehal-
gen is, â1s een uitclaging voor r1e lluitsche troe-
pen wordt beschou*'d.

Yeldmaarschalk von rler Goltz zei nochtalts"
in zijn proklamatie vau 2 Septemt'er I tt Ik eisch

van niemancl, dat hij zijn vatlerlandsche gevoe-

lens rterloochene. rr

Wij konden dus niet voorzien dat de bevesti-
g{ng ,1ezer gevoeleûs voor een beleediging zott

worden gehouden.
Het bËricht, dat ons ,zuiks openbaart, werrl,

ik erken het' in gernatigde bewoordingen opge-

steld en met de voorrorg onze prikkelbaarheicl
te ontzien.

loch zal het dieP de vurige en
van Brussel kwetsen.

Ik vrnaf as,n deze bev*lking'

fiere bevolking

orn e€n nieuw
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IJuitschc pricstcr irr rrrilitaire klcetlil

voorbeeid te geT'cu ilu rle koelbloedigheid el
zielegrootheid, u'aarl'irrr ze reeds zooveel bewij.
zen schonk in dcze pijnlijke dagen.

Laten we voorloopig hct ons opgelegde offer
aanvaarden, en onze vlaggen in halen, om kon"
flikten te vermijden, en wachten wij geduldig de
ure van herstel af. lr

Om 6 uur 's avonds prijkte deze brief op de
muren.

's t\achts liet de militaire gouverneur hem
met een wit papier bedekken.

Max werd eenige uren aangehouden, om het
gewaagd te hebben, dat bericht zonder vooraf-
gaande toelating uitgehangen te hebben. Hij
werd naar den staf voor majoor Bayer gevoerd,die
hem te kennen gaf, dat zoo iets wel eens zijn
wegvoering naar D,uitschlancl tengevolge kon
hebben.

De magistraat antwoorclde, dat hij gereed was
oûr te vertrekken, maar niets van dit optreden
begreep. Had hij door zijn proklematie niet mee-
gewerkt om de opeubare ofde te handhaven.Wat
kon er irr@ers gebeuren, indiên de Duitschers
met geweld de vlaggen moest€n doen verdwij-
nen?

Ilajoor Bayer eischte dan, dat Max hem zijn
verontschuldigingen zou aanbieden, maar deze
weigerde zulks beslist,

t Uw woord herstel beteekent toch wraak ! l
hernam de Duitsche officier. Ik heb het in een
woordenboek opgeslagen.

< Dan was dat een heel slecht woordenboek,
want bij 't opstellen van mijn brief heb ik niet
aan wraak gedacht. l

< Naar aanleiding hiervan zullen de Fransche
bladen ons bespotten.))

< Ge zult mij toch niet verantwoordelijk stel-
len voor hetgeen de Fransche bladen schrijven br

Bayer liet den burgemeester dan gaan.
De Brusselaars lazen nog een ander Duitsch

stuk op de rnuren... Helaas, nog vele dergelijke
aouden volgen.

Irrarrsche pricster in soltlaten kleedij,

.r\Leu begon keulis te rrriikeri urct dc tetreur cler
Duitsche rechtbankeu.

En men vernam nu :

tu Den 14n September heeft een $'eftig opgeroe
pen krijgsraad, de volgende Belgische ondercla-
rren veroordeelrl :

1. Van der llagen, Jan, werknrait, wonende te
Brussel, geboren clen 6o Juni 1B7B te Curegem,
voor weerstancl tegen eeu Duitschen schilclwacht,
in uitoefening van zijn arnbt :

Tot zes maanclen gevang.
?. Verheyden, Hortense, weduwe Probaert,

wonende te Brussel, geboren den gn April 18?8
te Brussel, voor ztvare beleediging van het
Duitsch leger en een zijner leclen :

Tot een jaar gevang.
3. Debonnet, Julien, werkman, wonende te

Strombeek, geboren den 23" September 1880 te
Roubaix (Frankrijk), voor geweerschoten naat
een Duitsch schilclwadrt :

Ter dood.
Brussel, 16 September. :r

De ruilitairc gouverileuf ,

Baron von Luttwitz.
Talrijker werden de bedreigingen,tegen spion-

nage of het vernielen van telefoon- en telegraaf-
draden, spoorlijnen, enz.

Den 18o September stonden eenige inwoners
verbluft bij het Koninklijk paleis stil.

IIun verbazing wercl verontwaarcliging. Voor
het gebouw defiieerclen Duitsche troepen en eèn
tweehonderd burgers juichten hen tr:e, en zwaai-
den met hoeden en zakcloeken.

Maar weldra begreep men cle grove list.
Die burgers waren Duitsche bearnbten en otr-

derdanen en 't gansche tooneel was in elkaar ge-
zet voor een filmdraaier en door de kinerna wilde
men dus de D'uitsche bevolking wijs maken, dat
de onze haar leger toejuichte.

Men vernam nu, dat de Duitschers tusschen
Brussel en Mechelen hard aan 't werk waren.
Veel materiaal werd sangevoetd. Ze gingeg 't
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:lelgisclre krijgsaalrnoezenier der ruiterij.

.'!ieg i:an Antwerlren voorbereiden. De stacl we-
:leicle trouwens van uniformen. Tegelijker tijd
i.eclen tle dwaaste geruchten de ronde, als dat de
Frarrschen te Doornik en Ath waren' dat het sta-
tior-, r,arr Bergen in brand stond, dat 20'000 En-
geischen te Zeebrugge waren gelancl om ons gar-
;.iizoen van Antwerpen te versterken enz.

Dan hoorde men, dat cle heer Weoste uaar
^\ntn-erpen wâs geweest. Daar n'erd veel over
gesproken.

llen vettelde, dat de oude staatsman bemiclde-
iaar was geweest tusschen de Duitschers en onze
regeering.

In hei werk ( Cinquante Mois cl'Occupation
ailemande l van Louis Gille' Alphonse Ooms en
Paul Delanclsheere, lezen we :

-rr Ik-toon aan den achtbaren staatsrninister het
irtikel van een Gentsch blad, waarin beweerd
n-erd., dat de Koning den heer 'Woeste niet hacl
*'illen ontvangen.

Hij antu'oordt mij :

,r Ik heb nocir rechtstreeks noch onrecht-
streeks maarschalk v,rn der GoTtz gezien, noch
een der peïsonage's cLie aarr het militair of bur-
qerlijk Duitsch bestuur zijn gehecht. Ik heb huu
zelfs-geen regel geschreven en zij hebben mij
elen*in een- regel geschreven. Dat is dus for-
rneel, tlenk ik'

In de tweede plaats beu ik rnet geen enkel
voorstel belast gewotden en ik zou ook in geen

enkel geval toegestemd hebbel, den manclataris
van een vreemde regeering le zijn'

Ik ben Woensdag 2 September ûaat Antwer"
pen vertrokken. Ik had niet het voornennen oln
iu den loop van dit bezoek rechtstreeks of on'
reehtctrceùlr êçË sudiëntie ânB dg konrnf te ver'

zoeken, waarvan ik wist, dat hij gehcel door mi.
litaire zaken in beslag wordt genomen.

Ik heb deze audiëntie niet gevraagd en dus
heeft de Koning ze mij ook niet geweigerd.

Ik heb te Antwerpen de leden der regeering
gezien, en niet allem heb ik ze gezien, maar ik
heb ook bij hen gelogeerd en heb gedurende vier
,.lagen mijn maaltijden met hen genomen, Men
at aan kleine tafels en dool eea delikate attentie,
heeft de h" de Broqueville mij uitgenoodigd aan
zijrr tafel te koinen zitten, waar eveneens zijn
schoondrrchter, zija geu.'ondé neef en de h" Da-
vignou, rninister van buitenlandsche zaken di-
rieerden.

Ik meenclc Ëon<iertlag 10 September terug te
keeren, maar ben door de vuurlijn opgehouden
geworclen err daardoor kon ik pas Zondag, over
Cent, naar huis komen. Dat is betreffende de le-
genden, die ôver mij verbreid worden.

I)e waarhci :1 is, clat ik uit vaste bron, door een
llelg, irrgelicht ben geworden, dat de vijand be-
sloten had, tle belegering voor Antwerpen te
slaan, een gebeurtenis, waaraan velen op dit
ooeenblik geen geloof hechten. Ik heb aan mijn
zegsnran r,erklaarcl, dat het nuttig zou zijn deze
inlichting aan de Belgische tegeering te bezor-
lerr. Hij antwoorilde mij , ciat de heer Gibson,
sekretaris der legatie van de Vereenigde Staten
zich op 2 September in de auto der legatie naar
Antwerpen zou begeven, en dat ik hem kon ver-
gezellen, indien ik de regeering wilde zien. Ik
heb dat aangenomen. Dat is 't gansche geheim
van mijn reis naar Antwerpen. l

Toch bleven boosaardige geruchten over clen
staatsminister de ronde doen,

Benieen tijd later verklaarde de heer Woeste
aan dezelfde journalisten het volgende:

n Gij kent mijn ontkenning. Zij is formeel.
À{aar nu meil nog in zekere kringen voortgaet
vol te houden, dat ik met de Duitschers in be'
trekking was, ga ik u vertellen in welke omstan-
diqheid, een maal en onverwacht' ik mij zckeren
middag plotseling voor hen bevond'

Ik ontbeet met mijn dochter, toen de koncier-
ge mij kwam melden, dat twee Duitsche soldaten
mij wenschten te spreken. Ongerust vergezelt
mijn dochter mij. In mijn bureel bemerk ik twee
onderofficieren, rryaarvan de een, een aan mij ge-
richten brief en de ander een groot in papier ge-
wikkeld voorwerp draagt.

De brief was van maarschalk von del Goltz.
De gouverneur- generaal zei, kort uitgedrukt, dat
het hem een genoegen was, mij." het verlangde
madhistische vaanclel te zendeu (die gewiiqschte
madhisten Fahne). Als een man, die zijn voor-
zorgen neemt, noodigde.de heer von der Goltz
mij uit, hem ontvangst van het geschenk te mel'
clen en daartoe een opgesteld ontvangstbewijs te
teekenen, dat bij zijn brief was gevoegd.

W'at beteekende heel die zaak? Ik kende'den
gouverneur-generaal niet en had hem niets ge-
vraagd. Ik ben geen verzamelaar. Dit geschenk
was dus geheel verdacht. Toch verzocht ik den
drager van den stendaard zijn pakje los te ma-
ken, en e kwan irdcrdrtd art oud vlrûdd r{i
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vol met Arabische opschriften, waarschiinlijk
een.trofee uit een veldtocht tegen de slavernij. 

-

Ik weet niet of de heer von der Goltz, door het
zenden van dit voorweqp, dat ik hem niet had ge-
vraagcl en dat mij ook geen belang inboezemàe,
,{e hoop koesterde mij in eEn strik te lokken.

Nam hij zich voor mijn handteekening onder
een ontvangstbewijs te gebruikenr orn op de mu-
ren van Brussel te drukken, dat hij in uitmunten-
de betrekkingen was met een Belgisch staatsman
en hij d9 gelegenheid hacl gehad hem aangenaam
te zijn?'Wat er ook larr zij, ik verzocht <ién rnan
zijn pakje weer toe'te binden en ovelhandigde
hem een brief, waarin ik aan den gouverneur-g.e-
rreraal zegd.e, ciat ik hem het .,'aandel terug stuur-
rle, daar ik nooit den q'ersch uitgedrukt [ad, dit
le ontvangen en verondersteltle, clat er een ver-
gissing in lt spel was,

Ziedaar waarin al clc- betrekkiugeu bestontlen,
tlie ik met de Duitsche overheid heb gehad. l

Tot zoover dus het geval Woeste, rlat ook rra
,len oorlog nog eens opgerakeld werd.

Men babbelde in <lie Septernberrlzrgen veel te
Brussel, en de gekste geruchten werrlen door ve-
len voor goede munt aângenomen.

'De versterkingen ronci de stad aangelegtl, boe-
zeurrlen hr:op en tevens onrust in.Men stelcle zich
tlen toestan<l als volgt voor: de Franschen en
Eugelschen rukken uit Frankrijk naar 't Noor-
clen ôp en zourlen trachten in verbinding te ko-
men met r1e Belgen bij Antwerpen. De D'uit-
schers wilclen d-us Brussel verdedigen.

\4/ekte ook niet buiten lret bezette gebied het.
nieuws verwachtiagen,' welke niet vervulcl werd-
rlen J

Declen ook claar niet allerlei geruchten de ron-
c1e. En clan hadden wij claarbij de censuur, die
rliklvijls zoo clwaas handelcle. Terecht schreef
een Antrverpsche journalist later in het gealli-
.eerd-gezind blad < De Telegraaf > :

rt Het optreden van de militaire autoriteitetr
tegenover c1e pers in België, is, zooals ik reeds
herhaalcle malen zeicle, meestal aanmatigencl,
clikwijls zelfs ergerlijk, altijd onverstandig ge-
weest.

In de bedoeling van clen minister van Oorlog,
die haar instelde, poest de censuur enkel belet"
ten, clat berichten over de troepenbewegingen
openbaar werCen gernaakt, q'aaruit de vijand
voordeel zou kunnen trekken, en aan elke toe-
passing van de censuur in dezen zin, zou elke
journalist zich ongetrviifelcl gaarne onclerworpen
Irebben,

De heerel echter, aau wie rle censttrrr toever
tlourn'tl wert1, Lunnen a1len hoogst respektabele
tnensciren zijn, maar reeds bij irun eerste proef
stuk gaven ze blijk varl een ventorrr.lerlijk gemis
aan a1le eigenschappen, die alen goe{len persman
kenmerken. Ëri daf rl'ert] er nadien niet beter o1r.
Integenrleei !

Ie<leren clag namen ze lrun taak wat ruimer op,
brei,fden ze op eigen gezag hun programua uit,
z,onder het altijd zao goeC als ze 't $'el gewenscht
z-rrilen hebben, te kunnen verberg'en, dat.ze 't
içdp1 vqlrt zichzelrren en âllen r:nder mekaâr wêl

aardig vondeo, die lastige persiui eens flink on
der den duim te hebben.

Al heel spoedig waren ze zich gaan inbeelclen,
dat. het ook hun plicht was, de openbaarmaking
te beletttrr van alles wat het vertrouwen van 't
publiek in clen uitslag van dezen werelcloorlog
kon schokken, en zoo lieten ze ook niet êêo be-
richt meer door, dat voor de verbondelen maar
eenigszins ongunstig luiden kon. Woiff:teie-
graîrmen mochten heelemaal niet meer gegeven
worden, en verschillerr<ie malen werden we $ret
opscirorsing bedreigd als we nog blaclen zouden
clurven aanbieden, clie niet volkomen ( zuiven
waren.

Een rr zuiver l blac1 lvas er een, dat hoege-
naamd géén ongunstig bericht voor Arrlwerpen,
voor België en voor <1e verbondenen in het alge-
rrreen bevatte.

D'e vetwoesting van Leuven en vall Dinant
rnochten we slechts meecleelc'n, cirie, rrier t'lagen
naciien, en dan hadden tve ons nog zorgvrridig
voor wat clan heette : a dramatizeering u in acht
te nemen. Ik heb erop gewezen, clat het volstrei<f
verboclerr was, over Duitsche gtnwelen te gewâ-
gen.

Daar gebetrrclen de gekste dingen met die cerr-
suur !

Zoaveel hoofden, zooveel'zinnen. De heereri
z.aten daar met z'n vijvbn, en streepten maar
rààk, meestal zouder elkancler te raadplegen. En
zoo gebeurde het iederen clag, cLat een cler kran-
ten in 't lang en breed het veriraal gaf van een
gebeurtenis, die uit al cle anCere meedoogenloos
geweerd was geworden.

Nog schooner : fn hetzelfrle blad werrien des
avonils wel eens berichten cloorgehaal<l, clie er 's
middags reeds in verschenen waren !

Maar het kostelijkste gebeurde den clag v4tr
het tvrreede Zeppeltn-bezoek : fn den voormiCilag
had de militaire gouverneur zelf aan <]e pers een
off icieel communiqué \'erstrekt' ',1'aaritt 7.oô

nauwkeurig mogelijk c1e weg âângedtlid $terd,
tlien het lnchtschip hacl gevolgd, en cle plaatsen'
v'aar zijn bommen neergekomen &'aren'

Alle bladen zetten dat comrnuniqué in letter'c
aTskaplaav.en, en rvat gebeurt er, als ïi/e er'lîlee
bij de tt Gestrengen llerren > komen?

Ze eischen een\:oudig, dat het heele stuk irit
cle bla<1en verclwijne, en clat we ook op geen ân-
dete plaats aanduiden, waar de Zeppelin schacle
heeft aangericht.

ru Wij behoevetr volstrekt niet aan den vijanri
te zeg'gen, utaar zii'n bommen gevallell zijn; cloor
hem te be<luiden, dat hij rtlis geschotell heeft,
leeren we hem hoe hij cer". volgenclen kcel heter
rrroet schieten ! l

266 oordeelrlert ,.ie ireereir r:ettsoren. ,1ie 'zeer
1*lgn1r,rûtle a'lvoka'ien :rijrr en $'elbesoraa{ite Ka-
rnerleclen, maat die waarschijnliji< nog nooit eefl.

lJcl1/eer harltlen afgeschoteti. Ën toen lve cr hett
:lttent op maakten, dat we over het geval eerr

communiqué haCclen van clen ntilitairen gouver-
neu.r, van den generalen staf te Antwerpen 2e1f,
dan antwoordden ze ons doodleuk:

( D€ eensuur he.eft met cien staf niets te ma-
ken I ir
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Belgisch priester.aaimoezenier die op weinig
vriendelijke manier door Duitschers nagekekeu

wordt.

Daar zijn vi/e bij gaan zitten. n

Ir' zoo ging het, en wij zullen zien hoe de cen
suur ons wreede ontgoocheling bracht.

Geen wonder dus, dat in die dagen het bezette
land een vruchtbaar veld was I'oor de zaaiers vari
allerlei nieuwsjes. En wie heeft ze n.iet ontmoet,
die mannen, welke alles wisten en het zoo ge-
heimzinnig vertelden- IJit welke bron? Ja, dat
kondea ze niet zeggen. Ze hadden gewichtige
betrekkingen met voorname personage's. ",

maar de Duitschers behoefden zulks niet te we-
ten... moesten zij 't weten... deportatie ware de
minste straf.
. En natuurlijk r.'ond men altijd sukkelaars, dic

naar deze verwaande gekken luisterclen, -zonder
te bedenken, dat hij, die waarlijk in gemeen-
schap stond met de andere zijcle van het.front,
daarover het stipste geheim bewaarcle.

Te Brussel verscheen nu een officieel blad der
Duitschers, dat ons Staatsblacl verving.Het heet-
te: rrGesetz-und-Veror<lnrirrgsblatt fiir die okku-
pierten Gebiete Belgiensr (Wet en verorclenings-
blad voor de bezette streken van België). Het
werd in de drukkerij van clen Moniteur gedrukt.
Ilet eerste nummer, ge<lateerd 11 September, ver"
scheerr op 21 September.

Na eenige vrij kalme dagen, kr.r'arr 6""t 
""ur-klaps een roerige Zondag, die van 27 Septen-

ber. A1 zeer vroeg hoorde men 't kanon, dat
nieuwe hoop wekte, Dr: Belgen clcdcrr weer een
uieuwen uitval. l{issciricn kç'amer ze nu Brrrs
sel bevrijden.

't Gerucht kwam vooral uit l{oord-\[iestelijkr
richting. We zullen rn'eldra zien, hoe cle strrjd ilu
bij Aalst ontbrand was.

llaar de hoofdstad n'erd dieùzelfdetr clag dorir
pijnlijk nieun's verrast : ele bezetter had burge-
meester l{ax aangehouden.

llea las het op de muren:
BERICTTT

' Daar Lrurgem.rerter lVlax iû Ëetrrahe is gsblr

yïrr *islita&riulc *f* vr:ibinl*urgsau JëSSUI Cfe }}stl
*chr regeering, heb ik mij gedwougen geziæ,
hem van zijn ambt te ontheffea. Mijnheer tr{ax
bevinrlt gich in eeivolle hechtenis in eec vcs-
ling o

ile'lJuitsche miiitaire gouvelreur.
Von Luttwitz"

Re<ds vroeg werden op veel punteu die brie:
ven afgescheurd, ea daartloor sprak men iiier eir
daar het nieuws tegen, maar nieuwe bekendrns
kingen bevestigden het dan weer.

Wat was er gebeurd?
De Duitschers hadden van Brussel eerst eeri

schatting van 50 millioen geëischt, maar deze
dan verminderd tot 20 miilioen. Gouverneur vorr
tùttwitz veiklaarde echter bij de betaling van
het trâatste cleel der 2(t miliioen, clat de geheele
som van 50 veref{encl uroest worden, IVIax pro-
testeer<le.

De gorrverneur maakte dâarop trekend, dat de
rekr.r'isitie's voortsan niet meer tegen gereecl
geld, maar tegen oorlogsbons zouden geschie
den. Max verbood aan de banken, die bons tt:
betalen, daar zij rloor de stad niet r'*reffen*i
zouden worden.

fle gouverneur vernam zulks en ontboocï dei:
magistraat.

Daar toonde de Duitscher hem een <ler brieven
van de tranken en vroeg of die vau zijn liand
was. Max antwoordde bevestigend en vvilde zijri
verbocl toelichten, doch de gouvertteur beval
hem te zwijgen en verklaarde, dat hij.zich als
gevangene kon beschouwen.

Vervolgens liet de gouverneur het Schepen
kollege komen en gelastte het een on<ler hen aaii
te wijzen, om 1\1[ax' ambt over.te nemen' Alleu
weigerden, waarop de Drritscher nijdig werd'
hutr tien minnten schotrk, om een beslissing te
nemen, met de beelreisins allen aan te houden,
zqo ze tlan nog n'eerstand. borlen.

f)e schepenen beraaclslaagclen in een neven-
zaal en wezen den ouclsten, den heet Lemonniet
aar\, rnaar overeenkomend, a11en op hun beurt'
rie piaats van.Max te vervullen.

De trevolking vernam dit qloor de volgen<le
proklamatie:

(] etneentebestuur ttan Bru'ss el.
BERICHT.

r, (ledurencie dc afwezigheid van Mijnheei
t\{ax,zal cle gang ier gemeent ezaken en de hancl-
having der orde verzekerd worden door hei sche'
pcnkollege.

In 't belang <Ier sta<1, cloen wij eeu ernstig ue

roep op de kalmte en koelilloedigheiti vân Ùnzc'

stacigenooten. Wij rekeneri op de rneclewerkirrg
rran a1len om het behoud r1er. openbare tust te
verzekeren. l

Brussel, 27 $ePtember 1914'

Ja, dien
jaagd.

I{a, hoe
willekeur
terugkeer
rlnt kannrr

Het schePenkollege.
Zondag was de bevolking zeer ge-

voelde men tegenover deze <laaci varr
al het heerlijke van een plotselingen
cler eigen ttoepen ! Wie weêt? Hoor

Tlc temen trillen Êr van, hii ç'iiïec
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i)c gtvcclrtcrr 1t,Srnr1,st, lir.rlrrnl. rn l1lll.-- ()p de ioorlrostcu. Dc Itclgisr'lrr l:rttrtbitttcls
rit lrttt'rr rrrrxrr tl,l;r,lig nrachigr gew(,'rvtltlr op de Iluitsclr('l s

,chokt de iucirt : Giutis zljrl olrz-e sr:itia[ri aur t

strijtlen. Ilisschien banen zc irttu weg uaar tlt
hoofdstacl !

Er lvas roering onder de nenigte recr'ls lrecl
den tlag. Op tle Waterloo-laall vocrdc ulell eclr
Belgisch soltiaat, in een ambnlancic bezrvel<err,
ten grave... De Belgische kleurcrr versicrden zijn
lijkkist. Duitsche soldaten wilderr ze wegnernen
[Iet volk begon te urorrcn en volksvronwerj
dq'ongen de Drritschers heen te gaan,

Tegen den nridclag zag men aall c1e tseurs vi1f
Belgische krijgsgevarrgenen tusschen Duitschr

:,rlrluLcrr. \t'r.rl i-,ajolcttctt rlt ct,qt'rtrl :rittll. li,,
l e rcrr glinsterclen,

'r I,evc llclgrë Ilricp clt rncrrigtc;rllt ulr, lr,rrrg-['rvce 
sol<latcn korrc'ren outsrralrpcrr. I)uitst'lrt' 1,o

litir' stornrdc aan en begotr tc clrar-1',t't.rt'rr. \ o,,
lrct gclveltl ruoest nrert uijkcn.

NIax z-at intusschel in rlc Wetstriurt ,{cliurl{rri
Zijn broedet Georges mocllt lrcrrr lrcz.ockt,u

Na het on<lerhoud lci<lck ccn offit'icr lr< rr

heen en vroeg;
,r Bemint gij un, lirot.r vccl .' ,

,, lo, zeet ve€l I r

tu De t-,orkrg is i, ts r.reeseillks rl

, \/<tolrl \'o()l (,lls, llelgcri, clic lLrll, llltt flr
vraag<l ltt lrlrt tt ,

,r Dc llt'lgt'rr lr:r,lrlctt llloetcll.
,, 't Is ltt.t oogt'ttlrlik ttict olll o\(-l (it il.rtttllttil

,lcr IJclgc'rr tc trr istctt Laat lnii irr derr g(cstt's'
tocstiur(I, ,"r'lutt itt ltt't rlngeluk vatt Lcrle tr rrriJ

irrcllgt ù

lirr Georgts \lar lriI clcir of{iciet sta,rr, llrr
)ratl zijrr llroc'tlcr vol ltalrrrte ett tttoecl bcvt-itttlctt

'lot slot krcgctr tlc llrusselaars dien avcltttl ttog
, rx J r o!lntnolir r rtr IJnrnn vor d1'1 fir:llr [hrt

bcrvccrric, (lat ll z-lr.ak l-'cz.ette getleeltcrt vatl't
1arrrl Duitsclrc \\'agcrls of lratrouille's tloor beu'o-
rlL-rs aarngcvellcrt ucrtletl, lllaar clat uten ecn re-
gistcr tiicr gctttcctttctt aanlcgrle e1r (lez-e httn ka'
stijrling zoutlt-tt ()llt\:ltilgeI1, 7-oo(lra Duitscire
troclrell in t1c tral-riibcitl trokken.

l)cn gansclrcn nacltt bulrlcrcle het katrorr" L,n
's rnorgells lioorde tltctt 't ttog,

Baron vou l,utttçitz. verbood llLl aall clc aurbtr-
iarrciers 1,x11 liet I3elgisch Rood Krttis te Brussel
voortaan nog Relgische oI Drtitsche gewoudcû te
nrilv:ngcri Brlgiichc,1,'rltert mochtetr ollcen rlit



Belgishe so,ldaien nog behendelen, weike çûi
gens 't oordeel van Duitsche geneesheeren niet
meer in staat waren terug dienst te nemeo. Ze
zouden niet als krijgsgevangenen behouden wor.
den.

Max werd naar Duitschland gevoerd. Pas meer
dan een maand later kreeg men te Brussei
uieuws van hem. Na eEn kort verblijf in een ves-
ting bij Keulen had men hern naar Glatz geleicl,
waar hij zieh toen-negen November*bevond.
EIij mocht er een uur per dag op de binnenplaats
tler gevangenis wandelen..

fn een van zijn brieven noemde hij ciien koer
um zijn vochtigheid een moeras en in een ande-
len een zwemdok. Maar zijn brieven getuigden
toch van zijn goed humeur.

\trrij zullen verder nog meer van Brussels bur-
gerneester hooren.

In die Septemberdag'en waren er ook Oostelijk
in't land nog Relgische gewonrlen in verpleglng,
en natuurlijk in gevangenschap. Z,oo vertelcle
mij een brankardiet het volgende:

ct Namen viel den 23" Augustus. Sommige ver-
plegers werden vrij gelaten en keertlen naar
Brussel of Antwerpen terug, andere, waaronder
ik, moesten binnen den vestinggordei blijven.

Ik rn'as te Namen van 23 Augustus tot 21 Sep-
tember en verpleegde al dien tijd Belgische en
yooral D'uitsche gewonden in 't groot seminarie.
Ik had een pas, om als gewoon burger binnen en
buiten 't gebouw te gaan en in de stad te wan-
delen.

Maar van wandeien kwam er niet veel. Het
waren zwate dagen. We moesten ook gewonden
halen van andere plaatsen als Andenne enz. En
droevige dagen ook, al verhardt men door al 't
leed, dat men ziet.

Maar toch is het me soms nog of ik dat gekerur
en zelfs 't gehuil hoor, wanneer de gekwetsterl
verbonden werden. En dan 't amputeeren van
leclematen, soms om aanvankelijk kleine won-
den. Maar de getroffenen waren te lang onver'
zorgcl gebleven.... s11 e, wât afzichtelijke won-
de.n' ali we de ougeiukkigen clan einrlelijk in de
operatiezaal zagen !

De gekwetstà werden zoo spoedig mogelijk
naar buitschland gestuurd, dikwijls veel te
vroeg.

Vaak moesten \ /e in dat lazatet ap aÎze
tanden biiten. We werden beleedigcl cloor Duit-
sehe doktèrs en \rerpleegsters, warrt er-] /are11 ook

Duitsche meisjes eil vïoilwen uit de Heimat gr-'-

l<omen en <lie wisten natuuriijk a11es ræetr beter
rlan rvij.

De tselgische geneeskuncle * zo';r verzetr<erden

ze - betàekende niets. \\/ij lvaren in alies uilen
e,n clomooren, dat hadrlen we ten overvloede be-

$/ezen, door tcget-r tle Duitschers te rvillen vech-
1e!t.

Soms d.reef er een Zeirireiin l-,rrveu de stail en

als waanzinnigar liepei 
-die 

.'nonw"n el meisje$]

rlan naat het àam. 'i Was of ze eert geestverruk-
king kregen.

,iÛrr.-Zqtpeiin, een Zeppeliqlrr riepen z,.

,i Een Zeppliin; euo Duitsche ?.ppgtio' l oat
rtnUb*t *ii tecl roaar alleetr' Die kcnnen de

3l' r

vijandeu rlns uie[ usmaEeu tin hr; gaat bomur"r,
gooien in Frankrijk. r

Zoo "kregen ze ook minstens eens per tlag eer,
h5'sterischen aanval over de zegeberichten.

Elken dag zooveel duizenden Russen en Fral
_ schen err Engelschen gevangen genomen.

En 't Belgisch leger vernieligdàn ze zeker trn-et
lçeer in de vier en twintig uren.

1ÀIij brcmden dan wel eens en gaven een snak,
lnaar 't beste rnzas te zwijgen, want zoo konden
we tenminste onze eigen solclaten bijstaan en be-
moedigen. Zoo geheel afgesloten, wisten wij van
't nieuws heel weinig. Brussel zelf scheen op
qrooren afstand. Ën Antwerpen dan !

.Den 25" September. kregen.onze dokter en \ril,
i ier Belg"ische verplegers,bevel naar Elannover te
vertrekken. Men zei ons, dat het alleen voor de
begeleiding van een transport gewonclen was, en
q'e zeifs geen kleederen moestea meenemen.

De gex'onden, D,uitsche zoowel als Belgische,
lagen in goedelenwagens op stroo ; cie ergst-ge,
troffenen echter op berries. De minst gekwetste

. was toezichter in den wagen en moest ons waar-
schuwen, als iemand hulp behoefde.

De dokter en wij, verplegers, reisrlen in eer,
wagon tweede klas.

Die reis duurcle drie dagen en twee nachten
O, dat lange wachten steeds om andere treinen
door te laten I Sommige gewonden stierven en
hun lijk wercl hier of daar afgeladen.

We voerden ook gevangeaen mee en laag was
de wijze, ï/aarop deze door velen uit de Duitsche
bevolking onthaalci werden.

Eenige herinneringen... Dikwijls zasen we in
tuinen langs de spoorlijn poppen als Belgisch of
Fransch soldaat gekleed opgehangen aan een
boom, bij den hals of bij de voeten"

Nabij Keulen moest de trein aan een overweg
stoppen. Juist was er een begrafenis in de nabij"
heicl. ITet lijk bleef alleen op de baar. Allen uit
clen stoet stormden naar de afslrriting en wat een
.gehnil steeg er toen op, aan ut adres vân onze ge-
vangenen !

Zootn koncert hoorden ïve trouwéns aan meni
'.qen overweg, tot Tîannover tOe.

Achter cle tokomotief stond op een waggon een
onbmikbaar Duitsch kanon, door soldaten om-
rinsd.

En teikens vroeg men uit 't publiek :

ir Franzôsisches Geschiitz? l
rr Ja I u riepen <ie soldaten.
En een gejuich dan !

I)e Drritsche gewonden kre{en vail 't publiek
sigaren er lekkernij, r1ââr zetrrlen w*erd er iets
:i:iir cle onzell gegeven.

Ile officier, die onzert trein begeleiclcle, was
cchter zc'et hoffelijk.\Â/ii, in onzen waggoit, uler-
tlen zelfs niet belrraakt.'l\{aar van terugkeererr, l,oeu we te l{annover
klamen, r7âs geen sprake. We moesten blijven' onder rroonvenclsel, clat er gentonden te verple-
gen wâTen'

Toch bleven r've twee maanden werkloo*; we
kregen echter '1 mark 1? daaç: de dokter ont-
ving 25û mark per maand'

E/e rzsrhnisden naar ïUiinstet'T,ager, Bââr oei



- urr l

rerr toen Sû,û00 geviltgenen, meestal -Belgen, ock
burgers, op n'ier rug men rr Kriegsgefangene t
geverf,J had, ongelukkigen van Visé en Leuven.
Ik zag er twee Belgische telegrarnbestellers bij ;
ze wdren gegrepen toen ze een officieel telegrarn
\','egbrachten; iongens van veertien r:f vijftien
jaat.

/ d. ! r'-lijclens mijn verblijf werden er veel burger-
ii.ike gerrangenen naâr huis gezonden, van min-
rler den 18 en meer dan 40 jaal. Op een afzonder-
iijke plaats waren ook vrouwen en kinderen. Een
n1ân was ziek van zijn bed gehaald; een tuber:
cuioseiijcler ; hij is er ook gestorven. Wat a1 deze
ongeiukkigen misdaan hadden, och, de Duit-
schers wisten het zell niet. Maar 't is genoeg be-
l<encl hoe tegen burgers gehandeld is geworden.

Te Miinster-Lager ben ik eenigen tij<1 in een
lazaret werkzaam geweest. Er waren echter zeef
rveinig-zieken, geen honclercl op de 30,000 gevan-
genen. Maar 't was nog maar een begin.

Wij we(len eindelijk uitgewisseld tegen
Ilr.ritsch ambulance-personeel en konden over
Zrvitseriand vertrekken. Door Frankrijk kwam
ik naar't leget terug. l

Zoo waren er ook nog- van onze gewonden te
Luik en Leuven en elders. Treurige dagen voor
ai die eenzamen, wel te raidden der eigenlijke be-
volking nog:, maar toch in 's vijands handen. En
rnenigeen bezweek, zoncler nog een vToord vân
huis te vèrnemen of er heen te kunnen zend"en'

Tal van gekwetsten hadden zich bij landge-
nooten kunnen'yerschuilen en zaten veilig ver-
borgen op een hoeve of ergens in stad of dorp, de
hersteiling afwachtend om. dan over Nederlancl
te ontsnappen.

Ile uniform was nàtuurlijk vernietigd of be-
grâven. En als er Duitschers in de buurt waren,
kroop cle solrlaat in een veilig hoekje.

Zoo -,r,as clus in het bezette lantl en te Brussel
11r: trlestancl in de Septernberdagen.

Hei katon bleef rnaar huilen en weldra begre-
pen rle bewonerd <1er hoofdsta<l, dat het be"leg
lan A.ntu,erpen âângevângen rnas.

I,VIT.

}TANVÂI-T,ËN ÛP I}E I]TAPPELIJN.

Ncrg rond l,cuyen"

i;a rler; t\o,,eecleii lrilyal ,-,rgarriseerile orrze ruiii-
iai:-e oyerheiil ecn aar:ta1 r'aic1s op cle vijandelijke
1 i jnen rioor. koene vtij i,"'illi ge wieirij rle{s, waârtoe
,-t' :ziclr een ;:eshouclerd a*nbor1en. l)ez,e hailiien
jiii tâali. sp<.ir.irlijnc:l te ve'r'rric1en, IJnitschc korr-
\{r1Ji(:it aan.te vallen, kortom de etappeliju vau
,1t:rr vi.jairci z.rloveel n:ogeliji< last aan 1s clesû. Zc
rlrniiriel toi in Liniliurg, Brabant en zelfs Henc-
?{} urreil. Jlc- lJrriischers -lvreekten clit gewoonlijl'
oi.; rle l;rrrgerij , zooals uit de volgende Duitsche
trroklat:iatie blijkt :

rr i* den avond van 25 Septernber we{den de
çooliijn en de telegraafdraden vernielcl tusseherr
I,ovenjo*i en Vertrijck. Tengevolge daarvan

hebben beide gemeeoten giizelaars rnotlen levc
ren.

Voortaan zullen de gemeenten die het dichtsi
hrij de plaatsen liggen, waar dergelijke ftiten ge-
beurd zijn, 't komt er niet op aan of ze'a.1 of niet
schuldig zijn, zander gedade.worden ge:rtraft.

Met <1it doel zijn van alle gemeenten aan de
spoorwegen, u'elke door dergelijke aanv::tlen be-
cireigd worden, gijzelaars mede genomen. en bi1
c1e eerste poging om iftoor- telegraaf- of t:'lefobn-
lijnen te yernielen, zlullen Zij onmiddellijl< gefu"
silleerd worden. Bovendien hebben alle tt'oepen,
clie de spoorwegen bewaken, bwel ge kregen
ieder heer te schieten, welke op verdachtl wijze
cle spoor-, telegraaf-, of telefoonlijnen nailert. tr

In reeds genoemd ïverk van Gille, Ocms en
Delandsheere over de bezetting van Brussel, le-
zen we 't verslag over een persoonlijk ondr rzoek
naar het gebeurde te I,overrjoul-Vertrijck.

< De schade aan den spoorweg te Lovt njoul
door bomrnen aangericht was niet belangriik en

Cns spoedig hersteld' Vier solclaten uit AnLwet-
pen hadden het stukje uitgehaald en daar tle
Duitschers er niet in geslaagcl waren ze in han'
clen te krijgen zochten ze elders wraak.

Er was rneer gebeurd dan de aanhouding vau
gijzelaars, zooals de plakbrief meldde'

Êen kompagnie brandstichters kwarn uit [,eu-
ven en dezé dreven onder leiding van twee offi-
cieren cle bewohers uit veeltien huizen sn sf;:ken
deze woningen in brand. Ze vernielderr de plsto-
rij, het klooster en de gemeentesclool en hi<1den
pâs op toen een hunner chefs op een fluitj'.: het
sein daartoe gaf.

Een arme vrouw, clie voor haar afgebrand,: hut
gras snijdt, vertelt me haar angst der eerstrl da-
gen, die deze cler kastijding vooraf gingen'

De troepen stroomdEn in massa over clen 1,roo-
ten weg van tuik aan, alles op hun cloorto;ht
verbranclend en vernielencl' Zij openden de sial-
1en en dreveu het vee in het veld. Zii dootlcien
oôk ,1ieren, ilamen wat hun goed toeleek en lie-
ten het overige liggen' Zij clrongen in cle herllt r'
gen, ledigden flesschen en tonilen, sloegen rnet
,ie gewerèn de kasseu open, vuurden in de,scld{-
<lerijen, portretten en spiegels. Bij den tlokter
tlronken-ze al den wijn op, wierpen kroonlucli-
ters en stoelen te midden van den weg en staken
het vuur aan ltet huis. De kasteelen der heerert
Dieudonné, de Maurisseris en de Schouteete
vlamden als lucifers; gewelclige vilur: err rook-
zuilen stegen ten hemel. Wii blev.en twee dageii
in een varkens hok verborgen. Soldaten truil.<lerl
en zoagèrt irr iret kasteel vsn f,evenjoul. Op
cle binnenplaats lagen duizenden ieclige flesschetr
ter aatcle. Scilclaten kwamerr rtan rlen zoltler tlel
rle armeri vo1. potten gelei. Oi,'era1 hing eeir ln'^iit
vrrr wijtr c'n alkolrol

Dan gebeurrle er eetr ontploffing ; ,le solda
ten lieten met c15'166iet een brandkas springen'

Schildwachten nâmen naar r1e spoorlijn spic-
geikasselr rrree oilt er wac]rthuisjes van te maketr'
Veel ureubels, " pendules en kunstvootwetpert
wer<lerr naar D'uitschlancl gestuurd' De manneli
maakten hun maaltijden klaar op schotels ven
Delftscir porselein. Kristalleu vaatwErk wcr<T
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De scirirn vari Napoleol cloet clcu keizcr il zrjn
rlroomen opschrikken. (Polancis View) .

cloor cie ra{nen gegooid en lag claar in scherven.
Zekeren dag rvanclelden c1e Duitschers ver-

kieed door het dorp. Zij haclclen het geestig ge-
vonden om de kleederen van gevluchte dames
aan te trekken. De eên droeg een zijden gewaad,
de ander eèn mantel, een zelfs den mantel van
het Onze Lieve Vrouwen beeld uit de kerk, nog
een ander hacl clen sluier van Onze Lieve Vrourv
rroor. Dan wâren er die sprongen en clansten cn-
der dcn clraaghemel van'het Heilig Sakrerncit.
I(ort rlaarna werd mijn huisje in brancl gestoken.

Men heeft ons laten weten tlat de nog gesi:aa:'-
de huizen ook afgebrand zullen worclen, als le
Belgische soldaten nog spoor- of telegraaflijnen
vernielen. Toch kunnen wij daar niets aan clnen.
\rindt gj dat rechtvaardig?

ru Dat is de Duitsche rechtvaardigheicl, vrouw'
tje!l

In de velden'iverken de boeren te miclclen der
ruïrren. Zwijgend en peinzencl clrijven zij hun
ploegen voort.

Door cle eenige straat van het dorp, langs 1'er-
koolde ln.uren, die in den utincl r'vaggelen, verge-
zel ik een vriend dezer plaats naar een naburig
dorp. dat door soldaten bezet is' Hij wil onder-
zoeken of de duizend bij hem verdl Tenen zaken
misschien daarheen overgebracht zijn.

Terwiil wij den kommandant verbeiclen, spre-
ken we met den schilclwacht die op het plein
heen en weer stapt.

Deze man is bedroefd.
Hij heeft in Hannover eel talrijk geziu achter

gelaten. Nu is hij al tien weken hier, eerst te
Thienen en morgen naar Leuven.

c Zoo tradert ge langzaam aau Brusselri merk
ik op.

:rll r

t Bn dan zuit ge naar Parijs gaan. ))

D'e man kijkt me weemoedig glimlachend aan.
Hij schijnt mij te lvillen verzoeken, om niet met
zijn ellende tc spotten.

r< I\{eent ge dat ik niet veel gelukkiger bij mijn
vrouw en kinderen zou zijn? >>

Maar daar is cle koramandant. Hij gaat zitten
voor eell schrij{tafel, $,aarop hij de portretten
r,'an kinderen r \râ11 €€n vrou\4, en een lieerenhuis
beeft geplaatst.

< Dat is rnijn gezin en mijn kasteel irr Brancleu-
burg, r zegt hij. rt Ik ben er beter gelogeercl dan
hier, geloof me vrij. l

ru \\rij twijfelen er liet aaû, en oru er zich van
te orzertuigen is het voldoende na te gaan in welk
een toestancl dit kasteel is gebracht. 't fs erger
,ian in een stal. l

uZoo is de-oorlog, niet rvaar? En ge moet be-
grijpen, dat er in een leger van verscheidene
millioenen goecle en slechte mannen zijn. n

a Maar toch, als een officier een berrel geeft,
wordt hij onmiclclellijk gehoorzaamcl. Waarom
hebben zij niet bevolen de bijzonclere eigendorn-
men te eerbiecligen. Beroemt cle Duitsche over-
heicl er zich niet op, dat zij het best gediscipli-
neerdd leger der wereld bezit? l

De kommandant ontwijkt een rechtstreeksch
antq'oortl en zegt :

< Ik ben slechts verantwoorclelijk voor c1e man-
nen, clie oncier mijn bevelen staan: Zie of er in
tlit kasteel bezittingen yan u zijn en neetr. ze mee
alvorens ik vertrek, r,vant morgen rvorden uij
doot anclerell vervan[ren, waarover ik geen ge-
zag heb. u

Mijn vrienrl vindt nog a1 ccn eu ander, dal
hem toebehoort.

fle weg tot I,euven toe is ecu kalr'arie. Zoatx',
cle blili reiht : r'erbrande hriizen, hoeven, schti'
ren, rryerkmansntoningen, t'illa's, kasteelen.

In de velden houten kruisjes met een Belgi'
sche shako of een Duitscherr helm : al graven I

En langs clen rveg duizenden leciige flesscherr.
En 't was toen al 5 Oktober I

Wij komen dr-ror Corbeek, .dat een uamelooze
r,erschrikkirrg zag,. Hier staat het kasteel van bà-
ron cie Dieuclônné, die naar clen oorlog is vertrok'
ken.

Daar vcrbleef cie I{o-nin.g tot op het oogenblik
van clen terttgtocht laar Atttwetpen. Orndat iret
rlen Belgischen vorst geherbergd had, wetd het
kasteel ônmicldellijk in asch gelegâ. 't fs slechts
cèn hoop steenen tneer, over de perkeu ver-
spreitl. Drie dagen achter elkaar liet een Duitsch
opperofficier zich naar dit puin voeren.

Zekerert morgen plantte hij voor het slot zijn
schildersezel en bracht hij deze ruine op het
c1oek.

Eenige meters verder zien wij ,het eigendom
van den heer Ernst, kabinetsoverste van minister
Carton de Wiart, met wien hii naar Antwerpen
r,ertrokken is.

Z'tjrt zustet heeft het huis rtiet verlateu. Zeke-
ren dag wilden de Duitschers voor cle poort een
groep ongelrrkkigen fusilleeren.

7Àj sprotg voor een dier veroordeelden eu riep:
o Ilondt ilesen man niet I Hij is vader van viîf
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kinderen. Dooclt ruij liei'er ais ge een slachtoffer
moet hebben. Dooclt niet <lezen, hij is de steun
van eell lamme moeder, doodt liet,er mij ! l

En zoo pleitencie en smeekencle, en knielend
zelfs redde zij vijftien onschukligen, die in haar
u'oning een schrrilplaats vonden.

i,WII.

HET VOORSPNL VAN TIE'T BELEG.

De strijd bii Aalst,

Zoaals u e reeds vcruâmelt, hadden cle Duit-
schers hrrn troepen voor Antlç'erpen versterkt en
legden zij er verdecligiugslverken aan. De onzen
deden kleine uitvallen, doch lieten evenmin na
zich te verschansen. Aan s'eerskanteu clus werd
er koortsachtig gewerkt

< Ileer dan ooit moeten we op onze hoede
zijn r, schreef luitenant Robert de \Vilde in zijn
dagboek, gedateer<l van I),uffel 16 tot 21 Septem-
ber.

,rDe insluiting teekende zich steeds scherper af.
\\:ij vernemsn, clat de vijancl veel groot mate-
riaal krijgt. De zlvare stukken, die cle forten van
Luik, Namen en Maubeuge vernietigd hebben
worden gu op AntwerPen gericht.

iJvrrll lrr.rciit rrrerr zich iot lirachtigtir ricri
stautl voor. Stellirrgen wor<-lerr voor rle artilleric
uitgekozen, elt waarnenringsposten gevestigcl.
\rauwkeurig bestudeert nren elken sektor. llcrr
legt loopgraven voor tle infanterie aan en sitâllt
prikkeldraad.

l{en overcirilft zelfs het ontblooten van het ge-
scirutsvelcl. In cle omgeving der forten bestaat
geen huis of boour meer. Al die bevallige villa's
zijn cle prooi der vlamrnen of cier houweelen varr
c1e sloopers ge'worden. N{en had hiermee reeds irr
Augustus aange\/angen ; tot onder 't beleg zette
r-nen het voort. Den 24o September schouwde clc
Koning een brigade te Katirelijne-Waver. Hij
nader<le te voet, de hoornen schalden en c1e mu-
ziek speelde. IIet vaandel groette. I)e vorst
drukte de officieren de hand en had voor elk een
minzaam woord.

Men arbeidde gejaagd voort. De voorposten
waren overal in voeling met den vijand. l

De legerleiding besloot nog een uitval te $'a-
gen, de geallieerde legers waren in Champagne
en bij Roye nog in hevigen strijd gewikkeld.
X.(isschien kon men met hen in voeling komen en
de Duitschers verhinderen verder iu Vlaanderen
op te rukken.

Men wilde een weg voor de Franschen helpen
banen. Uit 't Noorden zou men trachten de hand
te reiken aan hEn, clie uit 't Zaiden oprukten.

't Offensief zou daarom clit maal in de richting
Dendermonde en Aalst geschieden. De ruiterij-
afdeeling werd in 't geheim per spoor naar G'ent
gevoerd en moest van daar uit naar Aalst opruk-
ken.

De 4" en 5" divisie zouden de 37" brigade land-
wehr aanvallen, die op Dendermonde marcheer-
de.

Weinig scheelde het of de Duitschers werden
bij I,ebbeke omsingeld, maar gebruik makend
van de duisternis konclen zij nog door binnenwe-
gen Opwijck en het gros van hun leger bereiken.

Onze legerleidiug gevoelde dat zij voorzich-
tig moest zijn. De vijand had groote verster-
king gekregen. De bondgenooten bleven nog
achterwege.

't Offensief kon zich dus niet ontwikkelen, al
werd er heftig gestreden bij Lippelooi Malderen,
Lebbeke en Aalst.

De oorlog woedde dus in de beyallige Dender-
streek. Aalst zelf kwam in 't gedrang. 't Is een
nijvere, nette stad van 12,000 zielen, een der
oudste gemeenten van ons lancl. Op de Markt
prijkt het oud staclhuis met een belfort, waarin
de beiaarcl hangt, naar men wil de oudste van
Vlaanderen, want cle uitvinder, Bartholemeus
Coecke lvas een Aalstenaar. Deze stad bezat ook
de eerste Belgische drukkerij, opgericht door
Diederik Martsns, die er gestandbeeld staat.
Nlartens had de kunst in Venetië geleerd en voer-
de ze hier in 1473 in. Hij was bovendien een
groot geleerde, die veel talen. kende.

De hoofdkerk van Aalst is aan Sint-Maarten
gewijd. Zij is nooit voltooid geworden.Twee der-
den gedeelte van 't schip, de toren en het groot
portaal ontbreken.Toch is ze een prachtig monu-
mjent en bezit een schilclerij van Ruhens, $int"
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H-ochus, rlen patroon cler pesttijders voorsteliencl.
In het br "lchuis ligt Martens begraven.

De Aal:,tenaars hebben dus wel reclen om fier
te zijn oI'hun staclje, maar in deze dagen ciach,
ten ze aarr heel wat anders.

Aalst lr rel al veel last van ,t rtlwe krijgsvolk,
iioot als.lret 1ag aan den grootet weg ilnissel- . .lleut.

Er lver .1 nu aan den l)errtler gestrerlcrr. 1)e
Dnitscherr, ver<lcken zich achtcr burgers, ruarr-
r1e'û, vrorl ,ven, kinderen. Op een teekerr cler llel,
gen liet rl.,rnenigte zich vallen en boven hen {ki
tcn kogeh. De vijand rverri teruggeslagen en be-
schoot cle stad. De bevolking sloeg op de flucirt.
l'Vij herii:'rercfl ons een brief r,;an volksv-ertegerr-
r.voordiger Pieter Daens, geschreven toen de
-{alstenaars vooral naar Gent,waïen gevlucht.

ileze bt ief verclient hier een plaatsje cu v.'ij
drukken lrem clus vo11ec1ig a{. Men weet, r.lat cle
heer Daen,;, wieas zoon iJ't leger cljencle, tijtlelrs
,len t-rorloÉ,. gestorven is.

De voll..sltertegerrwoorcliger iiet rlus het vo1-
getrrle in rie Gentsche bladen verschijnen :

rr Aalst ! Onzê ongelukkige stad Aalst.! 36,000
zielen, m(,)st arme werklieden.Ontvolkt ! Gansch
ontvolkt !

Maauda'1 28 September, den tweeden dag der
beschieting, toen het moedige schepenkoliege
ûret uw to genegene de stad verliet,dan was geen
levende zi,'|. meer te zien. De bevolking was ge-
vlucht, in allerhaast, zonder iets te kunnen mee-
nemen, m.erendeels zonder geid, gevlucht naar
verafgeleg. n dorpen, naar Oordegem, Wetteren,
't overgtor;t getal naar Gent, alwaar troost en
hulp aan die onglukkigen wercl gegcven. In
het feestpr,leis hebben reeds 40,000 vluchtelin-
gen een sclruilplaats en voecling gevonden,

Gisteren werd mij gezegd door vluchtelingen :

nooit kunl en wij Gent genoeg bedanken. Door
rle zorgen \tan 't komiteit, aan welks hoofd cie

heeren sclrepenen van Gent, zijn Aalsterscire
vluclrteling:n gezonden naar Kortdjk, Za7te,
Doeselaere, Isegem, Thielt, Pithern, Ardoye'
lliksmtride, Maldegem, Ramscapelle, enz. e1\2.

Ik heb onze arûre stadsgenooten bezocht te
Kortrijk. Z e zijn daar behandelcl als kiud van
den huize. En zoo zal't ovetal geweest zijn
Beirwigen ,iank !

Te Gent is 't stadhuis gedurig werkzaam :

vluchtelingen, droeve zwervers vinden schuil-
plaats en bulp in gemeentehuizen, in kloosters,
in lokalen r an socialisten' vân katholieken en li-
beralen; et is een teine, heldhaftige samenwer-
kiqs.

Ontelbar.r mannen urt de klerne burgerll efl 't
werkvolk hebben een klein huizeken, een kamer
gehuùrd, r ret 10 à 12 en meer personen' I{et
geld is op, zondef hulp; ze moeteû verh.onge-
ien' Men gelieve te zorgen voor die brave men-
schen.

Met vretrgde hoor ik, dat 't Gentsche magi-
straat goede maatregelen neemt; ook dat het
Aalsterscht'komiteit van volksvoeding op 't stad-
huir gaet z *elen.

Ep dc *inier aedrrt I Duizenden zijn zonder

warrne Eleeding. ônze geliefde rqmpgencroteË.
hoe lang nog uit.Aalst?

De Duitschers zijn er aan 't drinken en r:ân 'i
p1unclercii." Volgeiaden wâgens worden naâ:
Jlmssel gevoerd. Aalst wordt een Driitsch kar:i.

Onze werklieden snakken om terug in ,:rir,
huizeken te zijn. l{u is'llet hoogst Seiaariiji:.
lrc'l kan nog niet zijn.

lrr afwachting huip, hulp aan rle t1ro,-'r.. r'lr:. i,
tclirigelr uit Âalst en anrlere plaatsen i

Iloogaciitcircl en tlatrkb'ïiËrnra 
DÀË\:).

P. S: - Voor raad clr irrlichting aru r1e vlucir-
telingen van 't arronclissiment Aall.t, eli:e1 r:la!
van 5 tot ? nur, in clen lrlieuwen .i]orr, -fio,;il:
niarkt.

Wij vernamen toen uit Aalst nog cenige l':-
zon,-lerheden over cie bezetting en lvet ,iç' r.-rrlgrl..
de:

rr Aalst is door een bevelhebber <ier bezertlur
,'.Lierr.Kessler':, ciie zich irr ,le ç.<;riiu.q luo -'I
sclrepcn lloeyersoeu Le ;ft gci'estigrr.... oriitic.-:
aan Duitschland gehecht.

Een gemeenteraadslirl, de heer J. vau den
Bergh, werd geyaagen genomeû... en tot burge-
meester benoenrd. Op zijn deur staet nil (i Bùr-
germeister r. Hij moest den politiedienst inrich,
ten.

Allerlei voorwe{pen rrit de huizeh van Borre-
man, Buyl, De Paepe, Van Beveren, D'Flaese.
Biommaert, Van de *cype, Lirribourg, uit de
apotheken GhyseiincLr, Van ()oelenbergh, De
Valckeneer en uit verschiltren,ie ijzerwinkels.
rverclen op autornobielen geiaclen en naar Brussei
vervoercl. Tal van fabrieken en huizen zijn r,er-
ivoest.

Een vijftigtal burgers - ook l.:inderen - rn,er-
der, Zaterdag met soldrrten begiaven'in de Bis-
schopstraat in den tuin van Van Geem eil aan
het GelJhof.

De weinige burgers, in de st,rd teruggekeercl .

mogen niet weer vertrekken.
Zoo is nu Aalst, de etns nijv<re gerûeente aâtl

den Dender, niet ver gelegen van den puinirooli.
die vroeger de stad Dendermonle heette. ri

Want ten slotte bieven de Dilitscirers €1- rocir
de baas.

Er was echter, zooals wij ret:ds zeiden, gervei-
dig in c1e omgeving gestreden.

Het was 't kanongebulcler, clat <1e Brusselaars
iroorden, zooals we vernilmen den dag van Max'
aanhoucling en dat zoovrel hcop wekte.

Alexander Poweil wirs er getuige van een
t'harge onzer ruiterij.

tt Volgens de handboel:en der krijgskunde en
de kritiek der kamerstratel5en warer ruiterij
chargen niet meer in de mode. De moderne oor-
logvoering achtte ze cnrnogelijk sedert de vér'
dragende geweren.

Maar zie, <iie duivelsclie Belgen stoorden zicir
niet aan de regels. Voigr ns hun meening moest
men maal, zaodra men een Duitsch regiment
zag, er op los stormen en het uitroeien, te paard,
!e yoet, met ft Lencn, ,t kqqtn er weinfu oA ean
fuae,
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Bn zou zug ib ern çharge tûs#cher! J).rndei
monde en Aalst.

't fs daar een beter oefeuingsveld dan overal
elders in Vlaanderen, want men kan er soms
meer dan een mijl afleggen, zouder cloor een ka-
naal opgehouden te worden.

Een sterk cletachernent l)uitschers lvas [err
Noorden van Aalst opgerukt en de kommânclâlt
van 't gewest had aan de lansiers llevolen rletr
uijarrd terug te wcrpen.

f)e troepen vau tlen keizer wercleu rloor: aller-
lei rrranceuvers van de Belgen ged'*'ongen ziclr
(rf) een bosch te steuncn etr tusschen beitle par-
tijen 1ag een ideale vlakte voor een stornr valr
paardenvolk

De D'uitschers hadden echter een sterke stel-
iing ingenornelt e1l. volgens <le handboekeu rler
krijgskunde, had men heu eerst nrct eerr regen
r an granaten moeten bestoken.

Ilaat dat cieetl de orlde korultrâl<laut heelrruaal
rriet.

Hij beschiËte ciaar over vijitien hou<ierii man-
irerr, clie cle Duitschers hun staal wilclen lateu
\'(-)elen.

Zijn sigatet wegwerpend en cle riem van zijn
shako vastirechtend, reed de aanvoerder in galop
toor zijn mannen.

- 
rr En ligne ! > riep hij.
'I'wee lange rijen vormden zich in het velci. De

kieuren schitterden in de zon.
De klaroenen schalden.
Een woud van lanseu daalde vân een vertika-

len in een horizontalen stand en de wolk vroo-
iijke vlaggetjes, veranderde in een iraag van
biinkend staal.

ru Chargez !>
En de troepelr stormclen voort. Verschrikt bij

den aanblik dier lange eû wreede lansen, trok-
ken de Duitschers achteruit in het bosch, dat
\:oor de ruiterij ondoordringbaar was.

De vijand was dus terugworpen en de kavale-
rie zwenkte en reed terug. r>'

De strijd bij Aalst, al kon het offensieî zich
niet tot een geweldig krijgsbedrij{ uitbreiden,
kostte aan de Duitschers toch zware verliezell.
Ilun hardnekkige tegenstand kostte hun zooveel
mannen, dat de onzen bij hun aanvankelijke vor-
deringen over veel lijken vân clen vijand ireel
rnoesten stappen.

Ziehier nog een episode uit den strijd bij Aalst'
medegedeeld door Ulaurice Gauchez : (1)'

ru Meer dan twee uur lang, ben ik de tirailleurs
der voorhoede van ons leger, die den vijand tege-
moet gingen, voorafgegaan. Het offensief, men
zal het nooit genoeg kunnen herhalen, a1 moge
het ook kortstondig en bqrerkt zijn' is altijd
meer prikkelend dan,eenvoudige verdediging of
de tegenaanvallen.

7-æbaast een oifficier het bevel geblazen had
csder het vuur der shrapnells de tijdelijke schuil-
plaatsen waarin wij ons bevonden, te verlaten'
àoorliep een soort rilling de geheele lijn'

Elkeen bleef nog voorzichtigheidshalve in ge

bukte houding; dàn kromp dit beweegliike lint

'ran zuenscheiijke iichamen, ll! eel reusachtig
,1ier, sarueu en sprong, sprong vooruit. Een kreet
xeerklonk. een schreeuw van haat, een hosan-
nah van zege, diepe zucht van hoop: < Leve Bel-
gië ! Leve de Koning ! r Twintig meter werden
tl.oorloopen en als 't rvare verslonden door licirte
en buigzarne beenen. Dan, op een teeken van den
officier clie het voorbeeld gaf, viel heel deze lijn
'nan!1en 

neer, kroop ot'er deu grond, s4olt sa-
men met cle licht-bruine kleur der aarde. Shrap-
rreils vlogen aan. l\{en zag ze glijden, zich ver-
irreiden, ilen grorrd omwoelen, rlau langs alle
kanten zicir verspreiderr en aan stukken vliegen.

Dit scheen wel twee uur te duren en toch was
irct, juist geteld, op iets minder dan een tweetal
rninuten, geëindigcl. Een stilte volgde. Het zon'
rlcrlinge kruipdier,waarop deze vooruitrukkende
groep geleek, terwijl zij n haar breedte bewoog ;
uchtte zich gespierd op, rildE, had eeu schok en,
rr1 krimpend en zi.ch weer uitrekkend, sprong het
log vijftien meter verder. De aanvoerders, als de
rrooruitgestoken voelhorens langsheen den buik
van iret vreemde dier, vielen, zwaar-lenig, in eerr
kleine plooi van het terrein. De manschappen
volgden deze beweging na. Ditmaal troffen de
shrapnells het dier, het onze, helaas ! Het was
ais of drie of vier wervels van dit verlengde li-
chaam splinsterden en afsprongen van d.eze
roerlooze tomp.

Vijf ongelukkige mannen richtten zich half op,
wankelden en vielen weer neer, de armen gevou-
wen, strekten zich ineens uit, als onder het los-
springen van.een veer. Kreten raasden. De lijn
stelde zich weer samen, snoerde hare ringen bij-
een, en vertrok opnieuw. De derde val ging ge-
paard met het eenparige maar willekeurige los-
branden van een honderdtal geweren, Op hon-
clerd tot tweehonderd stappen afstaud bewoog
zich een gelijkaardige lijn, die der Duitschers.
Er was sti-lte, die door de shrapnells werd afge'
tikt; dan sprongen de twee monsters met de
veelvuldige hoofden van jonge mallnen, als ra-
zend op elkaar toe.

Dit veroorzaakte eeu onbeschrijflijke warre'
ling; kreten, g€zârgetr' roqpen, weeklachten,
gekerm weerklonkeu. Alles, samengçmolten,
zonder uitdrukking, wierp zich door elkaar...
Ëen paar minuten lang,zag men niets meer: noch
rlânschappen, noch den grond, noch den hemel.

Dan ontstond een vlucht,eene verschrikte'wil-
d.e jacht. < De Duitschers vluchten ! r Geweren,
patroontasschen, zakken, hehnen bedekten den
grond. Wij liepen over lichamen. Onze schoenen
drenkten in bloed. Onze gelaten' onze handen,
a11es in ons, aan ons' rondom otrsr wâs zwart,
vuil, vervormd, afschuweiijk. Maar, allemach-
tig ! de vijandelijke loopgraaf, geledigd, schoon-
gevaagd, als 't ware gladgeschaafd, was nu vol
met onze Belgische geweren, die zich kranig
aaar de verte richtten.

Ën Duitsche shrapnells onderlijnden, zonder
ophouden, dit offensief. De nacht bracht deze
beweging in de omstreken van Aalst' aan de
poorten van het voorgehrcht Schaerbeke, tot
stand. 's 7'ondegs, van af zeverr ugJ't ochted.r:
bcrnnm dc rtriid pet *eweld-I) ' Ce que j'ei vu' r
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Onze prinsenkinderen.

Aau deu kanl varr tleu weg blij{t geheel alleeri,
een stukgeschoten en opengeschetird huis, met
tluizend gaten doorboord en zonder dak, koppig
overeind staan. Enkele Belgische wielrijclerJ-ka-
rabiniers naderen, hun overste vorclert voorzich-
tig. Hij laat zijne mannen stilhouden en twee
aa9 twee, terwijl zij.zich op een achtergrond van
enkele tientalleu meters uitspreiden, bmringen
zij langzaa'r het zwijgende huis: Zij zijn er
haast. Plots een onheilspellend geratel : mitrail-
leuzen barsten los, rommelen, grommen, spu-
wen kogels uit : D{t alles spat eu verspreidt zich
uit het bouwvallige huis, uit elk gat, uit alle
scheuren. Drie karabiniers zijn geraakt, maar
nelnen, liggend, het defensief.

De anderen zijn achteruit gesprongen en schie-
ten e€o weinig op 't goed valle 't uit. Geclureude
dien tijd is een man omheen het huis geiiraaicl.
Het geweer over cien rug, klautert hij iangs cten
rnuur en rverpt zich met één sprong in cle cioor
cle -iluitschers bespookte ruïne. I)e onzen hebben
het gezierr en, gebruik makend van een korr zwij-
gen der mitrailleuzen, rgkken aan,

De puinhoopen rvorden een ctichte okrvolk,
waaruit kreten en geknetter weerkLnken. En,
twintig minuten later, verschijnen onze manneo
weer. Zij zijn onherkenbaar. De meestEn zijn ge-
kwetst. Maar ze zijn meesterder ruïne, van drie
vijandelijke mitrailleuzen en van een Duitsch
gegracleerd,e.

Van huis tot huis, slaagden onze troepen er in,
zegevierend en door de bèvoiking toegejuicht,
hunne intrecle in Aalst te doen. Zij wierpen de
Duitschers over den linker oever van den Dender
terug. Tegen een uur 's middags, daâr cle Duit
schers koppig stand wilden houden op de drir
bruggen die over den Dender heen Aalst met eer

zijner voorgeborchten vereenigen ; chargeerdet
onze rvielrijders-karabiniers met de bajonet' na
men een mitrailleuze en, daar de vijand tegeu
stand bleef bieden, kwam onze artillerie in aktie'
Fabrieken en enkele huizen brandden, dan, ein'
delijk, onder den drtrk van onze ruiterij en ons
yoetvolk, aamep dç laatste Duitrchers rte vlucbt.

Aalst was wecr lu hantleu iler llelgen, crr,
ginds, zwegen de Duitsche batlerijen, rlie, varr
uit lloorsel, den aftocht van rlerr vijand op Rlrrs
sel zochten te beschermen. u

'lot zoover dit verhaal.
Maar wij weten reecls, hoe het legerbesturu

tegenover c1e nieuwe aanzwellencle macht, .Jeu

strijd liet staken;
De vijand bezette Aalst opnieuw eû voerde

ware strooptoç,hten in clen omtrek uit, tot itr c1c

nabijheid van GEnt. Zoo stak hij een aantal lrui
zen te Quatrecirt in brand. Daar stootte hij o1,

onze vrijwilligers, die tle benrlen hardnekkig
li'eerstand bodcn.

'k l{erinner nte, hoe ik in die dagen dit oorci
bezocht.

Voor cle huizengeraamten van Quatrecht storr-
den vrouwen, die alles verloren hadden, geen
bed meer bezaten, geen <1ak boven hun hoofd.

Ze zamelden geld in. Een vertelcle me, hoe rle
Duitschers haar meubeltjes in haar huizeke cp
stapelden en alles in brand staken.

Ik bezocht <le ruinen. fn de asch van een stal-
leke zag ik een verkoold schaap. Kon men laffer
len kleinen, vreedzamen arbeider treffen, dau
door hem 't weinige, dat hij bezat te ontneuen.

En een boogscheut verder stond nog een kas'
teel in al zijnweelde en trots, en cle vogels fioteti
in de boomen van het heerlijk park, r'aar geert
bloem vertrapt was.

In dit slot hadden Duitsche officieren gelo.
geerd.Toen ze heengingen,beclankten ze de tàch"
tigjarige kasteelvrouwe, clie waardig antwoord-
rie: tr Nlijne heeren, ge behoeft me niet te bedal.
ken, want ik had u niet uitgenoocligd... .l

Een kar kwaru over clen weg geschokt. l)e ezei
had moeite den zwaren last voort te krijgen. De
voerman hielp hem wat en zei me: rr Te Chers-
camp hebben tle Duitschers al 't eten meegeno-
tnen, ik moest van den burgemeester om dit nieel
naar Gent. l

Daar naderde snel een lange man in deftige
?wtrte iar. 't Wrrç ile qçhoolmaester ven Cben-


