
,,1

De Duilscliers te Lier.

t Waaronr vluchten cle lieden, wij zijn geen

barbaren ! l
fntusschen droqgen ze in de huizeu, pluncler-

cien cle wijnkekleis. de r,vinkels, richtten'maaltij-
clen in, slàepten htiisgerief van de eene wortitrg
naar clô a4clere, kookten, rooktelt, maakten trtrt-

ziek, irt afwachiirrg <lat Antwerpell zo11 vallelr'

DE GROOTE OORIOG.

Fort 5 vnttrcle 11og nlaâL z\'r'itl< ett taakte oucler

nteer clen toreu vâlr Ëdegem, z'oociat lll-en vâ1I

iii..-""ii-rro"clschap naar het foït siutlrde,- toch

i""i t"iti"t"" op tô hotrclen' Ook tle bevolking
vau Ëclegetn trok heen,'-'{t- 

",tit"" uogmaals naar Corrtich terug kee-

rcn, als l'r'e <le Àntwerpsche -overhci<1spersollell
volgenbij cle overgave cler stacl'

N'28.
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i\ :t jlieg van \'r't(lédiii..irrqsrt'crl<e'rr t tlttci Àlttl'e11 tetr

Irateri lve lrtt tuch ilog icts tttcctleclclt ûver clctl
1 (,rt1g'keer cler bevoiking.

Kommissaris Ballegeer was eelr tleT eerstel die
na Antwerpens val in h.et ciorp terugkeerde. i{oe
zag Contich er uit I In sourmige stratet 1ag cle
nlest van paarclen, een voet hoog. Aiie huizen
strinden open. Overal afgerukte blinclen, ver-
s,trrreir'le rneubelen. Veel dooc.le honden en katten;
oeik clood" vee. In sommige woningen allerlei
vuilnis. Op tafel volr(i men cie beschimûlelcle
restjcs van eten, naast leriige flesschen. Veel
rlratrassen en dekens weg, waarvall nien er datr
r,n'eer terugvond in zalen, waar cle soidatel geza-
rrenlijk geslal:en hadden.

rr De kelk stond rvijd open. en iret eetste wat
il< ging doen, was de klok opwincleu )), vertelcle
rne cle I(ommissaris. tr'Waarom? Dat viel me zoo
te binnen. Ik dacirt: dan zullen de terugkeererr-
<lel zien. dat er iemand ihuis is. Een klok, clie
lveer den tijcl aanrvijst en slaat, is iets huiselijks.
lk hacl mijn hond bij een burger op 't Kiel te
Antwerpen achter gelaten. Toen ik thuis kwarrr,
zat ltet troutve dier aan cle deur." Hij was mijn
nretgezel bij c1e patroeljetochten. Ilaar wat korr
ik doen? 'k Had geen wâpens.I)e avonclen waren
zeer clonker, .wânt hêt weer was reg"enachiig ge
r'vorclen. Gansch den dag door trokken vluchte-
lingen vootbij, menschen van Duffel, Waarloos,
\lra:r1hem, Ifechelen. Maar ongunstige kerels
lrleven loeren, '"vachten den avond af, orn te ste-
len. Van alle kanten hoorcle ik inbreken, rvaot
il< lrad cle deuren clie ik niet meer op slot kon
lrekiren, cloeu vastuagelen. Ik stond onmachtig
teg-enover ai r'lie brutale roovers. Later zijn er il
't oniliggencle veel huiszoekingen gedaan.

Bij sommigen wefden 7 of 8 matrassen uitge-
lraalrl. Ook bij het achter gebleven vee hadden
rurve tooneelen plaats. feder herkende zooge-
iraamcl zijn eigen clieren en er werd cloor alle?lei
schuwe kerels gevochten om de beste dieren.

De heeren cier inter-kommunale koinmissie tc
Antwerpen richtten een voorloopig bestuur in.
Ik haci een ploeg van 35 man aan 't lverk qestekl
t;m de. strâten te reinigen en cle kadavers vnrr
ironden, katten sn vee te begraven. \Ve rronclen
kr.rcic'1, rvaaruit stukken vleesch gesnedeo rva-

teu. Soitiateu riutxkletr dus rr,aarsclujuitjk rrrn
rierel, i<ozen tle beste cleelen en Lieten de rest
Liggen. iriaar stilaarq kregeri rvê alles \vecr in tic
l,lour. ),

Conticir liarl rlus in zij:l. gebouwerr ucilig ge-
lci-le;r. jJe bevolkitrg keercle telfug en (roli \oor
liaar Lregori toen tlie lange bezettirrg.

Nog maatrtlt,ti lattg zâg ûien viuci.ttclirrgerr tc
rugkeererr, r,arr ric gelreenie zelT ert tle rr:rlrtrri.qt
s( rllecntcil.

lirr lirals ziet []cu in het grt,ote. tl,,r1, b1.1r't
,!,-(:ert sporeu niecf vl]i1 ,iru oorlog. lie scincle is
lrerstelci en tiet weiriige puin vveggetirinrd.

t, v"lI

WAALHEIII.

\\'tij hcbireu gcrzicrr tlat cle stati "Nlccirclcl lialrr'
z\\.aarste bonrl>arclenreut op 27 Septerrrber tc ver-
cluren had. I)e lotgevalien vâ11 Lechclen \varen
rlau'lv aan ciie varr Waaiheni \ierbondelr, $'ant
zooals iret fort bij rlit <lorp c'le l)uitschers bc-
stookte, zoo moest ook cle inne-ming van Xleche-
len i1e voorbereiding zijn tot een aanval o1r
Waalhem.

Er was veel volk in 1llechelen teruggekeercl .

Zaierdag te voreno 26 September, hield men zelfs
rnarkt.Om kwart rra acht,toen het volk in de kerk
u as, l,rak eensklaps c1e donder van het geschut
los, err bet kwanr van rlrie zijden aanl;eroid, \/iul
rlcn I,eurrenscherr steerirveg,van Colombo aan cleir
weg naar Hofstade en \ra1l de Pasbrug. Zoo tva-
ren cle Mecheiaars aan hun ge\4ione cloening ge-
u'oon, dat konijrrenliweekers en cluiverrrnelkèrs
eLan clen Ganzen<lriesch sionclen, toen claar eeri
granaât terecht kwam. feder maakte natuurlijk
ilat irij rveg kwanr.

Een huis vernield aan de }laanstraat, een ilr
de Aciegerrrstraat, een ander aan clen Vijfhoek,
clrie aan cle Statie ; brand aan de Vaart eir in ile
I.eopoldstraat.

Wat 'rn as er meer noodig om een hevige panick
en eeri algemeene vlucht te verrryekkerr ! \\,7e1kc
tooneelen weer I De menschen stormden uit de
kerken, uit cle huizen, renden voort, kinderen ell
vroirrven schreiderr, mannen maanclen hen tot
spoecl aan. En het geschut donrlercle mâar voolt,
rlaken stortten in. steenen en kaik rolclen over
straat, lamen rinkel<len.

Een slrrapnell raakte c1e kathedraal, waar t1e
rlienst alclus wel gruwelijk gestoor<l werrl.

Wij hebben clie beschieting hiervoren beschre-
ve11 en gemeicl. ciat cle r.'ijaucl clen volgenden clag.
l{aanCag, }Icchelen be.zette. De troepen nader-
den langs den Brr-rsselschen err Hombeekschen
steen\Â.eg,.dan ook langs clen l,euvenschen err
Tervurenscllen steellweg.

Het fort van Waalhem liet zich claarb j niet
rirrl:etuigcl en liet granaten rcgenen aan tlc
\/aaftbrug en de anclere ingangen <ler stad.

Ile staf vestigcle zich voorloopig in cle hertrerg
rt Rbtterrlam l aan het kar:ael, rvaur ilc .lrcrrr;rrers

gebleven \4/arer1. fle soldaie:lr hlrastterr zich cver



(le'rrcrral r'ou l{olkte, opirerbevciheirber i'arr
het Duitsche 1eger.

,ie brtLg el stapten cian or.nzichtig ialgs clc hr,ti-
z.etr voort, w:]nt te miclcien cler stra:rt n'âs lret tt
;cv:rarlijh.

lir r,varel ilog ta1 vaû inlvotlers bitrucrr l{echc-
lcn gebleven en vr:len haclcicrr 1it1 angrctige oogctl
I'lrklit'rr te vcr,lurctt.

'l'oeîr cle Duitsche troepen cloortrokkeu e1r ail-
rlere zich in de stad vestigcielr, begonnen c1e sol-
rlaten, dacielijk te pluriciéren. Ze drongen de hui-
zen birrnen eu joegen de bevroners clie zij nog
aantroffen : mânnen, vrouwen. kincleren op ee11

hoop. De groep r,verd steecls talrijker en wercl
rraar c1e Groote liarkt gedreven. Daat zag men
orik Mechelaars. We1 twee honclercl bevondeu er
zich bij 't oud staclhuis, telkens opschrikkencl nls
grarraten cloclr de lucht huiiilen. \\,/ent r1e- fortett
liestookten nu den vijancl.

trinclelijk stopte mer r1e orrgelukkigeri in c1e

ge vangeuis, waaî ze lnoesten biijven tot Arrtrver-
;,eir .gevalle-rr was.' 

Een honderdtal inwoners warell akius ook o1,,-

lesloten in de kelders der brouwerij Versaiiles.
llerr van hen beschrijft het tocrireel. (1)

< Wereleu opgevâilgen : we1 een honclerdtal.

l) u Tli cle L,rouwerij Versailies,r, in tle rt
i,orlogriveriraien ilq.:t'r Frarrs Van <1en Hergh.

Fi iir

Ioeu de cieur vr.ror ûus werd geopeutl, trc'i<iieit
lqij ons onwillekeurig terLtg, zoo Lreelolverr wlts
rle lueitt, clie cr eirç uit tegensiueg; op ceu L,us-

sel strqtc-r irt eeu iroeli 1og, rood t'an kor-rris, erltt'
utr;etler bevirllen ; zij weertde tuirnhopig, ()1Étlai

Irare opgecllcrogiie lror*.tert Iraar ktijscltettri i;itiri
rricI ll,,rtridrr laveu.

Wij verblevell cr twee tlagerr, gel'oet,l tirel
lx'utnl en vleesctr vau cle sûldatert ; rnâar cle nlee'
sterr ateu rriet err zâte1r aatlhoudentl irr dr,f g.:-

lirirrs v*rzutikett rnet cie ellelttlgets oir tlc kniëerr,
rie ciogetr teu grt;lrle. Dorst irr-,telde ons trevig trr
tlaaraan wist <le goe<lhartige uree-eterlilleqht tler'
Irronr,verij voorkolnend te'"'erirelperr.

llond'rciag, rurv bevel : nââr buiter.r I

Wij knepen cle'rrogen clicht vocir het vcr'lrlirr'
rlerrcle licht cler zon e11 poogdelr in elksndeïs trlik-
i;.err te lezen wat ons te wachten stottrl. Wij u'er-
rien op twee rijerr gestekl : linlis, L1e ttrartnen ttatr
oricler de zestig ; recitts, r1e vtoirurcrr, liirr,lrt'elr e ir
g l ij saalcls.

loen c1e vrotl\,velr begrepen, clat cle lriilurell
naar Antwerpen gingen gevoercl rvorcleil, bolsl
cen hartscheureucl gejanrmer los ; twee lrrLcrlrrs
vielen machteloos teû gronde, andere sproirgell
rraar huune û1ans, om zich aan hen vast te klanr'
peu eu verkiaarden hen te r,vitr1en volgeq; schrei-
ende kinderen rukten hunnen vader met de hanti
of strengelderr zich rondom zijne kniëen crr
smeekten dan weer, Êret samengevouwen han-
cien om de soldatenharten te vermurwen. In die
verwarring gelukte het den zoon Devroede ouge-
rnerkt weg te sluipen en naar Wiilebroeck te oilt-
koinen. Eeu piuhelm ûret een menscheniraft zag
hem lvegslibberen, maar wendde zich af. naar c1c

andere zijde. Niet a1len 'waren zoo meervilrig,
sornmigen spotten met c1e tooneeleu van wau-
hoop, die zich onder irunne oogen afspeelclen,
Een vooral, een gendarm, ee11 reus met opgestre-
lien l<nevel €'n zwarte duivelsoogen, schepte er
vermaa.k in ons, rarnpzaligen, te tergen nlet nr
n''e woorclen van: ( schiveinhiind r en ciergeiijkc,
e11 met bedreigingeri va11 : rr Gefangenerr torlt
schiezen, auf Truppen geschossen. l

ri Voraus I l klonk het oubarnrhartig, cn ccll
en ciertig slachtoffers stapten de baari op laar de:

ballingschap, met een t-cntal geladen gr:t\rerell
rechts en links, terwijl vrouwen en kindererr orrs
vertwijfelencl de arrnen toestaken en clarr ltutrtrc
tranen achter hanclen ol voorschoot verbol"getr.

Oncler eeri clubbel gerveif van bonunetr, vitl t1t'

forten en var nabij cic stac1, ging het naiir -i\nt'
r'vetIicyl ; eindei.oozc rijen var.r tToepc'rl rccltts rarr
de baair, c1e ccrr cu tlertig gcvarlgcrten op t1c: gt
vaiarlijkste plaats. rniilcleu op tlcn steelr\yeg,. l)t.
solclaterr hacltlen pret tnet clie rampzalige riretr
schen en riepen huu hartelooze spnttc'rnijert irclr
tcrn* clie we niet altoo's begrepen.

(( Cr. pas i l _* geboc,rc,l i1e zlvarte gcrtdann
rr beun vooruitsteken" z6ô, parzrdeltas lr en irij
stootte rnet t1e kolf van 't gewee'r op t1e leettetr,
tei'"vij1 c1e solclaten schaterclen van lachen.

rr Halt I r aan 't kasteei van Van lliepeubee"clç
voorb'i lVaterloo. Wij werclen geblinddoekt, err

dari tveer vooruit: iinks ef I rechts ! op zij ! r'o1

Eijil-c er lililc'n rloor r.L: lroïrnren \'îaTeû ge8laYeJ.t=



*436*

I,icr - St, Picterskcrliie en de aangren2cnclc huizcn, cloor bommen \rem"oest.

-\laar zoo clicht slciot rrict de irlirrricloek, clat ik
niet bespeulell zorlr hoe talrijlic rolnpclr \':lti
lraarcle:r eu vele bloeclentle rtrcrrsclit-ir1ijkct1. olr cti
ncvelrs c1e baan lageu, cu ik hoorcie jammer
klachteti \.an gewotr(rrcrrerr, tlic smee'kteu en huil-
tlt't t . r,

I)e u'ecrloozen lr,erclen alclus tot tiabij c1c \\:aai
hctrstraat geclrc\ren. Daar- ntoestcll ze ceu tijcl irr
cen gracht iiggen. clan tleu nac:ht in eelt var1ie11s-
stal cioorbren5ien e1r \rer\/olgens rvertien ze naar
r1e statl teruggelcici. Nâ 1tc)g alleriei â\'ontrueir,
gcvangenschap in r1c ha11c, ];crireigiu.qen ctr nris-
handelingen, olttocht ovcl het pr1il1 et1 larrgs c1c

branclerrcle sttâtell, ku.arncn ze 's \rrijdags l\:cer
iu <le brourvcrij \rersailles tcrccht cn eirrclelijk
l<,orrtlt'tr zc hrristvaarts gaan.

Ook de aangehondenen in c1e eevangctris wcr-
tlen rtrijgclaten. Antn-c-qtcll \\'ns inttners ger.al'
lerr.

Mcchelerr harl cr a1 tlic rlagcu verschrikkelijk
uitg€zie1i.

De l)uitschers haclclen niet hnrr lraphtaspuitjes
en branclpastilles veel ll'oningcn in ltrancl gesto-
ken. We hebben hiervoren reecls de schacle opge'
somcl.

Het tooneel allerwegen rvas onbeschrijfelijk.
I)e ooggetuige van zoo cven verhaalt het:

<r Steenr,veg en ],een warcn toen eetr echte vod-
tienrnarkt ; de niet verbrâncle inboeclel van a1 cle
$'inkels was op strâat ge$rorpen.

Schoenen, kleerstoffen, winkelr,vaar, vleesch
van De Coninck, borstels elr \rerfstoffen vân
Schaepherclers, claar . was ven ailes. 'ivie stelen
r,vi1cle, hatl het maar voor 't grijpen, c1e sigaren çn
clc tabak van De Ruysscher en \Vincle1s iagen in
clc straatgoot gestrooici. Zagen c1e soldaten, op
clerr lroek rran de Naurvstraat eene zeldzarnc
vlol1w becleesd komeu kijken naar clen bran<l, ;rii
fiëlen haiir hij , vuiilen hareu voi'rrschotlt mct al

t'r'âi ze ivilcle. De ureubcls vatr vcle ltttizett rtlttett
o1r straat ge\\,orlren; bij Claes l'as r1c tr-tig lnrtt:
lruiten geslcept, er stoucl zelfs ccn irian,.,, tlic
h.rstige cleurrtjes speelde.

\\rij moesteu klimuren ovef puilriloc)pe1l o1i

somtnige plaatscn tnree nreter 1ioog, terr,vijl ccu
cigcna:rrcligc brancireuk rle borst beklemclc crr
hocsten cleer1, f)p clc f{oogbrug lag hct strilict"
goetl, 1;ra1ie1rc1r c1r a1leriei snoc1l$,âar a1-ç bii zali-
kerr uitgeschntl; iret u'ater knrau cr olis vrtn in
tlen hoilger:igcn rnonil, rvii llrkteil olrs oilr rip te
IAI)ùL.t :

rr \roraus I l klonk irct beclreigetrti en batsclt,
tenvijl cle geu'ercn v.lll oll cletr schouder in tlc
Irrrrtl Ircerlovamen.

Or,er dat lekker goecl moesten r,vij heel, hct
vertrappen met onze Voeten. honger en clorst tc
triclcien rran clen wellustigelr ot'ervloed.. l

Na l{echelen k\r,am Waalhem âan c1e beurt.IJc
gt-:tcistercle stacl 1ag immers tusschen het fort etr
dc Duitsche troepen.

A1s n-retr \{echelen langs de Katlielijne poolt
\rer1âat 

- 
celi poort waârvan a11een maar clc

naaln rlog bestaa'r' _-- bereikt men weldra eell
tweesprong : rechts gaat c1e weg nâar I,ier ; r,r'ij
volglen echter clien links. I:[en passeert voorbij
c1e herberg r<Waterloo )) en \rer voor zicir uit ziet
melr 't fort en claar achter clen toren van Waal-
hern.

Voor het fort was het velc1 bloot gemaakt en ai
vroeg zag men hier de gewone verwoesting, noo-
dig voc.rr de geschutsruimte.

De baair buigt zich links af om het fort, tlat
zijn poort naar cle zijcle van het clorp lieeft.

De gemeente \V-aalhem bestaat feitel.ijk uit
een lange straat, vâ1l een eindje over het fort tot
aan <ie brug over c1e Nethe. Voorbij die bmg
staat de fabriek \rân Ant\,verpe11s $'âterleiding.

;\1 in 't begin varr Augustus wernelde het dorp
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Lier.- De Groote Markt na het bourbardement.

\'an solclatetr. L)arr zag llrelt cr (1e trocpcTl gaali cll
kcct elt, \,oorrr1 \\:anriccr ccrr uitval ivcrrl gcrlaatt.
Venrroeirle soklaten 11âllren eerr korte rust op cie
straatsteellclt. lieten zich vallen, waar halt gebo-
rlcrr n'ercl ; gervonden sleepten zich voort, of wer-
rlcn in cle ambulancienagens venroerd.

l)r clorpsstraat is immers een c1ee1 r'arr den
srootell ri'eg Brussel-JIechelen-Ant\\'erpen,

I)an golfclen hier tle r'luchtelingen van boverr
llccllelen l;iuucn, r,an Sernpst, Eppegem, Hof-
stacic. Eleri'ijt en anciere clorpen en van c1e stacl
ze1f. llen zond ze zooveel mogelijk verder, om
het clorp te ontlasten. want bij een aanval op
i\ntu.erpen, moest het natuurliik 't eerst in den
,larrs l<omen.

\\/aalhem begon a1 vroeg te vurenr over NIe-
cl.relen heen, naar de troepen die ginds gelegercl
\\'are11. âl claclelijk moest men de onvoldoencle
rlraa.qrlijdte van het geschut betreuren.

IIet vootnarne rrerdedigingsn'erk stoncl onclcr
I'cle1 r-an komruandant Den'it. onder u'iens 1ei-
riing iret fort dapper verclecligd rverd.

Den 29" September rverci het beschoteu.
't l.even iu zulk een fort \r/as een verschrik-

king. Vooreerst mist me11 er dat toch welcladig
gcrroel r,an het gezamenlijk leven van velen. De
turarrschappen bezetten de hun aânge.wezen pos-
ten, hier clrie of vier, claar tien, het eene groepjc
irr {e koepels, c1e anclere in het kruitmagazijn ;
rlan weer op de uitkijkplaatsen. Men staat ntach-
teloos tegenover het zu,are geschut. is soms plots
orrcler puin beclolven zoncler op hrrlp te kùnuerr
rekenen.'Al naar mate de verwoesting zich uit-
strekt, kourt rnen met meercleren bijeen op dc
rrreet veilige plaatsen. Maar zoo rveinig is er noo-
rlig om van een gewelf een graf te maken. tr Den
clood afu'achtenr, aldus scireen de ro1 r,an de
garnizoenen in deze verdedigingsu,erken.

Zoo ging het ook te Waalhem, clat reeds den l'

Oktober bczu'eken n':rs olrrler clc ger,r'elclig€ [r"r.1-jektielen. Vreeselijke tooneelen hebbeu er zicir
algespeeld.

Een bom trof de elektriciteitmachine. I{ct
kruitmagazijn ontplofte. Op den vervaarlr;l,cir
slag volgde geschreeuw, geroep, gehuil, gejanl
mer. Jonge malnen stonden in v1am, als lerrr:nrlr:
fakkels. I)e overlevenclen worstelclelr over 1r'i rr,
veleu verbrancl aan 't r'vezen. arulen, beeirctr of
lij f , met verscheurcle, verschroeicle unifor-rner r.

Een ambulance-auto bracht verscheiclcric
zwaâr gewonden naar Contich. De eerste sol<laat,
clien men er uit haalde. rvas blind ; een ancler hacl
door clen schrik de spraak verloren.

Anclere auto's volgden.
Ifaar onder het puin la.qen slachtoffers, als itr

een vreeselijk graf. Het ging te \\/aalhem als irr
vele forten.

Het ilorp werd evelleens gewelclig beschotcn.
De bevolking vluchtte. I)e brug over de'Nethe
n,ercl opgeblazen. De troepen waren achter cle ri'
vier. En toen rzuurcle ons geschut in het dorp.
Ilaar u'e zagen reecls bij I(athelijne-Wavcr en
Duffel hoe orize troepen voor de artitrlerie van
clen vijancl wijken moesten.Toch lieten veel Duit-
schers het leven in Mechelen, op cle baan naar
\\'aalhern en in cleze plaats.

Enkele menschen waren gebleven. De inruk-
kencle solclaten toonclen zich eerst achterclochtig,
gclijk op het kasteel van clen burgetneester, wâar
ze het dienstpersoneel met den rerrolver gebocletr
hun cle gansche huizinge te toonen. bevreesd als
ze \yaren, dat er nog vatt onze militairen r.erscho-
lert zaten.

Toen na den val van Antwerpen cle bewoners
terugkeercien, zag Waalhem er vreeseliik uit
Wat al puin ! Hoeveel vernielcle r,voningen ! En
dan stroo, hooi, allerlei vuilnis, een voet hoog !

Daarop cloode varkens, koeien, honcien. katten.
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Achtcr den Ncthecliilr, bij liet fort err elciers
rrog orrt\rrâafc1e rucn h:rnstig gedolrten .qravclt.
Iierr krril bcr,attc 2l liikcrr r.an Duitschcrs. Later
irccft" rrren ool< hier <ic gcsnegrvclcleu ontglaven.

Ilr l1,as \reel .qeplullclercl err gesto1e1l. it Gewo-
rrc r.elslag dus clcr gcmeeuten der strijdzone I

Ert nu vijl iaar' latcr: clra,a.qt \\Iaalhèm nog rle
rrraar a1 te rluiclclijlic slorclt van clicn tiiil. \z-ccl
lcdigc \.âlikcr1l, r'oorgelcls tltet tocgeltretseltle
vcnstclgaterr en cleuropenitrgerr. Aan cie brug ctr
ooli clr.let's zict nrerr in mnien cle tcckenen van
shraprrcllliogels cri granairtschclrren. Ëen kost-
school, zccr gctcistct-rl err hateloos is nu hct vcr--
lrliil van eerr aantai claklooze gezinnen. Tcrziicle
varr lr_ct ilorlt staatr baralikcrr. Dtr l:erli is zoo gôc<1
rrroeclijli hcrrstcltl.

-__lIaar er l11oct trog lrcel n.lrl gi.rclaar: u.olrlctr, ecr.
\\-aalhcnr \\'ecr cclr flini< rlorli zjjrt zal. \\-ij irclr
lrcrr uitvocrig zulk ccn gctciitcr-c1e gcruccrrtc rlcr
.'\rrtu'cr'pscltc stclling lrcsclncvcu, iocrt u.c lrct
,rvrr I)uffcl hadtlcrr crr rr.illcrr llrarrs niet in hcr-
ltrrlirr,l,crr lelvallen, <krot rtog nrcct ovel <1tt r.tt-
ste t'i1or1r uitrr tlt \e'.lre tt. z..!-e.(,,. J)c. lotec,r-allcrr
ziirr rrrirr ol nrcc,t- ile;re l iclc.

I.\II II.

BROnCHIlnt.
IIIJ'I' FOII'| I]N DE STAD I,II]R.

I,alcn n',,, rrrr cc'nigc bjjzonrlerhctlcu rrrclrlcu
,'r er lre t gclrcrrlclc rô11(l en hij I,ier. lrct bcvallig
st:Ldjc uag tle .\cthc, clat rra rrijl jaar oodog nog
z{)o Yecl spol'c11 clraagt i:an ÀlttNerpcns helcg e|
lrij dc zu'arrl e'ctcistcrile stcrlcrr gerc'l<cnrl mr,ct
t\'ofdr,lr.

I-lct folt llut f,icr loste zijlt cerslc schot c'len
2,'l'r Sr,1rtclrlref. ()1n 11c I)uitscherc te l>estokendie
zich iri t1e lrlaatsen van den scktor.qclrcstcl(l
lr:rrlr'letr. Dc hczcttitrg ltcrrcelt dat clit hct hc.gin
vlr tlcll aant a'l n-as, telrccL daar cie r'licgers
rrrcldclcn hoc dc rrjjarrd ziitr bclcgcr-ingsgcschut
irr s;tcllius lrad r-cl>ra.-ht. flerr hoortle ooli hc-i
r-r'ce:sr:liili lrotulraldcncrrt r'rtr dc forten r,an Sini-
Iill jrcli jrrc-\\ â\.cr cn \\raalhenr.

Ortt 2 urrr irt r.lcrr rrrrmiddag o|cu,lc d:rt lan
]icr z.jjtr l11r1r clr hct l;lccf clerr sarrscLctl dag
s'.'lricterr. r.ofic1er clat tle viiaurl antu.ootrlde.

lI,lar- dcn r,o1ç.circlcr 11rorg'c1r a1 r'roeg Lootdc
'r r (jr j (,\'rr'l r r.i .,'clrl crli rrirr gsrr.cr l.: <1e,-râ t1âtc1r lr u i -
l1'11. r1j6, tc T.jr:r s'iloclr 6rr1rl'loff,-'rr. lIlat t.cl.lt-a
t-t'sc:ntla hct shraprrelis olr ltct ltn't zelï cti al dadc-
lijli l'cr.d h.ct locstcl dcr rlraarlloozc telegrafic
lrLritcrr n-e11:irrg gcstcltl.

l)c viiarrtl lrcschoot tc.ecliili ooh rlc stacl f,icl crr
,lrrr qutrschcu derq. nrct rritzc.,rrr.lcr-irre' r.atr ccnigc'
'l uss.:lrcnlroozcrr Jrle cf lrct scn.eld aarrlrorrc.lerr.

]:Ict ftrr.t lccd c,chtcl nog rrict lcc'l . 't \l-as nog
rrrlr:rr j;ti. rroorsocl. \.'icr gr zcsiig grarlltctr rr.:rlcrr
cr' !/a\rallrn cl ltatl,k'tr !trr)(,tc tlct-ltturs qcs1a51crr.

'l'cgtrr rlru avortl ku,anr hct lie rtu's. clat Jrct
l()rt vatl Str. Tirtlrelj jnr. \\'irr,cl vt,rrir,lrl r.tr o1r1-

rrrirr,l rvas.
Ile of licielel lel L)()lgel rlez.c. orrrr1-strvekllerrtle

tijclirrg r-oor cle ruanschappeil, luaar begrepetr
u'c1, dat \iau nr1 a{ aerrr, httn ste,iling ook vetool-
tlcclrl u-as eri rtlles tr-,t lriet'toe slechts cell \'()otbe-
rt'itlirig \\'as gc'\\ cust

I)cn i]()" Septeuber grcep tlc vijanrl Iionirrgs-
bovclit crr de schatts va.n Tallaart n41.1, tlie beiclcrr
stclur lroegcn zrarr hct Iort r-arr Lier cn die darr
oc.rli lir.egen. I,lrr r.it tegcrrpartii laat zt1lks ltiet o1l-

bcantn-oorcl, rrlaar lrcerrlt het urerk ool< orrcler lte-
vig r.uur, z.ootlat cle mttrct \ïâggelen ert afbrolike-
1cn, lrct Sansche fort -qchr.rmmelt als een schecl)ic
oI rlt slrrl-lï.lCtt,lC ZCr'.

Onr 12 u. 20 r'icl cle cet-ctc tlcc ctr veertiger.
Hii irarlcr:t1e als mct hct gedrrrisclt vatr cen strel-
trcirr ; rlarr cen z\\'iltc -slag c1r eetr hen'e.qing als
cerr aartlber,irrg I 13tokkcrr lretotr cll tttetscl\\'crk
rçer-r'Len \\'cggcslingertl cti botrsdcll ilet geu'eltl
tcrug. \'iirr rleur af tot zcs 11u1 's arroncis ontvitrg
nrcrr .iT r'al rlie rcusachti,gc proicliticletr. I)e l<rr-

zcrl)c ltorttc .gcrlcclteiiih irr , hct païiiiocu tler
officiererr u'cltl in tn-eôctr gesclicrtrrl.

licrr rrroest somtrtige.e,;ccleelten vatr ltct utcrli
ortrtrilrctr. u'ant gcs'e1r'crti viclctr itr etr <lreigrlctl
11c rritgatrgerr tc vcrsl)crren. Ovcral t'alnrclett
zl lrtc vcrstjlilicnric roo1i\rû1lic1r, t.lie dc keci ett
Irolst bclnun'rlct.

Sotrrttti"'c strrkkcrr \\.arrcn lrttiterr u'et'1iitrg, ott-
rlcL irrecr cer liarrrxr, dat lrcsternr.l l'a-* vlicgttti.getr
err Zcl-r|c'lins tc bestokcrr ..:n rlat llt1 l'cr \ra1l ziitl
o1;strr11i;rgsplarrts gt slin.gtrtl l'crd. Overal gaap-
ter; 1<rrilt,rr larr S tot 1() nretet miclciellijn.

'l'rlc-. lrur-gcls, tlic aan het for:t gc$'e1lit hatltlen
l,cr-ticrr irr tlrr .kazettte gctlootl cn ccn arrt'lcl gc-

',r-,lrd. lrclerc ûâ1r1cr \r'crdc'1r lcltnist', tcrn'ijl
hct onrro,gcliil< r-as opzoel<iir!'c'rr irr hct iruirr tc
tloen.

I)rn \'()()r1ui(ltllg lalr I OlitoLrcr-, blccf irct llri
rustig e1l ruaalitc 1ner1 \'âr1 die gelegenheicl .q'e-

bruik om clooclcl tc begraven. llaat ciaarop volg-
clc. ecn \rrccscliilic namiddag'. \ian a[ 1ii uur r,re1

ct'otn cie zcs urirrutcrr ccrr .qLanaitt. Strrkkcn irctoir
\iâlr cclr kubickcn nretcr rlc'tt1en losgeschcurtl ctr
belcnuucrclen rlc l'crl<ins-. \'ân clen hoepcl r-atr li
ccntirnctcr. A1s dool cctl \\rolr(ler \\'aren er gccrl
gekrvctstcfl.

Dc ar:tilleric kotnurarrr.lant van lrct ior-t r-icl il
een trechtct' e11 illocst naar r1e ziekcnzaal overgc-
bracht t'orcletr, een tlet fusilicls lirccg cen aan-
iloer:irig tloor iret gâs e1r zo11l( heï'l1ste1ons ncct-,
ook cen dol<tcr: $'âs crnstig olts-estclcl.

I)icpc ontrnoeriigirg grecp iret garltizoen âalr.
-\Icri voelde zicit r.nachtcll)os tcgcll zuik een lrc-
schictilg, rlic uren nict bcantn'oordcrr.korr cn harl
het gcvocl . in cert lzLl te zitten, l'aaruit gccu ont-
ironrcn mccr nrogelijk sclieen. Door l.:c:t gas \,'cr-
lorcrr lclcrr irct bcrr'nstzijrr. -\rrcleren l-ccnclctr of
zatcrr zrvijgcnrl sanrcn, llcinzelld o1r hutr gclicf-
ricrr, op liel n'ccrzien zij alle hoop opgar.en.

't (]ansche lort dar-c'rc1c, bccfclc, schornmelclc.
f lcrr hoorrlc gcu'e1r,crr irrst'oltcn, l1llfelt necrt,al
icn.'t Rc!-enclc gt-anatcrr, strrlii<r'l iizr'r, lrctorr,
stccir. Rook cir g.rs bclctrtilcttlcrr <ic :idcrrrilaling.

De lrottunarrtlarrt trachttc dc bczctting op te
u'c1<l<ctt, tlrcigrlc r1ail, rnaal' de otrttnocriigirig
wccli rrict. \\"clk vcrbiijf ook in tlczc lrcl. Drr
\\:eerloos'zijn;'t gevoel hebberr zich te moetcn la-
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ten rioocletr, zicli riiet ie liunnen verzetten. B1t
veel rrannen \4râren gehuwcl, hadden vfou\ri/ en
l<iudererr, wâreu van hen weggegâan rnet rle
hoop, clat het geen oorlog u'orden zott!

l,Ielr nioet de getuieen rran het leven in zoo'n
l,,r.t irnnrcrr r-ertellerr, om ziclt een clenkhcelrl îe
lrtlnncrr malien rran delr afseh'.rweliiken toestancl.
lir r,ni.,lt zno pctnakl<elijk oter rlit allcs gesnro-
lierr iloor hcn, die vcrte îraren vau den strijd err
hrrrt rraderlan,lsliefcle in w-oordcn en holle zinnen
rritlcn^ maar bij heI nrinste rrakencl gevaar veili-
:'c l' !,itrtqcll onzoChten.

{),-, 11316 acht venuintlerde eindelijk clie heil-
sche beschieting. Zestig granaten van 420 waren
ot' lrct fort Terecht gekornen.

En ziet rladeliik herleefde cle moed bij het
p.arnizoen. toen ciaar uitzicht klwam op verzet ; de
schans rtan Tallaart meldde een verwachlen aan-
va1 cler Drritscbe irrfanterie en vroeg hulp. De fu-
siJicrs eu mitrailleurs namen hnn plaats in, de
konrnranclant der eersten Lernam zijn pos{.

De berlieningsmanschalroen stonden iu de koè-
1,c1s en toen rle vi.iand zijn besTorrning nraagde,
n'crcl dcze in het hevig vrrrrr oc"moor,l. Zelfs dc
,iclicir rvcrl,-ierr rlanr-166 rrrce. lfcrr tri'eede posirrg
va n delr ieqer:r stand et niisirr-k-te evene,ens.

On 2 uirt in dcn nachl r"an 1 oo 2 Okîobcr,
lrl,rlrlr ootiieuNr hci a1nrm. Dc Drrifschers qâvetl
r.lc iroon rrieî on. c]c tusschcnrtrimTe îe ver.|veren.
Tfrrrr mitrai!lcrrrs hcstrel.en r1e frontrnrirrliin aarr
l,rt hoo{4 rrtn 't forl. nrRâr o1r"e frrsjletrrs arrt'
n'oorclden lîtach.tcladi.g. Ook cle stukken weerden
zich hevig en iecler \À'-rrs beziel-4 met rlen nril cle

las-cage rtan den aanrtaller onmoqeliik te'nialierr.
T'.r-ec rrren rlr.rrrrtle .1ie strijr'!, în'ee rrren vnrr

{r1rr\:eTdooveild serâas. zaadat men zelfs het ge'
fluii dct vijandcliike koqels niet meer hoorclc,
iri'cr rrr'cn rtan her.ige soanninq. Einclelijk kon
,li^,1crr,1c r.,or1e lrrrriniilen rletr lerrretochi r.nn
.1,.1r irncl6lnler al.n,

Een officier r,'an het .qarnizoen schelsi dc ver-
lrnç1ç!lrç161 tarr rlc bczctttnq T\.aaT l.t1l Schfl:ltt:

,, Zoodra cle vijanclelijkâ aanval âfeeslâgen is,
lrcirntx'ooidt l-ret bevel r'an clen schietstancl nfet
1rlce1- aan opfoerli-l:lse1t. I[crr .gaat zien, gansch
Iret trersonee:l -claapt ; c1e officier. die op een mat'
1.ris leergevâllen is. r'ankelt, als h-i.i-weer opstâat.
F,'r- t'as een rustpoos. geiveest van eenige mintr-
tcrr c.n gansch het T.rersoneel, <lat niet meer wak'
'licr gehouden r'/erd, zonk neet. De kommandant
varr het fort zelf sliep even te voren in, in een
i;oelcl . clie in vo1le werking rras.

Dc kommanclant van de vestingartiilerie, .die
nog altijcl niet in staat is te gaan, \r'ordt met ee1:r

arrcicr ger,rronde rveggevoerd. Men cleelt levens-
nritlclelen uit en hersteit de schade. r (1)

Zoo i'>rali cle 2" Oktobcr aan. Al rnet hei bcgin
r':rn dcr c1ag, hernamen cle Duitscircrs de bcschie-
lirg cir \\'cer \vâren iret de twee en veertigers, clic
,r:rr c-le zcs minuten neer donderden.

ï.-ccr qtortten'gelvelven in en rnen kou niet na'-
larrir, hoevcel ongelrrkkigel oncler het puin ble-
i-cn, J{ec hoorclerlat l,ier ontruitld werd en hct

fort lag daar zonder telefonische of telegrafische
gemeenschap. als een afgezondercl eilartd.

't \trras nu het begin van 't einde. Men kon zich
eenigszins re{<enschap geven van cle plaats waar
de projektielen terecht zouden komen en 't werd
nu een onophoudelijk heen en weer vluchten
naar de plaatsen die men een oogenblik 't vcil.igst
achtte. l\{aar altijcl weer bezweken gewelven. Onr
twee uur rn'as de 250u granaat van 42A mm . getal -

len.
i\Jen verzarnelcle dc ûlannen in cie nog inirrst

gehavencle deelen. Verdediging cloor geschut
r,vas onmogelijk geurorclen, alles lag velniel<1 of
bcklemcl.

Bc.n zware ontploffing iu de nabijheid verl<orr-
digcie het einde van 't fort van Koningshoyckt.
De infantcrie cler tusschenruimten trok terug ou
cler.1-.escherming der veldbatterijen, maar cle vi.i
and bracht ziin artillerie naâr voren en greep het
Tort van Lier tusschen turee vuren.

't \ïas het oogenblik van de ontruitttittg : gc, tr
drinl<water rneer, geen levensmiddeleir nog Lre-

reikbaar; evenmin rnunitie. Weerloos zorl Trelr
zich moeten laten omsinge,len.

Onr 6 uur besloot nien tot den aftocht iraar
Lier. Afgemat sleurden de mannen zich voort. 't.
Was een tragisch tooneel na een dapperen ltteer-
stand van vier clagen en nachten oncler een bom-
bardement. zooais zich niemand te voren harl
kiiriuen yoorstellet1.

NIen hacl als 't ware clen dood afgewacht. i{ir
ging men hèen, want de vijand zou siechts een
hoop puin bezetten. Shrapnellvuur bestooktc rrog
dien aftocht en het"hart vol treurnis, orn cle ka-
meraclen, die men oncler c1e ruïne moet achter-
iaten. wijkt c1e dappere bezetting naar het brâlr-
,.lende I,ièr.

De Duitschers iconden weer aalr hun volk clc

veroverring vân een fort rnelden. maat ze zwegen
orrer den heidhaftigen weerstand van het kleine
ieger, over de eigen zivare verliezen.

We hebben hiervoren reeds een kijkje geno-
rnen in het oorlogsiel'en te fier en zu1len nu ook
clc laatste dagen van het Nethenstadje beschdj-
ïe1i.

\\-c zagen hoe clc eerste grauaat over het fort
naar de statl schui.felde en on acht uur 's flor
ge1ls trof ze eetl rvoning der Huibrechtstraat. An
deren volgden en cladelijk ontstond in de stacl
ee11 gerveidige paniek. Flonclerdel menschen
snelcien alen Antïverpschen steenweg op, honcler-
clen ook bestormclen clc statie, vlogen clc treinerr
hinnen, die hen dan wegtu-ocrclen uit hct gevaar,
clat ze zich zoo niet haclcien voorgestcld. Op t1r:rr

Antr,verpschen steenweg en ook dlt'ars ove r dc
rrcltlen was het een eindelooze optocitt 1's11 ivii
kenclc rnannEn, vlouwen ctr kitrcicrcrt, kottoitt
z.ag riTen de tooneelen, r ,-e1ke we reecls zoo rnenig-
nraal geschetst hebben.

Ëen granaat trof het hospitaal. Ilc ziekcn eti
gervcnden sprongen uit hun bed, ijlderr schrectt'
wencl heen, maar vijf soldaten elr tn'ee bejaarcle
lroLr\l,elr kwamcn om.

De viuchtelingen kampeerdel te Bouchout,
ir-aar de vet'warring onbesehrijflijk was1) r Récits de combattants l
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llcclrclcrr -- Ilct outlc giltlcrrltttis tict

Ltii tleri ovcltocht rltr Ilititsclrct s rarr tlc Ncthc,
u.erd t1e strijcl irr hct steilerkc zelf voort gczet. IIit
rlc u'ouingen blaaliten clc laatste trocpen hurr nri
tt'ailleurizuur op dcn rraclerenden vijand,clie z.ir ure
vetliezerr lced en cenigen tijd niachteloos u'as
vcrrler te rukken.

Zoo streclen claar rrog unze cjqc-u rttarnrcn ttaast
r1c liugelschen, clie zooals rrrcrr rvcet, ttaar- tlczctt
sektor \1:are11 gestrltud.

l)e eerste Duitschers legercleu op cle vest tcgclr
't l3cgijrrhof. Dan r:ukten ze vercler de stad in,
lrraken in c1e huizen, pluuderden ze, staken ze
rlan in brand. En om den kloeken, ook gervoudc'n
Sint-Gonirnarustoren laaicle het vl1ur, alsof
gansch l,ier aan de rrern'oesting prijsgegevetl zotl
wcifden.

Juist was een militair een bcen afgezet; clc ouge-
lrrkkige wilcle zich ook u't'g nrakerr, stortte neer
cn stierf cloor het geweldig bloeclr'erlies.

Voor het hospitaal t,eLcl een moeder met kitr'
cleren gedood.

Dakken stortten iu, rnuren ploften neer e1l

iveldra 1ag er steen, hout, glas, ijzer tusschen de
gapende granaattrechters cler aldus opeltge-
scheurcle strâten.

De beschieting duurcle a1 maar voort en zij, die
zich gelaten in de kelders haciclen gevestigd, kre-
gen clan toch ook schrik en liepen de eerste
r'lrrchtelingen âchterna.

Nog drie burgers werden door .qrauaten ge-
cloocl.

Brancl brak uit en knettetenci lie1;crr cle vlatn-
rnen_vân dak tot clak, tern'ijl rlillioenen vonken
ovcr Lier stoven.

De burgenvacht moest rrog altijcl dienst cioen ;

tle mannelr hielpen zrvakken en gebrekkigen ell
begroeven rlooc1en, die <1oor rle granaten getrof-
fen waren. Ifet a4ntal cler ourge:konten burgers
steeg tot dertig.

lroogsclruttct.s vir6r dc besciricting.

's Vliirlags u:ct-tl ltct liotps otttl.rrrttclc'rt.
Iit'aus \'rct"sclrtirett, lrcsclrlijft trcffcrtti tlctt ilt

toclit der Duitschcrs in zijl n,ctlije : rtI-Ict g.'ctrlilr'
te1t1 l,icr r :

rr Op t1c Cllootc l.farkt ontrolile zich hcl
lrccrnclste c-u lrrgubcrstc scltoun'spc1- clat gc u

r-tior-stc1lcn kunt : Llit een hctberg kwarricn dlou-
licn l)uit*cche so1c1:rten gcrvaggel,-1, met ectr orld
vcrrtjc, dat ze ergens in een kekler hadden gc-
vorrclcn achter de grootc kcrk, soort idioot nrct
u,asqeel gelaatsvel, met Japarrscire, t,ern'ouderrlc
liincleroogen in een cllaas oucle-menscirenge-
zicht, een monsterachtig rrgnljq mct .qezu'o1len
n-aterkop en kleine iranclen cn voeten. Ze haclclerr
dcn suklielaar getooicl met een pinhelm en eeli
grijzcn soldatenmantel; ze zetten hem in een rva-
gentje. waar ze een houterigen schoérrrnaket,met
lijkbiclcicrsgezicht in spanclen, arme 1<erel, die
niet was gerrlrrcht : een lange. rragere, spriuk-
hanige vent, rnet peesnek en met te groote, losse
kniegervrichtcn, rn'iens slungelbeenen bij 't gaan,
als losse stekken, tegen elkander klepelden; en
ze cleden die tr,vee de NIarkt ronddjclen, tot bitte-
re spotteruij , langs cle huizengeraamten, clie nog
rookten en navlamden van den brand. Tln zij ze$
rrolgden, rvilcl u-alsencl rnet een paar meisjes, die
ze ook uit kelders hadclen gel'raalc1 en clronken
gemaakt. I{et rvas ontzetten<1. De Duitschers
vierclen hun eersten triomf op hun rnanier, hrrn
bitteren, spottenclen triomf, iu hurr alleenireer'
schappij. op de Groote l'Iarkt van f,ier...

Nu beleeftle c1e stad de somberste dagen van
heur bittere oorlogsleecl : De Duitsche furie vier-
rle hoogtij volop ; nu braken die geweldige or-
gic"ën 1os, satttrnaliën van kraukzinnige, clierlijkc
wezens in urenscherlvorllr. I{uizen rverclen in
brancl ,qestokcn rloor clronkerr sol<1ateu, rroor het
plezier rtan branden cn van ver$roesten; dicrcrr
r,r'er<1en geslacht op de liostelijlie tapijten rlcr sa'
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fn de omstreken van Denclelmonile.

1ous, lvaar stinkencle iugelrranrlen etr bloecicrige
stukken vleescir dagcn rr:rtlierr nog te rotten 1â-
gen ; cle rvijrrkelders'rl'crdeu leeggeplundert{ en
cie haif geledige flesschen stuk gesmeten.te.gen in
scilervell neen-inkelelde spiegels die bioedencl
tlro'1reu varr rlerr u'ijrr ; rnerrbels nrerden strrk ge-
stalxpt, kristal en porceiein, na gebruik, rinkke-
lenc1 neergestnakt, gezaaicl op clen grond ; bedderr
u'etden besme'urcl door <lronken soldaten met
I'uile botten; tafels, stoelen en drinkbekers wer-
ilen onzeggelijk clierlijk bevuild en besrneurd
cloor van overdaacl ziek gervorden kerels, die zich
,le moeite niet meer gavcn hun vuilnis buiten te
iloen ; en er \^,'erd geroofd en geplunderd door
solclaten en cloor hct gerneenste gepeupel : huizen
werden opengebroken. branclkassen in stukken
gestampt, magazijnen totaal leeggeplunderd eri
lijken, clie lagen langs rle straat o{ op de vest,
n,erclen bepoo'tdlc1, ontklcerl. r'erminkt om te
stclcn. . .

Irr het ateiicr \:â1r een lilnstschilcler ware1l
clronken vanclalen aan 't lveLk, orn hrrn kunstmin
en vaarcligheid te toonetl : û1et gror.e rringeren,
gedooirt in dc vctf , hcsnreurclcn zc krrnstrverken,
rlic tcrriggckecrd u'nlclr uit ;1rtet'ltatior.rale ter.!-

toonstelliugen irr hct buiteniancl. Ze bekkrclderr
het mooie podret vân een. kaarsclrager in de pro-
cessie; ze schilderclen over een.der doeken de
karikatuur van een soldaat, die.de parademarsch
stâpte; ze scheurden krrnstgravuren in stukken,
slocgen kostelijke oudheclen kapot. Dwars over
een groot doek, dat een mooi zicht gaf op tier
met de Nethe, schreven ze in groote, vette verf-
letters hun hoog icleaal, waat ze voor streclen :

Dentschland ueber alles , u,eber alles in der Welt.>
De Lierenaars zaten te Antwerpen en dan in

Ho1lanc1 cn Engeland. Later kuramen ze terug.
Iloe vonclen zeLier ! Een hoop puin... een ont-
zaglijke.uresthoop van stroo. mest, allerlei vuil-
nis. Kaclarrers van cliereù. Een stank walmclc
rond.

Velcn keerclen liever naar clen vreemde terug,
rrranr lrii tlc mcesten overwon toclr rlc liefcle voôr
rlen eigerr groncl en tussèhen het puiir ontstonrl
nieurv 1er,-en. De overheicl stelde s'erklieclen aan
om het puin weg te ruimen, rveer straten te trek-
ken door de ruïnen en betaalde voor dat oprui-
nringsrverk meer clan 150.000 frank arbeidstroon.

Van c1e 5513 woningen waren er 695 totaal ver-
q,oest of uitgebrancl en 762 zee'r beschadigd. Men
telcle dus ongeveer 1400 onbewoonbare hlizen.
Doch vele ancleren waren ook min of meer be-
schadigd.

fier had dus veel geleden van de beschieting,
maar ook van moedwiilige brandstichting. Tot
de beschacligde gebouwen behoorden de Sint-
Pieterskapel, het ou<lste cler stacl; c1e kapel van
Sint-Jacob, in 1388 opgericht, het goclshuis vân
Sint-Antonius. cle normaalschool, het schutters-
lokaai, c1e post, het Colibrantsteen en veel prach-
tige ger,'els.

Het kapelleke van Sint-Pieter stoncl bi'i de Lic-
renaars in groote vereering, waut het l\/as nauw
verbonclen met â1 cle orrerleveringen van Sint-
Gommarus, den patroon cler stad.. Sint-Gomma"
n1s, zoo vertelde men, \r/as geboortig van Emble-
hem en werd heer van 't lancl van Rijen. Hij was
cerr qodvruchtig rnan. die ook ten strijde trok te-
gen de Saracenen. Toen hij naar zijn gewest te-
rrrgkeercle, sloeg hij zijn tenten op aan den oever
der \reth.e. \Àraar nu l,iets Kluizelledi verriist.
Hii ontvinq daar de kiachten valr eefl boer, orrer
de handelingen van ruwe kerels, die een ouden,
alom vereerclen eik haclden gevelcl. Gommarus
gelastte clen afgehouwen stam lveer op den tropli
te plaatsen en hij ornwond <1e snede met zijn gor-
c1e1 De legencle vertelt dan hoe de boom begon te
groeien en nu kwam Gommartrs in groo{e veree-
ring.

Aarr den \Neg van T,ier naar Mechelen, halver-
v'eqe rijst een kapel op, rn'elks opschrift herinnert
aân ee11 onlmoetinq tusschen Gornmarus en Re-
moldus van Mechelen. Beicle \rtome mânnen stâ-
l<en hun sta.f in den groncl en rlac'lelijk begonnen
," lof ijgen en bladeren te schieten. Ja, men.r'et-
haalde nos veel mee,r \ran deî heiliqen man. hoe
hii te Emblehem zijn stok in den bodem duvrde
en claar een tron liet ontspringen, o{n aan de
larr,-1lieclen rvaier te schenken, <len put rran Em-
hleliern. clie log altiicl in looge ecre is hij <le bc-
,lrvrrrtgnlqers.
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Te Ernblehem stierf hij , doch niemancl lion
zijn tist opnenen. Een kiuizenaar gaf tlan den
lalil het schrijn op een bootje te zetteu. En zie,
lrrr lukte het en 't bootje voer heen en bleef lig-
s'err. claar rvaar beide Nethen zich vereenigclen.
I{en legde het gebeente in een liapelleke, <lat al
c-arrrv te klein rvercl voor clen grooteu toeloop van
't r.olk, zoodat men de prachtige kerk bouwde,
thans nog de trots van l,ier. Maar ook het kapel-
lekc van Sint-Pieter behield men, tot de D'uit-
schcrs het nu kwamen schenden en vernielert,
zooals ze ook clen toren wondden.

Gommarus en Rumoldus. I,ier en Mechelen,
beiden ilroegen hetzelfde leed van beschieting en
bran,lslicbting, phrndering an verwoesting, ver-
barrning en ellenrle.

Gelukkig bleef de Sint-Gommarus kerk zelf
gespaard en ook het stadhuis. I{en had de schil-
clerijen van het museum Wu]'ts in veiligheid ge
br-acht. Eveneens c1e begijnhofkerk ontkwam en
het hrris Eyckenboo l, herinnerend aan de hier-
-boven verhaalde legencle en waatin tijclens de
miclcleleeuwen c1e Groeiende Boo'm, cle l-iersche
leclerijkerskamet, haat zetel had.

Als u'e nu vijf jaar later Lier bezoeken, zien
r,ve c1e stad nog even gehavencl. Hier en claar een

nooclhuisje, een batak. maâr vooral ledige vak-
'l<en en blinde gertels, s'aarachier geen woning
rneer is.

Ongeveer rvaar de weg van Linth dien van
Duffel-I,ier ontmoet, strekl zich het so claten-
'herkhof uit. Er. liggen 438 gevallen strijders :

232 Belr'en-. 1? Engelschen, 1 Rus en 188 T)rrit-
scl r ers .

We poozen een wijle tusschen de graven. Rt.ts-
tig slaat ginds de oude kloeke toren. clie zoo ver
over het land schouwt. En we denken aan het
verleclen, hoe Lier het kantonnement was voor
rfrleelingen van de 2", 3" en 6" divisie, hoe detroe-
l)en \-rlr1 lrier vertrokken voor hun uitvallen en er
u'cer teruglieerclen, hoe tr,ier 't vereenig'ingspunt
\rros \rôor rluizenden rttijwilligers, die er gekleecl
crr gcoefend werden of er aan de vercledigiirgsuter-
kcn arbcirlclen. hoe het cluizenden vluchtelinger-r
zab- \ran I,er1ven, Aarschot. n'Ieche{en en de dor-
lre11 er onr he'etr; hoe de Koning en 1'ret lloofcl
litçer licr ('r on 't Stadhuis zetelrlert larr I îot cir
inc{. 26 Seotember 1911 4; hoe dan van uit Heist-
on-rlen-Rets de sterlc rvetcl besch.oten etr <1e gan-
s,'lrt. l,cçoll<i11g op rle r"lrrclrt slocq.

/.1s nii bijzonrlerheclclr over het le";etl in 't hc-
zcitc land rneeclcelen. zullcn u,e ook rropl u'cl tc
Licl icrrr!']icclen.

f,aten rvij nu tijdcns het T;eleg ook nog een

kijkje nernen in dËn omtrek vau Lier^ daar l'aat
d,: r'ijarrcl zijrr kdiesbed/ivel1 tritvoercle.

l)ert 2?'' Septentber - dcrt Zontlat, - zas 1llcll
tloot cioflren alsftegenr. Cestel en Rerlaer en ook
clrlcts,rveer clrommen vhrchtelitrgcn voorbij trcli-
l<r-'n ir.r r1c richting dcl forten. 't Waren c1e gerto-
ni: sloeterr van cllrrtilrelaats ntct cle uteini.qe havc
cir zc rrelteltlcn,'clat <1e vijar-rr1 tt:rdcr l<u'anl om dc

'\rrlrr-erpsche veste aau te tastcn. 's Avontls zag
rrrcn den gloed branden en legelijk be.qonnerr r.lc

forteu te bulderen. Derr ganschen nâcirt. cluurde
rle stroom van vluchtelingen voort, er1 ook tletr
volgeurlen dag, l{aanc1ag.

In 't klooster van Berlaer besloten dc tuoerier'-
overste en de zusters 's Dinsclags nâar Weelde-
grerls te rrertrekken,maar om tien uur verschenett
plots Duitsche wielrijclers en ruitera. 't Was uti
te iaat orn te vluchten" doch ve'el bewoners valr
het clorp waren heen. Ze kenden te goecl de lotge-
vallen van het nabutig Aarschot om te blijven.

Een officier kwam de moeder-overste vragetr
of cr Belgische soldateo in het gesticht waren etr
op ,het ontkennelrcl antwoord, waarschuwde irij
haar clat. zij verantwoordelijk zott ziin, indien er
rrit het liloosler geschoteu wcrd.

Wat later kwamen sotrclaten met een groep bur-
gers voorbij ; op een kar lag een grijsaard e11 eelr
vro,r1w, die e1k oogenblik bevallen kon. De man'
ne1r, vrouwen en kiucleren werden in het klooster
gebracht. Naclien voerde men een Beigischen sol-
claat aan, tlie op clen toren van Berlaer clen tele-
foon becliencl- had en cloor een kogel in de lenclen
getroffen \vas. D'uitschers van 't Roocl kruis bc-
handelden hern met de meeste zachtheid, maat'
trvee dagen later voerde rrren hem toch in ster-
venc1e11 toestand met Duitsche gewonden naar
I,euven en hij stierf onderr'veg.

De soldaten liepen het klooster in eu uit, brach'
ten er kiekens,vârkens, vee, dat zevaTl de hoevcn
haalden, slachtten wat ze noodig hadclen en stâ1-
den de overige dieren. Ze plunclerden het kasteel
van Van Dycl<, den Wagner-tenor en c1e villa's
e11 spaarden ook cle gewone huizen niet. Hct
prachtig slot Bieberstein op 3 km. van Berlaer,
geraakte jn brand, door kanonvuur of moerlwil ,

officieren hadden er hun intrek genomen.

Ëen jongeling clie zijn huis voor c1e plunclc"
raars niet wild e openen,werd doo,J geschotett. [etr
officier btacht het gelc1, dat inen op het lijk be
vonden had - de som van 150 frank - naâr clc

ruocrier-overstc, tnet verzoel< het beclrag latcr Rat r

zijn familie te rvillen overhancligen.
Zoncleriinge mentaliteit, nrc11 otltrrecntt ,1ie fa-

rnilie een zoo1r, nren toont zjch bezor:gd voo!' ecll
kleine som. En intusschel plunc'lert, steelt ctt

veroielt men 1râar hartelust I

][cir lrracht gervottrietr naâr't l<]oosier ctt ltitr,'
er rle Roorle I(ruis vlag rrit.

I)e bestnurcler cl.er Zwarlzvsters uit l,{echclcrr,
clic hierheen gevlucht \vas en lcauruinili Varr (1.1

men, c1e direkteur van 't klooster, haclclen zicir i;r
een burgerspak restokerl, omdat cle vijanri rlc:

priesters gentoonlijk rur''t behanclelcle
Dcze list slaagde volkomen, r,vant c1e soltlatc,rl

lietcn beicie geesteiijl<en geheel met rust.
\\re zag-en hoc nren irr 't klooster ec11 vrotl\\r

harl gebracht, clic op het punt stond tnoeder tc
n'ordcn. Teckenerrcl beschrijft Frans Vat"r tieir
Rcrgh inrr' Ëen Dagboek r cle gcbeurtenis. Zoo'tr
tooneeltje heiirt mee o1x ceil bccltl van ciclt tiid
t r' VO l-lll C t.l .

r,I)ctr avottd rtatr I)insdag lilvattt iu tletr stal e:elt

kild tcr r'r'ere1c1 en eene keirriis rtrocst vttoL vrocrl-
\-ro11\\r spe]en
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I)at l<iuri troest clan gecloopt l'orrlen zonilcr rlat
tlc l)rritscher-q het wisten, ciaar ze niet uloclrtell
orrtclel<ketr, c.lat er priesters in huis waren.Laat in
tlerr arroncl bracht eene zrlster h.et wichtje, clat
u'aarschiinlijk begreqr niet tc ûrogell schreien. in
't .qeheim naar de cloopplaats. Daàr-r',ror ,,ro.rt ,"
rloor ecne karner gaan vol gekrvetste solclaten en
oppassers, die niet gisten wat .clat pakje inhielcl.
I{et kincl .qecLoeg zich rleftig etr veistar.rdig.

Het go1cl hier het levcn van clen goeclharti-
.qctr karrunnik Varr Oimen cn claaLom beet de cloo-
pcling, het rvas een meisie, op zijne tanclen, om,
in clerr stal terug, zoove,el te nteer op cletr poot te
spelel.

7-oo ooli \\,arclr aan clen tseigisciren soklaat, op
geheimziunige ir-ijze. cle laatste sakramenten toe-
.gcciienrl. Hij kon, zonder opziens bii cle Duit-
schers te venvekkelr. 1raâr een afgezonclerd ka-
mcrken s.orclen over-qebracht; hii verklaarcle zicir
.qclnkkig etr tooncle zich zeer clankbnar, <1at nen
hc:n clietr grooten troost hacl gegunil.

's Nachts r.iercle rnen in eelr afgelegen karner
dc uris. I{anunnik Van Olmen had zijn pdester-
lilcercl bovet zijn burgerpak aangetrokken, de
zuster kosterin clientle de rnis e't met cen vceriig-
tal l<rrielcle nletl neer. 't Was als in den beloken
tijd. De gewolle inclmkrvekkerrcle orgelmuziei<
\\-ils nrr \rcrr\raltge1r door het gcsis err de ontploffin-
scrr cler granaten. Die rvittè r'elschijning van clen
offclaar, als cen tlroomgeest, zich beu'egencl rrooL
hct altaar : ziitr geclempte, trillencle, ontroerclc
stern, rvclke rdt het graf scheen te klinken; ciic
zl'arte gekniclcle schimrlen, met gebogcn hoofci,
\\:â.irvall sorumigerr suikten, en tlis beurdelings
or)rczen, om iugetr:gen en mct gevoul\-en hanrlerr
rlr' Il . li,rilrrrrtrrrie tc earrrr .rrtr':irrrcil.,,

Jrrtrtsscherr lrevorrrl lrct eros cler T)uitsclrc tl.oc
pett ziclr te ftegetn, tr-aarheeu de forten r,rrnrrlerr.
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Lier err Kessel braakten hun scllroof. De vijane{
autu,oordcle met machtige stem. 't Was eelr artil-
lcrie-dnel, ilraâr eell o'ngelijk. zooals ons legertje
steec.ls tegen ee1l o\:ermâcht hacl te strijclen.

fir het klooster mocht melr geen iicht ontste-
1<err, maar a1s bij cerr ontzettencl otru'eet flitsten
rie stralert rratr het geschut. I{et gansche gebouw
trilcie, tlc gron<1 clavercle, cle ra1ne11 rilkeltlen.

l)e Duitschers brachten gervonclen binnen err
nrr en clan schcrirde eerl snartkreet c1e stilte,want
rle zusters err r'luchtelingen hielclen zich stil,
lrristerclen in outzcttitrg toe en badeu. Nu en clatr
verlichtten vuurpijlen tlie rloor c1e lrrcht zoefclen,
dc groepen.

Rij het dorp en <lc statie stoncl iret zwâar ge-
schut en het lilooster lag tusschen de beide vuur-
linies. Lr iret reeds aangehaald dagboek lezcn
\\'c :

rr D,e l)uitschers nrticsten ootr< groot gevaar ver-
u-achtetr, nant zij haclclen er eensklaps toe beslo-
tcn al Jnrrlie gekv'etsten weg te halen, zelfs herr,
rlie eenige minuten vroeger. rverclen geschat hct
vcr\ioef rriet te kunnen uitstaan. Dat was \.oot7.e-
lier niet genlststcllencl voor c1e ber,voners van het
klooster, ell ee11 oogenblik sloegen'r'r'ij raacl of lvij
toch tnaar niet verstancliger zouclerr harrrlelen oolr
naar cien kelcler te vluclrten. \\iij haclden el clcn
tijcl rriet \roor €e11 hesluit te nemen : cle vervaar,
liilie stenr en de get,eiclige schudding van het
t$'ee en veertig kauon, de Dikke Bertha, nagelcle
ons aâ1r clen grond en beroofde ons rran allc
kracht. Er g'ai'e1 solrs losbrarrclinga'r çan acfit
groote kanorrnen ineens, en \vânlteer cie Dililce
Ilcrtha claaronder liare grove stem rnengrle, darr
u,as het geen dar-eren nreer I'arr het 5çebouw,maar
alles deincle, als eeu schip op cle golven, op cn
neer, zooilat nij elkancler vastgrq)en om niet te
vallen.

Dc beu.'oners weken in den ke1c1er.

Onafgebroken bulclercle het geschut van I tot !)
Oktober, toeu Antrrerperr r-iel, s'ant rrck van hier
rvercl cle stacl besctroten.

De kauoutrelt z\\:e{Ien sleclrts rrret tusscherr-
lloozen. \\ra111teer rle monsters moesten afkoelerr.
Zclfs hoorclen rvij zekerell nacht tusscherr clc ka-
norrschoten in, eeu her.ig en aanhouclencl .qe\{cer-
geknal met het licnrnerkend ratelen van tahijltc
nritraillcurs; het scireen ons niet 1;s1 1r6r11djds1d
in de nachtelijke stilte.

\\'ij c1celclen elkancler c1c nreenirrg rnee, dat het
onzc jongens \lrarelr. dic rlc Drritscircrs achtenrit
rlteverr eu onsurclclra zor1c1e1t I'crlosscn. \\tij r,cr'-
ltanlelr later clat het een aanval golcl van <le Ërr-
gclschen buiterr l,icr, u'aarbij de Duitschefs groo-
te r.erliezcn leclen, nraar. cloor i1e over-macht, cr
toch in siaagclcn orrzc bouclgcrrootelr te <loeu wij-
ken.

"I'oeu cinctrelirk het lianon hatl gezu egerr err cie
nrceste -solclateu oirtrokkelr, rvaagclen wij het uit
onze schuilplaats te kornen : het dorlt hacl rninclcr
g-e1cclen, clan nteu zorr veru'achterr na zoo'u lang-
rlttrig' botruneuducl : ci:uigc huizerr plat, andcic
:rfgclirarrd, tal ri j lr dc besch ad i g<l c, u'ei rr i.gt- uitzorr.
rlcritr.qeri voor 11c lrlurr.ierirr.q; tlc 1icrli siolrrl r.rrr-
geschon<letr ; rlc rnecste rrretrscherr. rlie aatistotrds
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'forineel irr eeu Belgische ambuiancie.

rr:ttr ln'cral teruglitr,anren, hadcicn trog cen rlak,
tloch u,arerr vair a11es bcroofrl.l

Den .3" Oktober om tl urlr licirtten c1e l)r:itschers
httn zuraar geschrrt op het fort rtan Kesscl. Reecis
de ccrste grairaten troffen c1e koepels. Een ge-
lr'elf stortte in. Onr 7 uur u,as l'ret bureel van <1en

schietstancl rrerrielcl. I{et nreeste .geschut was oni
lrruikbaar. Om S rr :}0 1ag de lielft van het u'erk
irr puin en in clen loop van den clag orrtruim<le het
garnizoen clit fort.

Bij Broecherrl zag men duiclelijk'cle voorberei'
tiing tot de beschieting.

rrWij stonden aan clen \Àreg, i1aâr liet fort l ver-
te1c1e inij een legerciokter. r En eensklaps zagen
rve de Dnitsche artillerie proef schieten. Ze na-
nren poolshoogte van hêt fort van Broechem en
rvii rrroesten ons allen verbazen over rle juisthcid
r,'arr lrurr schoten. Ze richtten hun projektielen in
cliagorralen vorm op het lverk telkens wat dichtcr
err clat girrg zoo regelmatig, clat de soldaten juist
rvisten. waari te schuilen om rreilig te zijn. Nie-
tuaucl tn'ijfelcle er rru noEl aan, of het fort zou dcn
volgetrrierr clag clc l'o11e laag krijgen. En zoo ge-
schiedile ooli ! ri \\re hoorcierr reecls clat het met
IJt'occhcm ook gaur,v n,as sedaan. I'Iet tusschen-
poozen van lrijf tot tietr niiuuterr kx'ânreir de gra-
uaten neer. Dat r:rias op 4 Oktober.

's Atroncls sloop een kolonnc genie, cloor gre-
nacliers beschermd naar c1e Nethc om bruggen o1.r

te b7az.en.

In cler.r nacht klonksl yijf zlvare slagen, vei-
hicven zich, vijf reusachtige vlammen en het ver-
nielingsr,r'erk w'as volbracht.

De troepen trokken zich dan o1, de tn'eec1c litrie
terug, naar Wiinegenl De vesting-glenadiers

ruocsten tlaarna rraar I3urgt eu Zwijnclreclrt rvaar
het regirnent ook verscheen.

De solclaten haclclen 60 krn. afgelegd en wâren
overvennoeicl. \/elen strekten zich op de blootc
keien tiit en sliepen datlelijk in. Ree'c1s weken
lang hadden ze geen anclere rust gekend dan rn'at
geclommel in c1e loopgraven.

\\,renden wij nu eens clen blik naar clen Rupel
D,e bevolking van Boom vluchtte op 30 Septem-
ber, 1 en 2 Oktober, nadat bij den molen aan cle
lrrrrq een vrouw door een granaatscherf cloo<lge-
slagen was. I{et stadje c.ler steenbakkers is evctr
bcschoten geworden, doch cle daardoor aangc-
richte schade rvas niet noerne,nswaard. Wel liet c1e

senie cle monnmentale brug over de nieuwe vaart
springen, terwijl de spoorbrug. de tweecle claar
in de brrurt en de voettrrug van Boorn naar Kleirr
'Willebroek niet gehee'l opgeblazen werden. Ovcl
dc laatste'kwai,m rle vijand binnen, die de stacl
eclrter geheel leclig vond, buiten een aantal on-
gunstige kerels, die de soldaten clapper hielpc.u
plrrnderen.

Toen lvarerr cle forten r;an Willebroek, Brecrr-
rlonk en. I,tezele natuurlijk al gevallen.

L'r den nacht van 28 op 29 September verketr-
rlen de I)uitschers cle punten van clezen sektor.
Het 126 linie be'zette het r,vestelijk clee1 van het
kanaal r'an \Vi1lebroek. het 11" linie het oostelijlr
cleel. Afcleelingen ruiterij en wielrijders stonclcn
aan den spoorlveg vân Kapelle-op-den-Bosclr
rraar Lonclerzeel .

De vijancl 1ag in he[ boschje Tricst en op ver-
schillend.c hoeven. en werd bestookt cloor l'ret fort
van Breenclonk.

Ilaar hii liet zich er-enmin onbetuigcl. Orrzc
troepen rveken achter het prililieltlraacl. Ook irr
deze geu'esten begon de bevolking te r'luchten.

f)err 1" Oktober u'crd Breenclonk heftig bc-
sclrotcrr. De strijcl duurde in clezen selitor tot r.1cn

avoncl rran 6 Oktober. I)an trokken c1e troepen o1i
Temsche terug, rnraar clen 7o cle ijzeren brirg rnet
groo't gewelcl c1e lucht invloog.

\\re hebben enkele sektoren uitr.oerig beschrc-
\:qr er1. rvillen ons in cle arr.lcrc hcperlren, teneirr-
dc niet itr herhalingen te vcrvallcn.

Ook bij Blaasveicl e1rz. , \vas lrssl vç111'1,ç5f ,

cloor cle beschietine en te vorerr rloor tlc gcnic.
Ifct seteiste,rd gebieci strckte zich varr voorltii
Bonrhem tot Xfechelcn uit..De schans I'an l,iezc-
1e lag gesprongen, he! fort van Breenclonk zwaar
gehavend ; prikkel<1raad rvas clooreengewarrclcl
over cle omger,voelcle velden. Bn clan platgebran-
cle 1'roeven, r,r'lla's. huizen, omgehakte bbomen.

In c1ên ontrek van 't sâs valr \trrillelrroek n'as
vcel geteistercl. Ën Rlaasr,elcl clan I Het ka-.teel
vatr tleu heer Lcfebre \r'as onhe\r,oonbaar Vecl
huizen waren bijna leeggeplnntlercl en anclere la-
gen jn pnin. Overal zag mcn dcrr rnocdr,r'il- rran
ilen viiand.

riln c1e langc straat varr l{olnbeek. naar lleche -

len stonclen bijna a1le hrrizen open, lezen r,ve in
iret r,erhaal r.an iemancl, die kort nâ it beleq te
voet rrân Temsclre naar de Diilestacl trok. \Vaar
lret slot tc ster.'iq \{ras geweest, hadden c1e Dr"rit-
schers een paneel van de cleur ingestampt of c1e

luiken afgerulit. \/eel hrrisraa,:1 sloncl op straat en
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Engeische mattozen.

hct rvas te Lregrijpen, lioe boerel op terugreis,
llratrassen, stoeleu, ketels, pottelr cll parluen, vâ1l
a1les, op huu katren zn'iercleu en met meer terug-
l<\l,amen clair ze vertrokken \\raren.

Door cetr open venster \\,ees o1ls een ma1l op
cc\1 papegaaien hok ; c1e vogcl was cr uit. rnaar de
nioffc-n haclclen er c1e beeiteuis van Iioning Ai-
belt ingestoken I In clezelfcle karner hing in een
lijst het portret van Iioningin Elisabeth; daarop
hatlileu cle lvoestaards irun pistool afgeschoten.
I)c niit u'as stuk. hct liacler geschouclen, een ko-
gc'1 u-as door het hart gcgaan van clie licfclerijke
nLoctleL cier gci<u.etste solclaten I l

Zoo u'as lrc't clrrs lrij rlc Antn,erlrsclre orrrheirrirrg
ge'stel<l.

LTX"

VERSCHILLENI}E EPISODEN.

\\rij stelclen ons in clierr tijd uog ecn belegering
val1 eelr vesting voor, gelijk hct iir <1en ouden ti1c1
geschieclde ; narnelijk door algeheele insluitiug.
l)aarvoor zonclen cle D,uitschers 30O.ù10 lnan noo-
clig ge,irad hebben ; zooveel troepen konclen ze
aan hun fronten niet onttrekken. Cleneraal von
13ese1er, rlien men in c1e Duitsche pers reeds rnet
rle geu'one groote n.oorclen, clerr uvestingdwingerri
noemcle, beschikte over t\4ree armeekorpsen. re-
serve- en lanchvehrtroepell e1t de marine-divisie
van arltniraal rron Schrôder, ilenzelfclen <lie zich
later te Brugge zoo gehaat maakte.

\'Iaar I'on Bese'ler be;schikte vooral over zijn ar-
tillerie, rnortieren eil hou\\'itsers, Oostenrijksche

stirlikerr uit tle Skoclafabrieiierr ert vool.al cle tivee
cl veertigers <loor cle Duitscircrs tocll tie rr flets
'zige Bertha r gehceten.

De artillerie stotrcl otrrler bevcl r'itn gerreraal
luitenant Borckenhagen, die als hclpcrs hacl gc'
neraal-majoors Schabel ert Ziethen, tuajoor }3att'
ke en overste-luitenant Sciraubode.

Von Beseler koos clus het zr"ridelijk frout, vrlll
\\raalhem tot I(essel uit voor z.ijn aauval, rnaar
rn'e hoorclen reeds hoe hij teveus clen Scheicleover:
gang bemeesteren lvilde bij Schoortaarcle, Dctr-
ilernonrle en Baasrodc. Uit deze laatste krijgsbe-
cirijven wi1len !v€ ook ecn episode uitvoeriger be-
schrijven; r'e hebben haar reeds in cle opsonr-
ming cler feitcn vernield,nl.het spriflgeil tlcr bittg
van Dendernronde. Wij volgen hoofclzakelijk het
verslag vân een olficier der 4" artillerie.

I)e 1u groep dier artillerie stonrl onrlcr. bevcl
van kapitein-kommaldant T'Serstevens en hacl
zich reeds onclerscheideu in den strijd bij. Aalst,
vooral te \Vieze, Àutlergem en Sint-Gilies. I)en
28" September w-erd hij naar Dendermoncle ge-
stuurd.

De brug was daar eeû zeer gewichtig pult. I)c
eigenlijke brug was reeds vernield, maar nu ver-
vatigen door een houten. welke de genie onclc.r-
rrrijnd hacl çn dus zoo noodig opblazen kon.

Hct 1il" lirrieregirrrent lag op den linkeroever ell
l)uitschers nestelclen in het puin der stad.

I)e nvier scheiclde clus de beide partijen, de an-
tlers zoo vreeclzame Schelde. die hier door 't 1anrl
clcr schippers, rietsnijders, mandenvlechters err
r.isschers stroornt. 't Was daar altijd zoo'n aange-
naam hoekje, zoo eigenaarclig terreus. Geen won-
cler clat l)enclerrnoncle de zetei was geworden varr
cell vermaarde schildersschool. Die tijd scheen al
larrg voorbij.

Aan de Scheide iag nu zwart puin en loerd.e
c1c dood. lVlenig jong leverr wercl er wreecl afge-
sucden. Thans vorrnclen de oevers loopgraven en
cle huizen aan rveerskanten dienclen als vestingen
en machine-geweren nesten.

Wie zich bloot gaf, was verl<-rren. goorddadige
kogels loerden op elken onvoorzichtige.

Schildrvachten waakten uit vercioken plaatsel
e1.i moesten c1e stacl goed in den kijk houden,want
uit de ruine clreigcle voortdurencl gevaar. Elli
oogenblik korr rran claar een aanval losbreken.

De vijand nestelcle in de kelders, onder eu
achter cle zvrart geblakercle muren, die wel ge-
raamten leken.

Zoo hrak cle nacht van den 1o Oktober aan.
Het was zacht weer en aan delr hemel glinster-
clen de sterren. De Duitschers hadden uien lang
hun kanonnen laten bulderen. Nu viel de stiltè
en enze solclaten herademden.

Eensklaps uraarschuwde een schildwacht zijn
o\/erste. Hij had een verdachte beweging gezien.
Ginds aan de overzijde cler brug gleed eenZwarte
nrassa natler. l\{en moest niet meer twijfelen, cle
vijand zou een aanval doen.

IIet alarmsein ,lverd gegeven en voetvolk, mi-
trailleurs en kanonniers, allen snelclen naar'hun
post. Eerr hevig vuur werd op den ancleren oever
gericlrt. De vijand rlocmde eensklaps iu nrassa
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urt de straaL op, De voors[e ri.lerr Lrclduri ulâtlrs
:eu als ceu schild voor zich.

Iitr claar steeg gezatrg o1r, het ovcrtnoeclig t,g1o-
r.ia-victoria I. <lat 1uicl galmcle bovctr irct gekrret-
ter eler geweler en het gelluit der kogels. rVerr
vcrlrcrerlcic., ciat cle fiestormers goecl op wijn wa
r-eu orrthaalcl, want ze liepen niet in geregeiclc
rijeu, ciqch opeengedrurucl als een kucicie. Jlaar'
r.ic scirutters, clie hun aanval steunclen, \,varen ol)
rlc hoogte van irun taak. Van ons stuk, clat o1-r cLu

irnrg gericht 1vas, stortten de beclieningsman'
scltappien neer, met Llitzouclering van oncler-1ui
lenallt I{ielnaux en clen overste, ciie sauren tloor
\rrrllr(len. De mitrailleur ratelcle ook gelvelciig en
tic solclaten van het 13" linie schoten zooveeT ze
uraar konden.

'loch clrongen cle Duitschers op cle brug. Zij,
rlie vielen, \Àjerclen onmiddellijk vervangen. Veel
menschenrnateriaal moest aan cle trverzijcle iu re'
selve staan en de vijancl spaarde het niet.

Ilet gevaar werd dreigend. De officier der gc-
rrie, clie de brug onciermijncl had, beschikte o.,'er
tivee ontladingspunten.

't Werd tijd om de brug te vernielen. Het ecr
ste toestel werkte niet. Algemeene schrik I Dc
aanvaller zou 't volgende oogenblik het uiteinde
rier brug bereiken. De officier bieef kalm en snel-
clc naar het tweede ontbrandingspunt. Een vree-
selijke slag clavert. En stukken van de brug,
ruenschelijke overblijfsels, uitrustingstukken,
a1les vloog de lucht in en bloedige brokken
vleesch, wrakhout, wapeos vielen aan beide oe-
vers terug op den grond en op de strijders, die
claar verschanst zaten.

De overlevenden viuchtten in lvanorcle terug.
)Ien zag hen wijken bij het schijnsej. clcr vlanr-
men clie de rnet petroleum gecirenkte pijlers lek-
ten"

De verrassing rvas mislukt. Twee nicuwe, ecil
te.r zwakke pogiugen, smoorclen iu ons vuur.

De tegenstancler wilcle zicir wreken cioor eert

hevige besch,ieting en bestookte geweldig c1e oûi-
geving der brug. lleer clan een uur laug rverden
onze troepen zwaar bpraefd. 't Was of cen he1
woeclde en toch moest men de tegenwoorciigheicl
van geest behouclen,waken en blijven waken, den
biik richten op clen rechteroever, op de stacl,
waaruit een nieuwe aanval voigen kon.

Terwijl hij boveo het schilcl van het kanon den
vijancl in 't oog hield, werd de onder-luitenaut
Ifiernaux cloor een kogel tusschen de oogen ge'
troflen er vond hier heldhaftig deu dood. De
wachtmeester Francqtte, overste van het stuk,
liet het lijk van den offieier in een nabij gelegen
sciruilplaats brengen. bedekte het met een deken,
en nam weer zijn plaats in bij het kanon, voerde
er gansch clen nacht een voortclurend bestookt
personeel aan, terwijl cle naburige loopgraven,die
onhoudbaar waren door het gas der ontploffel-
<le granaten, tijdelijk onbezet bleven.

T.uvee dagen later hacl c1e onder-luitenant lla"
.yat daar clienst. In den namiddag kwamen cle

overste det groep en zijn adjunkt, de inrichting
van clen vijand bespieden. Even rezen de drie
hoofclen boven het schild, dat van lvlayat in het
midden. Een kogel floot. Eer: der hoofden zank

rreet. rVayal, zakl.c zuutler ceu kleeL r-rp ztju Ovcr
sle neer. Iien gulp l-rloecl sprong uit clc cloorboor
rie slaap en bcr,lclite het gelaat.

i\u siapeu bcicie vrienttcu iocrurijli nuasl elli-
Lurder <.rp iret kLeirr kerkhol van Grerrrbr:rgerr
n-aar lvij hen vro<.rur tcn grave clroegeu.

Van a1 cle hulcie. hun gebracirt, is er gecu hoo-
gere tlarr cic oprccirie tranen van clerr oTticier', tljc
trlcn hij geroepcrt u'crcl orn ondcr-lnitenanL ,\1rr
vat aan iret stuk tg vervarrgcrt, zij:r liurnerarrti iu
z.ijn laatsterr slaap zag liggen.

.Le tt aurlcrc episr.rtlc.
,, Iien tièr clapperste claden, waarvan ili 5;ctrri

gc \'\'as r, schrijlt Alexancler Powell t r,vas tiic,
bcclreven cloor een Amerikaansche darrrc, tijtlerrs
lret bombarclement van Waalhem. Ztj hee tte .\lc-
vror-lw Winterbottorn, geboortig van l-Joston rrr
rvas gcirulvd met eelr orficier van het Engclscir
lcger.

Toen deze naar het front in lrankrijk vertrok,
lregaf zijn vroulv zich naar het Tront iu lielgiù crr
nâ111 zc haar auto rnee, clie zc ze71 bestuurclc crr
n'cikc zc tcr beschikking van het Britsch l{ooclc
Iiruis had gesteld.

Naclat de artillerie van het fort van Waalheur
tot zwijgen gebracht was, meldde men, dat er
veel gewonden lagen, die zonder hulp zouden
omkomen.

Om het fort te bereiken, moest mer over twee
rnijl een terrein door, dat in alle richtingen'door
rlc granaten bestookt werd.

Àlvorens iemand den tijd had, om te begrijpen
rvat er gebeurde, vloog een groot grijs rijtuig
(iver clen \\'eg, clat c1e tengere gestalte vertoonde
van Mevrouw Winterbottom, over den motor ge-
l:ogen. Op c1e trecle hurkte haar Engelsche
clraufTeur en naast h.aat zat een kleinc fotograaf
van Iiansas, Donald'lhompsou.

Ofschoon de ltrcht vervulcl was van witte rook'
ruulkjcs, als vlokjes wol. voortkomende vau tlc
sirrapnells, tooncle mqvrouw \Vinterbottom, zoo-
als Thompson me later \rerteide, dezelfde onver-
stoorbare kalmte als wanneer ze in auto op den
cen of ancleren Zonclagmorgen een vree(lzamc
laan van Boston afreecl.

Toen het trio het fort bereikte. verclubbelcle cle
r:c'gcll van g'ranatcn, maaf men vulcle cle auto meL
ger,r'onclen en Mevroul Winterbottom bereiktc
c1e Belgische lirries rnet haar van bloe<l cloot'"
rveekte lading.

Thompson bleet in het fort onr te fotografee-
ren. Bij het vallen van clen avond, lieerde hij naar
het clorpje Waalhem terug. waar hij eeu Belgisctr
linie-regiment aantrol. Hij ontdekte er onder clcr

soldaten een man, die v66r den oorlog, als kelncr
in het Sint-Regis hotel te New-York hacl gç
rliencl. Deze bracht Thompson in een herberg,
wâar een afdeeling troepen ingekwartietcl wzts,
bezorgde hem een eetmaal en een becl van stroo
op den vloer.

Even na middernacht trof een granaat c1e w<-r

ning. Vier en twintig soldaten werden gedood,
waarbij cle voormalige kelner van Sint-Itegis.
Vijftien der ongelukkigen lagen bij clie ramp op
de eerste veldieping. Thompson verhaakle me,
dat hij, toen de zoldering met elie verurinkte lij-
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i.ie Lr trr:ttstottte,rie straat oiivk-rog, cle irauclcrt r-rru

liirri.g or schteenlvcn<l a1s een gek. trIet een oTfi-
r'irr', clic,rr hi.l 1icrrtlc, liep irij uit hct veroot(icckic
,1or:1i. ()p lrctzellric oogeublik huiltle cen lrlojek-
I it'1 lxrverr lrun lrool,:icr1 over <1e rechtlij nigc
sLrl:lt cli tle lirchtr-crplaatsi.rrg \râs zoo gcl'r'iriig
rliri lrcirlcn tetr grotrrlc. ge\\'ofl)clt \\'ercletr.

'l'll(xnpsoll \rergelcck ziin gervaarn'orrlirrg nrct

'lic rielke lucn zoLl r.'r>cicr ,r| ricrr ruird van cel
1)ci'l-( )n irr cctr kicin statiorr lLls ct cerr str,i'ltrcirr
voor.Jtij stornrt. )

\\'r'hc{rl>eti bii lrc't ovcrziclrt tier gebeultt.rris
siir virli '\ntlerpctts belcg ook genreli1. lioc tl.'
l,,rr,qciscltetr ter iru1l liu':rrrerr. Ztelicr ceriigc lri j
z' rr rrlcrircilcu claarclver .' ,, Ilr ricn uamirlclag \'â1r rlen 3n Oktober r r,cr-
icit I'on,ell, rtratl ik hct hotcl Sairrt-r\ntoirre tt:

'\rttnciperr llinrrerr, toeu tlc clirekteur rnij aan-
sl.,r.ali, op 't oo.genbiik, clàt ik iir c1e lift ra'ilde stij
,q ell.

rt Oaat gij niet rle anrleren r,'erttel<l<en? )) vroeg
hij rnij zacht.

r, \'ertrdl<ken? Waar heen? iVet welke anile-
t"cn? rr antrvoorclde ik sne1." Hij scheell wât in c1e u'ar.

rt Gij tveet het dus nog rriet. Morgen-ochtend
om ? uur vertrekken de leden cler regeering en
van het diplomatisch korps met een bijzonclere
lioot naar Oostende. Dat is besloten gevrorclen in
rlerr nrinisterraacl. l{âat zeg q nientand een
\voord over. Men mag het pas rMeten na hun vef-
trek. l

Ik herinner me, dat ik een rooklucht gewaar
\\rerd, toe1l ik naar rnijn l<amer ging. Na inge-
\\ol1lreil inlichtingen, $/ist ik, dat Sir F*rancis
Villiers en zijt sekretaris papieren verbranclden
in cle kamers, door cle Britsche legatie iugeno-
nierr. I)e Russische gezant, die toezicht hield op
lret irrlrakken van zijn koffers in de vestibule,
hielcl me stil, om afscireicl te nemell.

I{err kou" zich rnijn verrassing voorstellen,
toen ik clerr r..o1genclen morgen op weg naar de
tnil:ij tzaal, graaf Goblet d'Alviella. onder-presi-
clent van clen Senaat en staats-minister ontrnoet-
te.

rr }Iier nu, heer graaf ! rr riep ik uit. u Ik meen-
rie, clat ge a1 een heel eincl op $/eg naar Oostenclc
\fiIart. ))

t Dat r.l'as ook ons voornenr.en r, verklaarcle me
i1e c'erbiedtvaarciige staatsman, (maar heden mor-
gelr om vier uur heeft de g'ezarTt van Engeland
ons laten'weten, dat M. Winston Churchill, mini-
ster van marine naar Antwerpen vertrokken is en
ons verzocht hee{t te wachten. l

Dien namiddag om een uur hield eea gr<-rote
tr,iuring-auto, vol Engelsche marine-officieren
voor het hotel stil. Voor hij geheel stil stond,
$/er(l het portier met gerweld geopend eu sprong
er een personage uit met jeugciig voorkomen,glâd
gezicht. gewelfde schouders en in tle uniform van
Trinity House.

Geen twijfel, het was de zeer achtbatè Winston
Churchill. FIij q'ipte de vestibule binnen. clie als
gewoonlijk op het uur der iunch voi Belgische,
Iil:rnsche, lingelsche stafofficiereu, rlipionraten,
rii j.riisters cn clagbJarlkorresponcie nterr lvas er

:ta.li tic altuuu voolttil iur'L /,LuLtwi,reirlrg guiraai,
Irls r-rur zicil cclr \veg tc ljauclt (to(Jr (le tuulllgtc.'1'cruill ([e ircer e lrluciuli ltet Str f lLulcrs rtc
Vrti.rcrs cn ilet persoricel rlcr l:rrtscirc legatlc tict
ulltl)ljt lranr, ua(iefricn lreru tw'ee k0r-respolt(leil-
teu vrul lrngcis:,ire biaclcrr cl vroegelt lrel1t tc ltro'
gcn iirtervrewen.

rr lli zul llict lrlct rr sprclicrr I r; ricp clc rrrirListtr
valr lllalrne urt. terwijl hij mct rlc vuist op tule I

sloeg. (( L\,v plaats is op cltt <-logelrlrlili tiiet rrr liet
grc. \/crl,iat ctatlelijli het lauct I l

-\lijrr talel stoncl z<.ro cii.ctrt bij rlezc val rle-rr'l',rr-
s(-iscrlclt gczaut, tiat il:, hct vcrzoek el irct iurt,
ru'oord lvel hooren ntocst eri ik kon ntij niet rvcer-
houcteir tot een niijner vrienden cleze opnrerkirrg
te maken :

rr rls iie h.eer Churcirili t<.rt ruij zoo moest gc-
silroKen hebben, hacl ik hern gea4trvoord : ,\.tr1n,
ireer cle minister. mijn plaats is nu zoo lvel il
licrtgiê, als de ulve. in hoecianigireicl vau dagblatl-
korrespondeut in Cuba was,tijdens deu Spaauscir
Ànrerikaanschen oorlog. l

Een uur later was ik in gesprek met deu heet"
lle Vos. burgemeester van t\ntwerpen, deli heer
I,ouis l]ranck, lid voor Antwerpen <1er l{anrer
van ,\fgevaardigden, den heer Dieclerich, kousul-
generaal en generaal Sherman, vice-konsul cler
Vereenigde Staten, toen de heer Churchiil op
\v_eg naar ziju kamer, ons rakelings voorbij giug.
Hij scheen nog altijcl vreeselijk gèhaast.

De burgeureester hield hem op, stelde zich
voor en drukte hem zijn onrust uit over het 1ot
der,stad. Voor hij geëindigd had, was de minister
reeds eenige treden opgestapt.

tu lli gcloof, mijnlreer cle burgemeester, ari-
\vool'cide hij, a1 loopend en ulet een stem dte tor
achter in de vestibule k1ouk, dat voôrtaau alies
goed zal gaau. Ilaak u niet ongerust. Wij zul1el
Àntwerpeu redden. )

Op deze belofte slaakten <le meeste aanlvezige
burgers'een zucht van verlichting. Eeu \,varc zee-
inarr had nu het roer gegrepeu.

Zij di.e goed op de hoogte van den toestaucl r,va-
ren, voelden zich ook gerust gesteid, want zc lya-
ren,overtuigcl, dat de heer Churchill niet openlijk
zulk vertrouwen zou geuit hebben,indien èr geen
belangrijke versterking in manschappen eu ge-
schut onderwege was.

D,e heer Churchill wijdde dezen namiddag en de
clrie .dagen d.ie volgcleu aan de inspektie van de
Belgische stellingen. Hij stelde zich herhaalde.
lijk aau het vuur van het front bloot en ort-
kwam bij Waalhem nauwelijks aan de granaat-
scherven.

Om eeu oI andere onverkiaarbare reden. wierp
de Britsche censuur een dichten sluier over tret
bezoekvarl clen Eugelschen minister aan Antwer-
pen.

Ik hacl aan de New-York World het verhaal,
dat hier voorafgaat uog kunnen telegrafeeren.op
den avoncl zelf. van zijn aankomst, màar miju bË-
rich-t werd niet overgeseind, evenmin het doôr mij
in c1ie. dageq van Churchills aan.wezigheici afge:
stuurde._'t Was pas na den val van Àntwerpen,
clat het Britsch publiek het nieuws vernamf aai
de lord tler Arlmiraliteit in België wâs geweesJ.
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I,orcl Churchill.

ZoncTer c1e beloften van t'ersterking, aau tletl
Kouing en iret Belgisch ministerie door clen heer
Ctrurchill geclaal. is het buiteu twijfel, dat cle re-
gcering op clen vroeger vastgestelclen datuln naar
Oostenile vertrokken zou zijn en cle bevolking
van Antn'erpen alclus gelvaarschuwd van det'r

buitengewonên emst ttau tlen toestaud, ruirn dctt
tijci had gekrcgen om tle sta<l te verlaten nlet
rneer geruak en orde, n,artt c1e treinen voor Gent
en cle Hoilanclsche grens reclen nog el1 de grootc
wegcn warefl irog niet door eetr aftrekkerrd leger
geblokkeerd. l

'I'ot zoover ciit verslag.
De Belgische regeering vertrok toch spoerllg

naar Oostende, vanwaar het clen 13n Oktober
n.aar Le }Tavre afvoer.

I{et eerste deJachement Engelsche troepen ver-
scheen nret een bijzonderen trein uit Oostencle,
den Zondag avoncl te Antwerpen. Het telde 200tt
man. N{aan<lag en Dinsdag volgclerr nog kon-
tingenten, 5000 tot 6000 man, wier munitie en

bev:oorrading in auto-bussen aângevoerd werci.
Toen deze stoet van wagens met hun reklame-
opschriften van thee, tabak. iikeuren, tooneel'
vôorstellingen. of met hun aanduiding van rich-
tingen : Baik of Engeland, Holborn, Piccadilly,
Strana enz., cloor de straten van Antwerpen reed,
geraakte de bevolking in groote geestdrift. De

Engelschen waren daar eindeiijk ! Antwerpen
rvas gered !

tu l,eve Engelancl I rr klonk het uii cle ciichte

irrerrigte.
t, Ïk woonde de ontschoping tler vlootbrigatle

te ()rtdc'(-iotl lrit, r'ctitititlt I'c-,rrr:11, c'u tctgrzeltic
rle troeperr uaar lrtirr .loopgt avcit tcrr \oortlett
varr I,ier.'lerrtijl u'c ot'ct' rlctt tttct lroornett bclijtt
tic'rr ri'cg.- stalrtel, lroortlcrr rve ltct lictl, d:tt liet ge'
zallg \-âul rlcn rttarsclt tler Irngtlscircrr gctvor,lctt
\\:AS :

It's zr l<-rrig r,va-\' tc 'l'ippcr.:rrr-
It's a lotrg \\'âr)' to g0;

It's a lorrg \\'â\' to 'I'ipp.rar-r' 
;

'1'o the s\\'cctcst giri I krrorr,
Goorl-bc1', Piccacliill' !

Iiarer.vell, I,eicc,ster Squalc I

It's n 1ong, lorrg n'a1- to 'lil)llcrâr,\',
Brrt nrv lrcart's right tlr.clc (l)

\lcnigc luclrihartigc jonge gast, tliel ili al,lLr"
o1r <lcu l,ierschen steelt\\'cg lregelciclclc, o1; tlien
()litobcr rrarrrirldag u':rs tloor lret rroocli<;t vrr()()r.-
rlccld, orrr uor-,it urcer tlen grontl vatr Piccaclillv tq
betreclctt, niurutcr trrcer iu Leicestcr- Stluare 1c'

iilrrrceren.
- llen kon gecn troep jotr.qe Iirrgelschel olltll()c
tcn. beter gespiertl en luet aâ1ri<-er1a11.ltr L'll gcr()lr
tler wezctr clari deze ; 1naâr uiie wat orrclcllirrrlirtg
o1r militair gcbiecl ltezat, z.ttg al clatlelijk, iiat tlez.c
tlappererr, ouilanks hun kracht cn tuoerl cn irulr
rr'i1 om hun l;est te clocrr niet korrrien vornt('l,
wat rnen een gevechtseeuireicl van eeLsten rang
noemt.Om in clen ooriog te zegevieren, rnoet rnel
ais in eeu strijdperk, kracht, uroetl en rvilskracirt
bezitter.r ; maâr- claarltij <licnt rlen onclervin<ling
ctr oeferting te \'ocgen crr dat ttntltrak zichtlraar
lril rlc'ze reserv'isten cler nrarine.

ljor,enclieu liet cle uitru-.tiug veel te rverrsclrett
ovcr. I)e ineesten ruisten Lrijvoorbceld cle patlociu-
tasch, dic <le honciertl vijftig reglernerrtaire pat-
loncn han bevatterr. Zij rvarerr in lr,erkeiijklreitl
uitgerr.tst op tle rvijze v.r1t groepell Aruerikaanschc
rniliciens ciic onvern'aclrt irij cetr stakirrg irr dic.nst
n'cr<lerr gcrocfen ; lang geleclcrr 1166r de hcritr-
richting rler nationale garcle.

I)e offir:iereri, zii teuniinste rnet wie ik cle gcle-
genheirl hacl tc sprekerr, scherrcu al crrerr ârm âan
ondervincling als huri nianschappen. Iin toch
zorrti metr clezc' rel<t-uterr in ioopgravcrr zolrrlcr
clckkin.qslrlatcn eu ofscitootr beroofcl va1] cclr
lir a,:lrti.qe art i lleri c, r,ercletl i gclen clezer rekr uter r g c-
durenclc ciric dagcu tleze stcllingcrr oncier lret
nrobrilclacligst vLlur. clat men zich voorstcllen korr
crr rrrc'kerr ze <laarna in volrnaakte orcle.

Dinsdags rvas rle toestancl iropeloos. De lederr
clel regeering en van het cliplonratisch korps ver-
troklien per bijzou<lere boot, ten'r'ij1 de lreer'
\\rirrston Churchill iu auto naar c1e l<ust teetl ort
<ler begeieiCirrg r,au eerr selilindecrcle auto.

l) 't Is zoo verre, l1âar 'l'ipperarS'
't Is zoo verre claarheen
't fs zoo verre, nâar Tipperary
Na-ar mijn liefken, schoon als geen;

Vaarwel, Piccadilly, vaarrvel I,eicester plel'rr
't Is zoo \:e1're, \/er van 'I'ipperary
Waar mrljrr trart lvil ziju !


