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( ){'rcrââl de Guise, de verdedigcr vait Anlwt'rl,t'rt

' '['oen verschcncil, gelukkig, vs]'scircidrrrc j-!rr

gelsche vaartuigen, clie onze ruailbocrtcn bijstand
verleenden. Eu zoo konden althans clieu dag de
rneeste uitwijkelingeû overgebracht wordeu. l

tfetgeen er clen volgend,en dag gebeurtle, dat
weet mijn zegsmafl niet. Wat hij vertelt, wa-s
nog rnaar een klein staaltje van rle verwarriug'
tliè een echte paniek dreigde te worden. Dttizcn'
den menschen .moesten vercler lnngs cie kust o{
Nederland in. lVie de middeien bezat, reisde
over Vlissingeu ilaâr Eugeland.

llocn verwaeirtte C)ostende de Duitxhers.
De mare van.hun uadering kwam.... De Duit

schers te Gent, de L)uitschers te Brugge..,.
En 's S/oensdags zag de grnerte badstacl den

intocht.
F.eu forsche ruiter,met eeu gliirsterend zwaarci

in c1e vuist, stormde de Kapellestraal' <1oor en
riep tot het volk:

< De zee, de zee ! Waar is de zce, tlc trurge-
lueest r, 't stadhuis ! r'

Het was een Pruis, die bezit klvarn nenrerr
van Oosteude. Een wielrijder volgde h,errr, rlan
naderden nog twee mannen te paard.

D,e aanvi:erder matigde zijn vaart err reed
traagskens uaar de Kerkstraat.

Den kompagnie wielrijders-verkenners reed
rlan aan. D'e ruiter ging, na eea korte onderhan-
deling met de overheid, het leger aankond'igen,
rlat het cle stadl kon binnenrukken.

ïVelk een konvooi dan ! fnfanterie, matrozen,
kavalerie, regimentwagens, maar ook veel aan-
geslagen boerenkarren, rijtuigen, verhuiswa-
getrs.

Maar eer we dat alles nader vertellen, moeten
\,ve cerst nog naar Antwerpen terugkeeren,welks
drantn wc nog niet van alle zij<len bezien hetr-
trên
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UË VAT, VAN AN'I'WTiRI'Ë.N.

Gzueraal vot -Beseler hati l-r.:r laten weten ;
.\ntwerpen zou geibombardeeld wûrden.

De krijgsgouverneur melcldc aau r.le bevolkiug
langs waar deze vluchten kon, en we hetrben
'lieri vreeselijken .uittocht beschreven.

À{en sctrat ecliter op eer 5U.000 tle ruenscbeu,
,lie te Antwerlrcn gebleven zijn, nict kunnenclt.
lresiuiten hcen te gaan.

Eti voor velerr rvas dut lrrcrrgairrr i,recselijk.
Itet afscheitl vat hurr stari, huir hnis, srreeci hulr
,loor cie ziel.

'lreffenel wordt dit verhaulcl door del heer
Jozcf Mu1s. Lqister uâar eenige tafereeltjes,
r.ôôr het bombartlernenl opgeruerkt :

< Op cle Trrruhoutsche baal zag ik ruenscherr
hunne keldermondeu met kolen, zancl of aarde
tlichtsluitea. Ilr was groote outsteltenis sveral,
maar velen die nog aarzeiden of zij wel trekkerr
z.ûuden, velen ook die niet weg konden of zich
geen volle rekenschap gâven vân 't gevaar.

De Antwerpsche historie telt ineer dau één
borubardement. Dat van baron ehassé, iu het
jaar '80, lag nog zoo ver niet in 't vertreden, eu
ieder had er in zijn familie, clioor grootvader of
grootmoeder, wel eens hooren van vertellen. De
Siujoren zouden dat nu ook wel doorkomeo, en
zij hielden eerst en vooral van hun huis.

Toen ik weer in mijn buurt kwam, zag ik,
hoe de menschen aan hurr deuren stonden, en,
als om raad of huip of een bemoecligend woeird,
uitkeken naat de voorbijgangers...

(leneraal von Beseler, de veroveraar
van Antwerpen

N' r0.l)l: (iR0()'l'fl oORl,(}(i
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Over de aaciere stoep kwarn burgerueester Jau

,De Vos aangestapt, op zijn dagelijksche gang
naal het stadhuts. lhj iiep .versirooid in zrjn
clonker-grijze re(ingote, de licht-grijze girondtn
op het hoofd, ietwat gebogen, zwaar van kom-
mer eû vefantwo.rrdeitjklie<ien, in deze hache-
lijke uren, Hij beantwoorcide geerr enkeien groet
van de vele heden, die hem eerbiedrg lakeken
en nu eerst recht gevoelcienr hoe hrj was, de
burgervader, waarop meu tekenen mocht.

De innerhjke overwegiirg voigend, keken srar
ele afwezrge oogen \tan achter de girmmende
iorgnolgrazeil, \,vaarvan het zrjden koor<l1e ar
geroos rieerhlug lairgs zrju zwarte en witte suor
€rr zrJrr loocl, gcrrlrr]pe_id gelaat.

Ik naci den ulrlruk van een mau, die eenvou.
dig cen nelcl zou ziju, als 't noocirg was, en het
ergen leven nict zou achteti in 't gevaar...

rK rag ln miJn zetel, keek mijn kaurer rond
un pclns(le,

ltrer heb ik zoo vele dagen van miju leven
hard gewcrkt. hier heb ik erndehjk klaarte ge-
zien rn nujn jonge droomen. ilicr ben rk uit de
onbcr'vustiretci losgelvorsteld en heL.' rk geestct-r'iTt
gekeud tot gïoote daclen....

Langs cle r,vanden stoncien de veie boeken die
rnij lrel waren, hrngen de prenten en de schil^
clerijtles dre brj mr;n lerzen hoorden en bij de
bervegingen van mrjnen geest. lk keek naar de
ronclrug en de i<leuren van een vaasje; lk zag
het slanke gebaar van de tanagra-beelcljes boven
mijn boekenkast; aan den donkeren wand naast
het venster was de bittere mondplooi van een
Beethoven-masker.

Ik voelde weemoed naar boven komen.
Er valt me niets anders te doen, dan kalm van

ailes te scheiden.
Daar, in de schuiver!, liggen brieven van ge-

liefde wezens, die ik op mijn zwerftochten door
de wereld heb ontmoet....

Zou 1k ze meenemen I lrleen, er viel niet aan
te clenken. \ïat zou ik kunncn <lragen op een
tocht, te voet misschien naar de grénzen, niets
dan rnijn eigen noodzakelijkste goed. Zou ik ze
.verbranden ? Neen, dat mocirt niet, ,t was onmo-
gelijk al het teerste en schoonste te vernietigen,
dat in rnomenten van hoogste zielestemming
was ontlokeu of geklaagd werd van uit a{gron-
den van smart. Ik zou misschien alles eens te-
rug vinden, wie ltteet ?

Ik sloot de schuiven en borg den sleutel,
Ik liep het huis af, een làatsten keer, alle

kamers door, waar wij zoovele jaren hadden ge,
leefd en vreugde en droefheid gekencl en ge-
cleeld. l!{ijn voorzaten keken mij aan van uit
hunne oude, vergulde kaders, al die stilie en
verre rlenschen, die geleefd haciden in tijden
van rust en onverstoorbaren vrede: grootvacler
met zijne bakkebaarden en de roze hand op derl
hecht van zijn krommigen officierssabel uit clen
tijd van l.eopo d I; grootmoeder uit Hollanc1,
rnet haar strak-gesloten mond vol stil.verbeten
droefheid, - haar vacler vocht in 't verre Indië
en zij was vroeg verlaten en alleen; overgroot-
moeder, met de witte. muts en de zware gouden
halsketting en de gouden horlogie op het blin,
kend 'zn'art-zijclen kleed ; een vroeg gestorven

l)e bespringilg van Antwerpen door de
twee-€n-veertigers. (P. De Jong.)

tante, uit Haspengour,v, als een meisje, nret eeil
rooctre roos in haar hand en een fijn juwceltje,
clat van uit cle haarscheiding neeriting op haar
maagdelijk voorhoolcl tusschcn cle platgestrekerr
bandcaux.

Overal ston<len of lagen voorwerpcn, clie her-
inneringen opwekten aan blijde en clroeve cla
gen, aan verre reizen. l

En.zoo beschrijft n{uls vcrder het afscheid
vafi Aln wonlng:

rt Het is de tijd om aan al1es vaarr,vel te zeg,
gcn. Hct is de tijcl orn uit zjchzell alleen te
leven, om te weten, eens voor goecl, clat niets
belang heeft dan onze eigen rlenkencle, voelen-
de, onsterfelijke ziel. Wat hceft clit stoffelijk
leven te beduiden? W'aarom, als cle bocle varr den
dood nu hijgend aan de deur staat, nog lvillerr
talmen en uitrekenen, dat het beter.straks dan
nu, over een jaar clan clezen nacht zou zijn. Het
ware iaf een stond daarover te clubben of eveu
maar te aarzelen,

Wat is het zelfs, dat deze schoone stad ten
onder gaat, wanneer haar lot beslist is?

De historie moet haar verloop hebben. Daar'
is niets tegen te cloen. De O.-L.-Vrouw-toren
zal instorten wanneer zijn rrur gekomen is.
Rorne en Athene en Carthago zijn ook verwoest
cloor overwinnende legers. Anclere ste<len zijn
vergaan voor eeuwig. Iilet r--vas no<lclig o n eelr
nieuwe orde in de wereld...

Er kwam berusting in mijn hart. lk voelde
geen haast meer, geene drift, geene eigenliefde.
geen verwijt tegen het lnt. Ik sloeg mijn nran



Cholera en andere ziekten begeleiden c{en
ooriog. (< Daily Herald. r)

te1 om, stak mijn tasch onder den arm, sloot
c1e deur en tr.ok de straat op.

Het was omtrerrt acht uuï. De stad lag
c.looc.lsch en grijs alsof een v{oege nacht er reeds
begon te do1en. Er waren bijna geen menschen
rrreer op c1e baan. De huizen, al gesioten. Hier
en daar werd nog haastig een kelder met âarde
en assche toegestampt, bangelijk en geniepig.
De rvinkelramen wâren dicht gernaakt met geel-
houten planken; anclere, clie haastig nog de
luiken voor kregen.

Werktuigelijk stapte ik het centraal station
binnen, als wilcle ik weer, lijk vroeger, den
trein gaan vinden, clie rnij, na de dagtaak, clken
avoncl voerc.ie naar de verre rust der mastebos-
schen.

Alle bareelen stonden open, geen toezicht
nergeûs meer. Het was geen urlr om nog een
trein te treffen; en toch, ik vond eï een die op
vertrekken stoncl naar Esschen. Ik kreeg een
plaatsje in een der volgepropte wagens. De men-
schen waren zenur,vachtig opgeruimd. Alles ging
zoo broederlijk gemeenzaam toe. De angst van
't oogenblik werd als geloochend cloor de onver-
schillig- en druk-doende tongen. Have en goed
wercl weiiswaar verlaten,. maar 't was immers
mâar voor korten tijd, en 't leek zoo aarclig dat
kosteloos reisje naar Holland.

De trein was in beweging gekonen, traag van
de overgroote vracht. Ik zocht door de vensters
een laatste giimp van O.-L.-Vrouw-toren,:die
wit-grijs uitstak boven de daken op de sombere
avondlucht; de slanke naalden van Sint-Joze{
spietsten bovert de duistere bo,onren van 't park.
I{et stadszicht gleed voorbij eû was verzwonden,
.wij reden de donkere velden in. u

tsten ççe ûE even een kiikjc tretnen in een
gasthuis.

In het Sinte-ilIaria-hospitaal, te Berehem,
heerschte groote beclrijvigheid. Vau af 3 Oktol
ber had men al c1e gebrekkige rnannen en vrou-
rveu uit het Ste-Anna-gesticht, dat buiten de
rvalien der stacl stoncl, naar- het gasthuis over:
gebracht., waar nten hen veiliger achtte, claar
het. gasthuis achter cle hooge vestingen iigt.

loen rnen clen 6" Oktobei vaR de krijgsover-
irei<i bericht ontving, dat clc'verpleegde sàlelaten
zich gereetl rnoesten houcien, om ell o,ogenblili
te kunnen vertrekken,. wist men genoeg; rrren
kon irnmers gemakkeliik tusschen de reglis van
ztrlk cen bevel lczerr.' Datlelijk nam men maatregelen, orn cle onder-
âardsche gangen tot slaapplaatsen in te richten.

Men sleurde bedden, matrassen en dekens
naar beneden.

's W'oensdags moesten de soldaten, die nog
gaa.n_ konden, zich naar de Schelde begeven. Da--
clelijk gingen er ongeveer 40, heen; àe snakten
oln weg te zijir, want hulpeloos aan ,t gevaar
overgeleverd te worden, is vreeselijk

Sommigen strompelden op krukken, ancleren
wefden door makkers ondersteund.

Ook uit andere airrbulancies zag meu veel
treuriger tooneelen; daar wâren er die, steunencl
op twee bezemstokken,de gedoemde stede tracht-.
ten te ontkomen.
' fu het Ste-Maria-gasthuis lagen nog g€won-
119" t9 bed; zij konden zich ielf niel Ëelpen.
Men had auto's beloofd, doch dezen daalden
niet op, Dokter Marinus had er in de Vesîing-
straat een vijftigtal bemerkt, die naar passa-
giers schenen te wachten.

De geneesheer ging op zoek naar den bevel_
hebber van clie voertuigen, en kreeg van dezen
gedaan, dat de auto's naar het gasthuis reden.
De geu'ond,en uterclen dan goed lngeduffeld en
1,n de rijtuigen gedragen; sommigen bleven '

claarbij op hun bclrie liggen. En c1e auto's ver-
trokken.

__fn het hospitaal waren nog talrijke zieken.
Nu begon voor goed het verhuizen van bedden,
matrassen en dekens naar de kelclers. A1 de ziel
ken, dienstbod,en en zusters hadclen te zqrgen,
dal ze voor den avond met al hun gerief bene-
clen waren. Niemand' mocht tijdenJ den nacht
boven blijven, en de dienst moest d,erwijze in-
gericht_ worden, dat men zelfs over dag niet
behoefde b,oven te komen. Alleen de keukàn, ge-
legen onder twee ijzereo betonger,velven, moèht
biijven benuttigd worden.
_ De kelderingen geleken een Vrijdagmarkt.
Bedsteden, matrassen, tafels, stoelen, it wercl
zoo r,loordeelig mogelijk geplaatst.

In een der gangen richtte men een klein al-
taar op, waar het H. Misoffer opgedragen zou
wor:den.

In clen loop van_ den dag vergrootte de bevol-
king..'t Is in de verwarring, maar ook lvel in
egoisme gebeurcl, dat familieleden ziekelijke en
gebrekkige rnenschcn achterlieten, gelijk we het
ook elders zagen, en deze veriatenen kwamen
nu ûnr een schuilplaats smeeken, in 't gasthuis.
Ook .k'lopten er bannelingio aan, van elders,
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Stanrjheeirl \r.il Teniers te Aatwerpen

die cle kracht ruisten oûr vcrrler te trekkelr e-lr

alles wilden trot*eeren, zoa ze tilââl. nlsile vûl)
den voor het afgematte lichaam.. Dan had ruen de ouderlingen uit bet Sinte
Anna:gesticht, zoodat er z.ic,l't wekJra nreer dan
350 personen bevonden.

Voor a1 die persoaen wilrle rnen toch slaâI)
gelegenheid geree<l maken.

Dokter Marinus, met zijn fauilie, kwam ook
aan de poort bellen. Hij wilde zijn zieken niet
verlste[ en, in voorkomend geval, zich beschik
baar stellen om gekwetsten te verzorgen.

In clcn neeht zou het bombardement l-.egin
nen.

Ëen 'laube, duchtig door de Engelsche vuur
rnonden besciroten, had in den voormiddag bo
ven Antwerpen gezweefd, wat als een kwaa<l
voclrteeken beschouwd werd.

Dien Woensdagavond werd d<lor de iroogere
krijgsoverheid in het Ste-Maria-gasthuis nacht
verblijf gevraagd vror generaal de Guise, twee
andere officieren, alsook voor 200 soirlaten en
10 wielrijders.

Op eeu ommezien was alles gereed om hen
allen onder dak te brengen.

Generaal de Gilise kwam en bleef tot ééh uur
's nachte. Intusschen was de beschieting be,
FçD[*u, $v*r v66r middernacbt kwes de eer

ste sLrtaprrcil ruri crlr vircscirlk g,ehuri uver de
stad gevlogen.

< 't 'Was of ik weet uiet welk voortristorisclr
beest door 't geluchte kwam gevaren l, schreef
I)e Bom, rt uitstootend langgerekte giiieu, die
uw bloed deden verkruipeu, uw hart angsii
ger cleden kloppen De groote miserie was over
ons gekomen.

Daar zaten we ueer"gehurkt in ouze ke.lclers,
ru 't twijfelachtig gegiim van een uachtiampjr,
cn alles \,vat ons lief was omvademden we rne',
een blik. Een onzeggelijke beklemruing vcr
uauwde de borsten; 't groeiende bewustzijrr vau
het cladelijk do'odsgevaar sloeg d"e ledematen
tret verlamming. 'I'ot op 't uiterste oogenblik
lreri uiemand aan de lverkelijkheid geloofd.

Onze stad in gruis geschoten ! Weerlooze be
'wotrers,die veertig dagen te voren in hun wreetl
ste ciroomen zoo iets niet zouden ontwaard helr
ben, zouden door een onzichtbare macht lre
laagd worden; iedere minuut kon de dood ou
der ons zijn. Mea moest lang nadenken - eu
wie kon nog denken ? * om zich dat terelege
in 't verstand te prenten; straks viel zoo,n gà
weldige bom boven uw hoofd, en heel dit huis
zakte over u in; dat geliefde tryezen [aast u zotr
niet meer ademen ; 't zoa zijn het einele van
alles.

ùIaar ook de bearrgstc ziel kan, als cle uiter
ste spankracht bereikt is, in gelatenheid ziclr
zei{ hervatten, en zich, ais iu een laatste lloveu-
tnenschelijke greep, vastklampen aân een vage
lrr:op.

O, tlie eerste naclrt, als tle knallen iu een
djchte nabijheicl zich vermenigvuldigdel, rlll
weihaast ook dr. vlartrruen uit de hrrurt uw ven
stefs rûodverfcien varr rlen gioed der brauden !

F,l cle angst der tlieren, die hulpeloos zich rond
de meesters nestelden, beven<l over heel hun
lrnr elierenlijf ! En dan, in de vage oehtend
klaarte, donr straten voJ steeneit, gruis en glas
scherven, langshenen cie huizen, 

- 
waar alleet,'t gerveekiaag varl een verlaterr irond ncg tie

:ranwezigheici verried I

'k Zie ze nog voor tne, cl.e arure stumpeLs varr
gekwetsten, die de gasthuizen ontvloden, met
r1e kramp in 't verbleekte wezen, uroeizaaur o1r
krukken zich voortslepend, ontredderd, waan
zinnig. Ën ondertusschen, links en rechts varr
de r'luchtende kudde, een projektiel, dat eerr
hnis tot spaanders sloeg, een geweldige bonk,
en een groote stofwoik uit den puinhoop o1r
warrelend. rr

Dan vielen er ook gewonden.
Zoo werd het gasthuis te Berchem verwittigrl,

dat er in de Generaal I,emanstraat een mau ge
troffen iag door scherven van een shrapnell,tn
onmiddellijk ernstige verpleging behoefde.

Zand.er dralen ging een knecht van bet gast.
huis, te midden van den bommenregen, mef het
ambulanciewagentje den gewonde halen.

Nauwelijks was hij weg, of er kwam bericht
uit de Krijtstraat, dat ook claar gekwetsten weg-
gehaald moesten worden,

De granaten gierden immer in wilde vaart
over d'e stad. Niemand waagde zich op straat,
in de kclders hocrde men van daarbuiten het
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llcl verrrielrle huis van David 'leuiers. aail de l.,orrttraardcvcst

i<rakerr rier gelroifen huizen cn iret necilrkrffcu
\'ân het pr1ilr.

l\Ien u'as zeel bekonrmercl our deu knecht, dic:
rrraar rriet terugiceercle met zijn gekwetste. Eiu
,le1ijk, een ruk aan de bel ! De rnan stontl met
,le rvieg voor cle poort van het gasthuis. Hij
\\'as ongehindercl. De tran, dien hij medebracht,
rtas ctrwars door clen rroet getroffen. Na voorloo-
lrig verband, werd hij opgenomen in een onder-
:rardsch vertrek.

Ifaar aan een tweede uitrijden viel op het
orrgenblik niet te denken, want 't ging met te
veel gevaren gepaard. Men moest wachteû tot
's mo!:g:ens, toen een eerste rustpoos in de be-
sehieting kwanl.

IIet Ste-Maria-gasthuis kreeg ook zijn deel
van de granateu, maar niemand liep eenig-let-
sc.l op.

Irr den kelder, onder het Museum van Schoo-
rrc Kunsten, zat de konservator Pol de Mont,
tlie er trouw de in veiligheid gebrachte schiide
lijeu bevvaakte. Hij achtte het zijn plicht te
blijven, ofschoon ook hier, aan 't Zuid, het
gevaâr zeer groot was. Hij ook beschreef dat
allerdroevigst gevoel vaî eenzaatnheid, die ver-
schrikking, bij de gedachte, dat Antwerpen
,laar weertroos overgeleverd lag aan het verwoes-
tcnd geschut.

En dan, in den omtrek, dat gehuil en door-
tlringend, geschree,irw van hondên en katten, in
,le rvoningen opgesloten.

Reeds van af den 3n Augustus, toen wel nog
rveinigen aan een belegering van Antwerpen
rlachten, trof de konservator Fol de Mont reeds
maatregelen voor de beveiliging cler hem toever-
trouwde kunstschatten. I{onderclen schilderijen
en beeldhouwwerk€n moesten naar de kelders
gebracht worden. Deze verhuizing geschiedde
met de meeste orde; eerst bracht men de wer
ken van kleine afmeting over, dF heroefitle ver

zauchug lirtl.rtlrtr, dc Floiiautiscirr rrleeslerb,
enz. Dau nam mén de grooto paneeler' weg:
Xlassijs, Rubens, Van Dyck, Jorrl:rens en auele.re
rrreesters rrit <le I i' cerru .

Iien uitgekozeu ploeg u erlt lietlgn ver rieirtter,
oncler: cle .bev<.regde leiciiug van den heer Louis
Claessens, dien onrvangtijkeu arbeid.. Eeu der
nrânnell wâs eeu akr:obaat, die behendig langs
de lijsten sloo1r, rJe ladclers opkloru, rle cnmoge
lijkste plaatsen lereiken kon, wanneet er hij
het afdalen icts niet in den haap was.

Zouden cle werklieden rvel eens aan de wisrel,
valligheicl cler historie gedacht hebben, waûncer
ze op menig stuk tafereelen uit Antwerpen's
geschiedenis zagefl, onder meer cle rr Spaansche
Furi.e l, waarop men de vlammen een deel der
stacl ziet verwoesten ?

Den 29o Augustus kon Pol de l,Iorlt aar! de
regeering mellen,clat het overbrengen der schat
ten volbracht was, zontler dat één sc-hilclerii ook
maar het minste had geleden.

Feitelijk t47as de bergplaats geen kelder, ruaar
eigenlijk het gelijkvloers van 't museum, zonde*
vensters of deuren aan den buitenkant, met,al
leen eenige luchtgaten, die op de binnenhofjes
uitkomen. Deze enoime zaa7, buitengewoorr
kloek gebpuwd, meet 47 m.50 in <le lengte,
11 m. 6O in d,e breedte en is 10 m. 35 hoog. De
sterke kotrommen steunen een gewelf van 3m.60
dikte. Eenige meters metselwerk scheideu dat
gewelf dan nog van den vloer van het museum.

Ook kerken van Antwerpen en Mechelen ga-
ven hun bijzonderste doeken aan Pol de Mont
in bewaring.

De beschieting van Antwerpen durrrde tot
Vrijdagmorgen. Van zeer ver zag men den
brand,.

Zoo stonden honderden menschen op den dijk
bii Batb oaar den vuurgloed te stareno en in de
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I{uis op den hoek der Drie-Koningenstraat cn
de lwiststraat, te Berchem, dooi. een enkel
obus weggeslagen.

Zeeuwsche polclers rinkelden cle ramen der boer'
derijen van 't kanongebulder'.

Te Klinge, boven Hulst, aan de Zeeuwsch-
Vlaamsche grefls, zag rnen, hier en daar, tus-
schen de clreef van een bosch, in de verte, een
zwarte wolk, en, diep onder clen indruk van
het visioen, riepen c1e menschen elkaar toe:

rr Antwerpen brandt ! l
O, die slagen voor de uitgeweken Sinjoren,

't waren als zoovele bonsen op hun hart !

Zoo beluisterde Jozef Muls van uit Kappellen
het schieten en hij schreef:

rr De nacht was over ons landhuis, de groote,
heilige nacht, waarin geen arbeid meer verricht
wordt, zegt het Evangelie. Maar de rverklieden
rler duisternissen waren bezig. Rond midder-
rracht, het verschrikkelijk uur, begon het, cn
cle slapende aarde schokte van 't geweld.

De ramen van mijn slaapvertrek stonden open
cn ik 1ag tc luisteren met een kloppencl hart.

IIet was of cle clonkere koepel vatr den nacirt
op een ontzettend rythme geramd werd cû de
doffe bonzen nadreunden door cie leclige ruinte.
En telkens volgde de stilte, zoeter nâ 't geweld,
en door het zwijgen van de lucht ging het ge-
murmel van de dennen, het knerzelend schuren
van trl'êe takken op clkaar, het gorgelend ge'
liwaak vail çen late puit in cleu vijver.,.. Ik nag

ile nachtelijke blauwte met sterr€n bovetr cit
zwart-fluweelige boomkruinen... tot weer klonk
de mokerslag, almachtig, en de nachtkoepel
trilde van den donderenden schok.

Ik 1ag te druilen en te droomen, en wanuecr
ik sorns toch indommelde, vernam ik, na een
poos, weerom het brommencl ge1uic1, alsof het
nadef n'as gekomen, alsof een gervelclige man
nu clringend op de zware huiscleur bonscle, zoo
dat de gang galmde als een klok en de rnuretr
daverclen.

Toen de morgen klaarde, ho,orde ik over deu
steenweg, v66r ons hof, het honclerdvoudig ge-
rucht van massa's in beweging: wagens ro clen
over cl,e kasseien, paarclenhoeven stampten, hon-
den blaften, koeien loeiclen lang en klagend, als
riepen zij in de rveiden, en aldoor ging het
moecle, slepende geluid van duizenden voetzo'
len. Het was het groot tumult van een heel
volk, <1at verhuisde. l

Onder de granaten duurde immers de vlucht
uit Antwerpen voort. Menschen; die verzekerd
hadclen niet heen te zullen gaan, waren na dien
eetsten nacht geheel van gedacht verandercl.
Duizenden bestormclen de Wilfordbooten, clie
naar Vlissingen zouden varen, en er was maar
plaats voor enkele honderCen.

Op de Suikerrui geleek het een woelige zee
van volk, waaruit angstig gehuil klonk, \vanneer
links of rechts een granaat insloeg.

Sommige straten verdwenen een wijle in een
grijze stofn'olk van puin en kalk. Sornmige wo-
ningen wâren als opengebarsten en vertoonden
de bloote bovenverdieping met de slaapkamers.
De u'ijk der Scho,enrnarkt scheen een vuurgloed.

Trouwens, weldra woeclde op twintig plaatsen
brand.

Deu Bo Oktober, 's avonds, bevoncl cle tu'eed,e
tlivisie zich nog te Antwerpen. Generaal Dossin
bctoogde aan het gr-oot-hoofdkwartier, clat hij
lnet eer hanclvol firalrncr1 niets meer voor <le ver'
rlctliging kon iloen. Yarr u,elk belang kon het
tlarr zijn., dat cen zesde deel van het toch reetls
zoo geteisterd ieger zich nog liet insluiten ?

Het 6" stond alzoo nog te Deurrre. De màn-
nen maakten €r nog loopgraven, maar haclden
het gel'oe1, dat hun arbeid nutteloos was. Ze
vernamen, hoc Antrverpen leeg liep, hoe de gan-
sche legerbagage r,ertrokken n'as, cn de vluch-
telingen zich ophoopten aan cle kaden, of c1c

\vegeû traar 't Noorclen bijna verstopten.
\rergat men hen dan? Einclelijk ku'arl ht't '

bevel van generaal Dossin: dc trocpeu koncien
zir,'h terugtrekken, ntaar nientittrtl tttocht over
dc Scheliletrrttg r'66r dc .laatstc 

Iitrgclschrnan
afgctr,okken ivas.

I)it rricuu's braclrt ontspatnrittg.\'cchtcrr ivildc
nren u'cl, maar op een \/ast punt blijven staatt,
onbekcutl rrtet rlctr viirtntl, bestookt rvordett,
zoncler dat ttren zich korr vertledi.gctt, 't gevoel
hcbben, clat rnen eensklalis oursingel<i eû geva11-
gcll gcnoflren u'olclcn kan..., ciat alles rvas orrt'
zcnLl'ntcncl en neerclrukkend.

De solclaten verlieten dus hun stelling, ltaast
terr zich in groepjes door de Turnhoutsr.'he- en
Leopolclaposrteu er kozen dan de kleinere stra'
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ten, claar de groote, breede straten te veel het
doelwit waren van het vijanclelijk geschut.

Op allen woog de triestigheicl van een groote
nederlaag.

Antwerpen zelf scheen een somber hol, waarin
niemand de vroolijke, bliir.noerlige stecle van
weleer kon herkerrnen; 't Lag daar te clavereri
oncler het gerveld, en de straten schenen nu uit-
gestorven met hunne doode huizen, Bn rn'aar
er menschen opdoemden, gleden ze als schim-
lrren langs <le muren.

Ook plunderaars loerden, om hun slag te
slaan, en spionnen hadden nu vrij spel, na al
de strengheid cler votige dagen.

De laatste verdedigers troepten op en nabij" de
Groote Markt samen I sommigen, die in tien da-
gen geen rust hadden genoten, sliepen op de
i<eien, onbewust rran het gevaâr.

En waarheen? NIen hoorde geruchten van een
vijanrlelijke berveging in Waasland; men zou
rloor een nauwe gang langs de Nederlandsche
grens moeten sluipen. De brandgloe<l laai<1e
r-ooral over 't Zuid.

M.en vernielde cle laatste voorraden, dte men
niet rneer mee\roefen kon.

Ontmoedigcle doldaten rvierpen gewerell, ran-
sels, koppels met patroontasschen weg.

Op de kaden irooptcn zich a\ <le troel'cn dcr
tweecle clivisie .op : hef 5", het 6" en ltct ?n, ntet
rtestingafcieelingerr, genie, mânncl1 vâl1 tlen ver-
voetrlienst en " clâartusschen eetr hon der<-'i.dui zencl
burgers, alien in zenurvachtige ltaast, olll ()\ior
cle brug te trekken.

O, clie laatste overtocirt ! D'aar hct laag watct'
was, lag cle toegaug iot de brug zeer steil naar
beneden; gelukkig droeg de rnenigte clkaar,
r,o. rmde zil een opeengestuvcle mitssa. Toch
raakten snldaten en burgers en zelfs eefi gan-
sche wagen in clen r'loed.

,r Vooruit,rrooruit I Spoedt u I ,r klorrk dc rl'aar'
schuwing.

Aan hangars 16 eu 17 rtierlr metr attto's in <ie

Schekle. Duitsche vaartuigen, als de ri Gneise

nau !, die rnen als oorlogsbuit
niet over de neutrale Schelde
wegvocren kon,. werden tot
zinken gebracht.

I)en ganschen nacht duur'
de de aftocht met koortsach-
tige 'gcjaagclheid voort. En
ginds, aan cle overzijde, was
het of een gansche stad in
het veld kampeerde; daar
sliepen soldaten en burgers
op voetpaden, in de weiden,
langs c1e dijken, en kreunclen
zieken, schreiden krncleren.

Z,og werd het Vriidag.
, Om zeveri uuf 's morgens
werd de brug verniel<l.

Antwerpen was door de le,
geroverheid aan zijn lot over-
gelaten. Maar de laatste troe-
pen, die de stad en de omhei-
ning verlieten, \ilaren dan
toch Belgen geweest, en g'een

Engelschen, zooals men beweercl he-.f'"
De burgerlijke magistraten besprakcn onder

elkander wat hun nu te tloen stond. De beschie
ting durrtde voort ; r,oor tnilliocneu was cr rcccis
vernield, 'mpar Antwerpen werd met geheele
verwoesting bedreigd.

De orterheden trachtten in betrekking te ko
men met den staf, doch vonden alle bureelen ge-
sloten. I\{en had de stad zonder inlichtingen
gelaten.

rrÀ/at dan te doen ? Wachten en Antwerpen aal)
geheele vernieling priisgeven, zoncler rlat clit nog
voor het land nut opleveren kon?

De Scheldestacl had bewezen, alles voor cle
vrijheid over te hebben, tot zelfs <1e gansche
verwoesting.

Op voorstel van schepen Louis Franck, was
door den gemeenteraad in dien zin een motie
aangenomen en aan clen krijgsgouverneur ge-
zonden, 'doch thans had alle weerstancl, op den
rechteroever opgehouden.

Het leger lvas heen. Generaal de Guise ha<l
zich teruggetr.okken in het fort Ste-]\Iarie, aan
dea overkant der Schelcle. Dus wareo rrerd,ere
offers nutteloos.

Zander 't belang voor de algemeene verdedi-
ging, woedcle op meer dan twintig plaatsen
brand en bleven de granaten regenen. Daken
stortten in, muren waggelden, het puin nanr
toe.

I)e overheden, in cle kelders van het stadhuis,
gevoclilen hun vgrant\,voorclelijkheid. Deze rlas
zyvaar. Aan de eene zijde het land, clat zich
verclcdigde, rvat v66r alles ging; aan de andete,
het belang der duizenden inu'oners.

I,ang werd er onderhancleld, en slechts na
riipe overwegi,ng nam Inen eefl beslissing. Ant-
werpen was buiten den strijd, het kon zich eer-
vol overgeven. En waar de militaire o..zerheden
rverkeloos bleven, rroesten de burgerlijke han-
tlelen.

De Noorderfortèn waren nog bezet, maar kon-
den niet meer-den niinsten invloed op de krijgs
læweging uitoefenen. De Duitschers zouden van
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hen geerr last rittdctvtnrlett [rr1 iletr,,1,i:r,rrti(']r
rriral Antwerperr.

ll,r zott eeil afvâardiginr. naar geller aai 'u otr
lleseler gaau. Btlrgerneester Jan De Vos, I,ottis
F'r'arrck, voorzitter, err Ryckrnarls, ondcrvoorzit
ter <1er Iuterkotrrmunâlc' Konuuissic (ecir liclraau,
rlat de belangerr van Alrtwerpeû ell ornliggendc
gemeellten behartigrle), cn de kotrsui-generaal
van Spauje, <le heer Ftarrcisco Sebrn y Saiz, na
nrerr de gevaatlijke taak op zich. Iir lvâs hoogc
rttoetl uoodig om tlezerr gcvaarlijkcn tr-i'cltt tc
rlnerr door onder clen gratratenregcn iret Drrit
sche leger tegemoet te gaan.

fn elen rnorgen van Vriidag reclen bovcu
genoemde heererr in een auto heen,voorafgegaarr
dlo,or politieagenten met de rvitte vlag. Mel bc
gaf zieh langs de \Varande, waar jttist trog eel)
hurger door een projekticl getroffen wercl. I)c
kanonnen huilden voort. Buiten cle Kielschc
[)ooTt, op den Boolirschen steenr,veg, ontnroettc
rnen d'e Duitsche voorposten. D'ezen wâren zecl
çvantrouwend. De parlementairen verklaardcn
bii generaal von Besele geleid te willen worrletr

Men blinddoekte d,e afgevaardigdet ctt vtterdt
hen naar het hoofdkwartier, te Thildonck

Generaal von Beseler was zeer vetbaasd, tocrr
hij vernam, dat burgers ol'er de overgitv(' \rârl
Antwerpen kwamen onclerhandelen.

rr Ohne General ! r (Zon<let senetnai !i rielr hij
gemelijk uit.

IIij werd zelfs kwaaci, wântrouwde t{r zaak
en dreigcle de parlementairen met wegvoering
naar Duitschland.

Maar de heeren kalmeerden hem, door te bt-'

toogen, dat zij hier als onderhandelaars kwa
uleû, daar de militaire overhe<len heen waren

Von Beseler scheen als legeraanvoerdet bele
rligd, dat men hern burgers en geen rnilitairen
stuurde.

Na eenig beraad, besloot hij zich net d,e par'
lementairen ûaar Contich te begeven Men was

,laar ,trchtrr hil tle statl, err tlt geLreiaal rvtklt
terctr geen besluit nern€n v66r' de officier terug
!va$, di€n hij naa,r Antrverperr gesturrrri had, onr
rle veste op te cischen.

Dc parlementairen dlougcn er tlarr up aal,
,lc beschieting te doeu olthouden. Dc Duit.schc
lrcvelhebbcr wil1ig<le clit ver:zoek irr.

rr Uit reclencrr van ïrrrrrraniteit r, zei trij ,r llrr
t,clorl<ropig. l

Beveletr in dien zin lverdcrr gegcverr, e"n tle
ii:ruonnen, die zoo lang ovet de gansclrc onrge
viug ge<lonrlert1 haclden, zl\:egen plots.

't Gezelschap reecl clus naar Contich, her
rlorp gelegen op 11 Km. van Antlverlren. aarr
rlcl steenweg Antwerpen-Mechelen.

J{en nanr er cien intrek op de groote villa
,, Ilest and be thankful D, van den heer Roelofs,
cvcrr buiten cle kom cler gemeente, tusscherr
Corrtieh en Oude-God. Daar verbeidde mcn nu
,1err terugkeer van <len f)uitschen officicr, clien
,lc overste inderdaad' uaar Antwetlren gcsturrrcl
lrad.

l)eze af.gezant bood zich op het stadhui$ aarr
crl vernam tlaar, dat de Belgische afgevaardig
,lcu naar generaal von Beseler waren getecleu.
Hij kon dus niet anders cloen dan terugkeeren.

Do,odsche stilte heerschté in Antwerpen. Al
leen de vlammen woedctren. Door de straten lie
pen honclen en katten. Ifier en daar zag men
eenige burgers, welke thans uit hun kelcler kwa-
rnen, daar de beschieting ophieid, en rlie elkaar
rlaar nleuws vfoegefl.

Niemand kencle den rechten 'Loestand. lrr den
voormiddag waren de laatste troepen afgetrok
ken, .het 11" vesting, de laatste die, buiten de
bezetting van eenige forten, op <len rechter-
oever geblevell waren.

Daar cle brug bij het Steen .vernield was, bc
gaven ze zich over O,orderen naar Iril1o en trok
ken daar den stroom over Zaterdagl,amiddae
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wareJr ze tot aâu Kli.nge genrarclrcertl en nrocs
ten toetr naar Hol1âfld wijken.

Ile getrleveu inwoners verbeiddeu iru l'n .str)an
rring ele komentle gebeurt€nissen. Wek1ra vci.
rrarn meTr toch eenig nieuws.

rr Leilen vân het mâgistraat ziin rritgcrecletr,
otn met rie Duitschers te onclerhanclelen r,, zci
ilten.

Generaal von Beseler vernam r,an zijn afge-
zant, dat deze te Antwerpeu geen officieren aan-
getroffen had. NIen kon dus de onderhanrleljn-
gen aanvatten, welke leiclclen tot de < Konventie
larr Contich r.

Ant'"verpen werd overgegeven. De nog over,
lrlijverrrle forter moesten v6ôr ZatercTag l0 Ok
totrer, 's midclags, overgegeven zijn, anclers zou
cle beschieting hernomen'ï/orden.
'Ilen volgenden clag zouden de Duitschers irur.i

ititocht houden. Om 6 uur rvercl het stuk getee-
kerrcl en keerden cl'e parlementairen naar Ant-
\relpen terug.

Toen reeds zwetmden er Duitsche soldaten
binnel <1e staci.

Zoo Tezet \4/e in ( Op de Vlrrcht ,r, van Frans
\/an clen Bergh :

tu Cuypers, een llechelaar, die niet verder dari
Antwerpen gevlucht wâs, vetrnam nu vân een
kennis, op het provinciaal gouvernement, clat
bij getust mocht huiswaarts keeren. De stacl
was overgeÉaeven en het beschieten zoll niet
*"Ë1i",:îu15"ffi;T' 

,""" mensch op de 
"t'a"t,slechts roncldolende honden, waarvan sommige

hern volgden, en schichtige katten, die in cle
keldergaten verdwenen.
. Die eerste Duitscher dien hij ontmoette, u,as

cen pinhelm, met tr,vee vrou\Men, c1e eene aan
zijn arnr en cle andere hielp hem zijn trap.
vyiel voortduwen, hij aan de'eene ziirle van alo
stnrllstaltp. zij *an rle and'eye

i, Wat ben ik rnoe l zuchtte een der vrçuwell .

ru \Iias is das brennen schôn r, wenkte de pirr
irelil naar clcir ontzaglijken vuurgloed, die rle
t,ijk r.ler Schoenniarkt verslond. l

Tegelijk met tle Duitschers, lerscltett,-'tt sclrtlt'
nige lieclen, welke nog vlug hun slag wilclel
slaan. Er lag daar zooveel te pluncleren, te rog
ven. En men drong huizen binnen en sleelitt:
clen buit weg.

De heer Loujs Franck sloop 's nachts naal
het fort van Schooten ; hij wilde den konman
clant der nog overblijvende forten van het ge
beurde in kennis ste1len. Voot burgers, haddetr
c1e' parlernentairen dan toch uitmunteld ouze
belaïgen vercledigd. Ze r,vonnen imriers tiid
tot Zaterdags 12 uur.

De kommandant van het fort van Schooterr
kon nu nog met zijn koliega's onderhandelen.
Zij besloten hun verdedigingswerken en voorra
clen te vernielen. To,en dit gedaan \4,âs, rukten
zij met hun garnizoen naar de grens en weken
in -l*eclerland. Om krijgsgevangenscirap in
Duitschland te ontgaan lvas er geen anclere weg.

De l<ommanclant van het fort Kappellen vrees-
de, dat c1e vernieling niet volkomen zou zijn,
en drong, twee uur na het in brand steken, no.{
eens zijn \,verk binnen, op gevaar af met dcn
ganschen boel in cle lucht te vliegen. Hij strooi
de kruit in de nog ro'okende gaanderiien en
stak voor de tweede maal het vuur aan.

De kommandant rran de schans Beirendrecht
dekte den terugtocht van zijn kollega's en de
garnizoenen cler omliggende forten. Hi3 trok
zich 't laatst terug, toen hij reeds oncler het
bereik was vân c1e Duitsche g:eweren, en nâ1lr
afscheicl met een donderenden kreet:

,, Leve België ! r'

Dien Vrijdagavond, echter had generaal <le
Guise ook reeds de onderhandelingen willen
4ânvafll{en Hii nnf, een nfficie; naar rl,: rtad



,- t7 I

I)e ,,'I'averne Royale )), op dc Groenplaats, na lret bombardement.

ma:rr deze liep aan den overkant irecn err weer,
zonder verbincling met de- stacl te kunnen krij-
gcn. Hii blies op een tronipet, maar werd nict
geÏroord.

Generaal 'Werbroeck 
kr,rram tiarr cien volgen-

tlen morgen naar Antrryerpen en bekrachtigdc clc
I(onventie rran Contich. Generaal de Guise gaf
zich als gevangene over en wercl naar een ves'
ting in Duitschland gestuurd. (1)

D,e int'ocht was voor de Duitschers een grie-
vcnde teleurstelling. Men hatl cle geweren ge-
poetst ên met groen en bloemen gckrooncl. De
troepetr zâgen et' kranig ttit. Za zouden inclrrrk
rnoeten maken. En ze paradeerden voor... ge-
s'loten huizen, en een enkelen buLgcL, clie eens
aan cle cieur kr,vam kijken !

't Was een intrede in een vedaten stâd.
rr Een wapenschouwing 'vverd gehouden cloor

clen militairen gollverneur, aclmiraal von Schroe-
cler, en generaal von Beseler, die, omringd door
cen vergulden staf, <le koppen hunner paartlen
naâr het koninklijk paleis, op de l\{eir, hadden
.gericht r, rzertelt Alexander Poi,r'ell. rt En als
tr:cschottrn'ers hadclen de Duitsche overl.,'innaars
niet mcer 1iec1cn, clart ze in de straten van het
l3abylonisch puin zouden aangetroffen hebben.

'Ihourpson en ik, clie vô6r eelr raanl rran het
kotrsulaat cler Vercenigcie Staten zaten, warcn
op de geheelc Ilcirpiaats cic ccnige gctuigen
vau dc grootc rnilitaire palade.

I)e strdten watcn geheel verlaten, icclerc u,o-
ning rzcrclrristcrd cloor geslotcn biinden. Jk vcr-
onclerstel, clat cle Duitschcrs ze1Î gehindercl u'cr-
tlen cloor cle dootlclijke stilte, u'elkc hcu over-
viel.

(l) Iu April 1{,}2() rlcccl ceu ontlerzoekskomruis-
sie, clo,or gencraal tle Guise zelf gevraagd, rrit'
spraak <lvcr de velrlediging valt Antwerpeil, en
stelde den generaal in het gelijk.

Kornpagnie na kompagnie, regirnent na regi
nrent, brigacle na brigade rukten voorbjj. Zij
narcheerden op de maat hunner liederen, die
tegen de hooge gebouwen botsten: a I)ie Wacht
am Rhein rr, rr Deutschland, Deutsbhland iiber
alles rr, tr Ein feste Burg ist uuser Gott )).

Ofschoon clit gezang werktuigelijk was, gelijk
cie gezichten cler zangers, maakte het kracirtig
geluid dier steuimen, met regelmatige tusschen-
poozen, gesteund door cle scherpe muziek der
pijpels en het ger,offel der trommels, en verge-
zelcl cioor het gedreuir der laarzen op de stee-
nen, een zonderlingen indruk.

Ieder regimeut wercl voorafgegaan door zijn
muziek cn,zijn legervaanclels, en, toen de avontJ
viel, herinnercle nu die marsch aan'de politieke
rrerkiezings-fakkeloptochten in cle Vereenig<1e
Staten.

Aan 't hoofd cier kolon reed een eskadron gen-
darrnen - dc politie van het leger -, prijkencl
in hun groelre en zilveren uniformen, en op
hun schichtige, glanzende paarclen. Dan volgcle
de infanterie, in clichte gelecl.eren van gri jze
kleur, geclonrinccrd ctroor c1e silhouetten van of-
ficieren tc paarcl, die hier cn daar boven 't 'nroud
va11 pinirclmen oprezeil.

Na de infantcric, kn,anr hct vclclgeschut nret
zijn grootc, rlavcrende kernonncu, ratelcnd orrer
c'lc keien, en cle lianonnicLs, die de armen ge-
kruist iricldcn, cle hiclen ingetrokken, eu urct
houtcn gczichtcn onbeu,eeglijk als lakeicrr op
clcn bok van een koets.

't Waren clc kanonnen, clie aanhouclencl gedu-
rende veertien dagen irr rverking gerveest warcn
cn cle laatstc vecrtig urcn rloocl cu vernieling irr
cle stad hadden gebracht. En rnannen en paar-
den schenen zelf scherp als scireermessen en
irard als nagcls.

Dekens, erumers, keteis, lo<ipgravengerief, al-
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les nam cle reglemeritaire plaats in, en de bruin
lceren harûassen glommen a1s vernis.

Na cie veldbatterijen, rokle de bespannen
artillerie en de (( poms-pol1ls-kanonnen r, elk
getrokken door een paar kloeke paarden, geleid
rnet teugels door een so1c1aat, die op een kaisson
zat. Dan zagen we een stoet van automatische
kanonnen, zoo eindeloos, dat men zich afvroeg,
hoe Krupp clren tijd hacl gevonden en het noo-
dige staal om zulk een overvloed te verrraar'
,ligen.

Aangekondigd door de statige trompetten en
c1e tamboerijnen, rukte de kavalerie op: kuras-
si€rs met glinsterencle helnren, huzaren in grijze
jassen, met linnen overtreksels boven de pelsen
tnutsen, en ten slotte de uhlanen, tusschen een
zee van lansen, onder wolken vlottencle pen-
noene1l.

Maar het was toch op lange na nog niet
alIes. De uhlanen werden gevo gd door de ge-
bronsde mariniers cler vloot-divisie, r,vier marsch
aan het gewiegel der golven herinnerde; dan
Beieren in 't blaurl', Saksers, en de Oostenrij-
liers, die hun groot geschut hadden bediend.

Een viktoria, door een wit-paard getrokken,
rnet twee soldaten op den bok, geleidde een der
Ileiersche regimenten.

Paard en rijtuig wâr€Il:nlet bloemen versierd,
als vo'or een rt korso l te Nice. De koets lag vol
bloemen, flesschen champagne en rriolen, Elad
ze niisschien de beteekenis van een triomfwa-
gen, om cle overwinning te sSrmbolisêeren?

Dit leger telde geen lanclweer of landstorm.
't \Vas een strijdend' leger in de volle heteekenis
van het rvooril. De mannen hadden c1e tint van
atlrleten. 7,ii liepen met t1e lenigheid van volko-
nren gezonde lieden. En toch miste rnen er het
nrenschelijk element, en er heerschte in dezen
optocht geen feeststemming, .qeen éIan van een
1iararle. I)eze griize wezeûs waren slechts racle-
ren, as$en, moeren van een groote machine.

Dit woorcl, zoo clikrvijls gebruikt ais bepa,
ling van het D'r"ritsche leger, <lringt zich rladeliik
op, want er is geen beter tc rtinrlen : een groote
ttrachine, \\,aârvan het eenig rlor'll is:dc clor:r.d.

Ën toen ili eleze enorilrc striidruachine zag
voorbi jrcilleir , rrrt ziin lrrid sedïuiseir, zondel

rvroegirrg als een moker, onverinurwbaal als cen
pietter van steen, kon ik niet nalaten met volle
lrewondering te denken, dat zij z-oo lang opge-
iroucien was gewo{den, dool het vurig,. ridder
1ijk, helclhaftig en zoo rveinig voorbereicl, klein
leger van het kleine België. l

D'e Duitschers waren nu meester te Antwer-
pen. Bn op den hoogen, ranken Onze-I,ieve"
Vrourve-toren, c1e trots der stede, de getuige van
zoovele gebeurtenissen, van wel en wee, van
kunst en durf en vrijheid, hing cle vlag van den
overwinnaar, van den machtige, die thans ai-
ieen het recht van den sterkste huldigde !

" Maar generaal von Beseler had geen rederr
zich te verheugen over zijn zege. IIij had een
veste genomen, zonder leger. De troepen waren
aan ztjn greep ontsnapt.

Wij zullen naclerhand vertellen, hoe alle po-
gingen, om clen aftocht der Belgen te rzerhin-
eleren, in Waasland, mislukten.

De Duitschers stelclen gijzelaars aan, die ze
onder de voornaamste, gebleven burgers kozen.
Dezen r,t'erden samengebracht in de woning van
den provincialen gouverfleur. Ze zaten er in een
zaaT en spraken over de gebeurtenissen. In een
nevenvertrek r,rtaakten Duitsche soldaten. Den
volsenden dag echter werden ze vrij gelaten.
Zii moesten hun medewerking verleenen om de
openbare diensten, a1s rvaterleiding, gas en elek.
tdciteit, rveer in gang te breirgen.

Plots immers was de oorlog hier geëincligd,
en moest het normaal leven weer beginnen.

De Drritschers schenen zeer gekrenkt door cle
:rlgcmeene uitrvijking der burgerij. Velen her-
haalden voortclurend aan inr,voners :

rr \\rij zijn geen barbaren. \tr/aaroln vluchtte
rlc heçolkine ireen ? "De overheilen ook spraken daclclij1< over- cleri
terugkeer.

De solciaten schenen vooral bclust o1-. goe<1

eten en clrinken.
Hierbrrven spraken rr.ii çy1'g1- ccn l,{echelaar;

die te Antrnrèr1ren gebleven rvas. Bij ziin ver-
blijfnlaats staldcn hrrzaren hnn paarden. En lrc
lrztn oçer hen :

ru I)eze vijftiel l.ruzarcrr tles cloods, hii eur.'
tler$, niettegenstaande huri :ehrikaaniagelrd
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urterlijke, gaven geen last. Zrj schenen uitslui'
tend gesteld op veel eten en lekker drinken;
het laatste vonden ze overvloedig in 't maga-
zijn, en het eerste wercl aangebracht. In hurrnc
soep zwommen frikadellen een vuist dik en ge-
noeg voor den bouiilon van een gansch huisgc-
zin. Koffie, rijst, suiker, chokolade, alles hadden
zij in overvloed'. Van waar haalden zii het?
Cuypers verdacht hen, te doen zooals het flu'
wijn, dat in de nabijheid van ziin lnol alles met
lust laat, maar op afstand duivenhokken en kie-
kenkoten schoffeert. D'e talrijke ledigstaancle
l'ruizen boclen <laartoe een beste gelegenheid. De
vroulv van den teruggekornen werkman hadden
ze gelast, hun koffie te bereiden; a1le vier, vijf
dagen kwamen ze bij haar met den hoed van
cene lamp, waarvan tle opening was toegemaakt,
vo1 koffieboonen, wel tienmaal te vee1. De slim-
rue vrouw hield de koffie voor zich en diende
hun een aftreksel op van bitterpeeën, .dat ze
lekker en nog altijd te sterk roemden.

Ze waret verzekerd tot het elnde van Februari
te mogen blijven, doch daar kwam, na veertien
dagen, eensklaps het bevel, dat ze moesten af-
trekken: hun matrassen, lakens, dekens, schon-
ken ze weg aan arme vrouwen uit den omtrek. l

De plaatseliikc politie hsndhgefdÉ sfi'mg dr

orde, cu ook de .bruger[r1ke over]reeler: ]racldetr
een lastige taak, om weer regelmatigheid tc
brengen in de anarchie.

Dadelijk had men maatregelen genomen ori
de branden te blusschen.

De heer Powell verhaalt een eigenaartlig
voorval:

to De ernstigste brand woetl<le op cie Schuerr
markt, tusschen cle Groenplaats en, de Meir.
De \À/estelijke zijde rvas als een gorcliin varr
vuur. De vlammen haclcien tot toeschouwe.r s
slechts groepen D'uitsche soidaten, dje cle Lrc
cireiging der vernieling onvcrschillig aansfaar-
den. Verscheidene detachenientcu cler brandwecr
rukten aâ.n, graat hadcien gebrek aan r,vater.'I'<ic,rr
ondersciieiclcle zich een jongc Anrerikaan, tlr
heer Charles Whithoff , die, llerlust van het tlrei
genrl gerraar, naar hct stadhuis snelde cn <lc
Diritsche overheclen bezocr cle ramp te beper
ken, door eenige gebouu'en nrct dynarniet o1,
te blazen.

De Duitschcrs telegrafeerden naar Brussel <,rrr
materiaal, en vier uur later verschenen 1's1sg[r,.i
dene auto's met granaten. Een groep soldatcrr
werd dan onder cie bevelen van XI Whithofl
gesteld en legde, naar zijn aanwijzing, een âan
tal huizen neer, waârdoor <ie brand beperkt
werd.

^ 
Ik z,?1 niet spoedig het gelaat van clien jongerr

Amerikaan vergeten, die, op pantoffels en irr
veston, rustig aan de Duitsche soldaten de bestc
bestrijdingswijze der vlammen onderwees. rr

De Duitschers richtten dadelijk allerlei dier,r
sten in. Weldra reden de treiuen naar Brussel.
l)e post zou spoe<lig geopenclr vvorden, err D,uit
sche postzegels werden nitgegeven ruct clt.rr
overdruk ,r Belgiën r.

Alexander Powell nanr de beclicning van Anre
rikaansch konsul waar.

tr Met verbazing >, vertclt hij, < vond ik trct
gebourv_ges1.ot9n, en van den coricierge, die, orr
danks dc beschieting, mct zijrr r'ruùrri op lrost
rvas gebleven, \-ernanl ik, rlat rle kousrri-gerrr.
raal met heel zijn staf Doncierclagmorgen hcerr
gegaan u'as. Dat bevreemclde des te meer, <1aarbij het vertrek van den Engelschen konsrrl
generaal, Sir Cecil l{ertslet, de belangen varr
Groot-Britanje te Antwerpen onder bescherming
cler Vereenigde *Staten gesteld waren.

Die concierge, clie me kende en door mijn lte
zoek gerust gesteld scheen, maakte g""r. b.
zwaar om mij binnen te laten. Reeds kwamen
er Engelschen en Amerikanen, die tijdens het
bombardement in <le stad gebleven waren. Sour
migen waren zeer angstig, allen vol zorgen, err
vooral vrouwen, waarbij verscheidene Roode
Kruis-verpleegsters, clie de bancleloosheid dcr
Duitsche. soldateske vreesden.

Bij gebrek aan een ander persoon, die zich
met deze lieden kon bemoeien, en daar ik vroe,
ger toch op een konsulaat rverkzaam geweest
was, en ieder mijn hulp inriep, besloot ik het
âmbt \\/aar te nemen, tot cle konsul-generaal te-
rugkeerde.

Ik meldde dit aan de Duitsche overheden elr
vægde e-r bii, alat ik op de meest volkomen be.
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sclrernrrug rekeude. Zij beter uij dedelijk op
hoffelijke wijze antwoorden, dat de vreemde-
liugen op geen wijze verontrust zouden worden.

Thompson b<rcd'zich als mijn bode aan. Toen
lrij zich met e€n brief naar 't stadhuis begaf, dat
lret hoofdkwartier van den Duitschen staf was,
ontmoètte hij iu een nâuwe straat een regiment
infanterie. Hij vergat de vlag te groeten en een

.officier sloeg hem twee maal met het plat van
een sabel; hij hield pas op wanneer Thompson
uit zijn zak een zijden Amerikaansch vlaggetje
lraalde.

Vau het gebeurde ingelicht, stuurde ik een
hevig protest naar de militaire overheden, die
rladelijk verontschuldigingen stuurden, en be-
loofden den officier in kwestie te straffen, als
I\'I. Thompson hem kron aanduiden.

De konsrrl-generaal keerde 's Maandags terug,
en ik verliet mijn ambt. Mijn inmenging was
zeker wel een onregelmatigheid en een onwettig
feit geweest, mâar had de gansche inval in Bei-
gië dit karakter niet? l

Ja, er heerschten vreemde toestanden te Ant-
werp€n.

De bezetter wilde uraar, dat dè bevolking te-
rugkeerde, want Antwerpen lag daar nog zeer
tloodsch.

't fs waar, sommige groepen kwamen reeds
naar huis; die waren niet vetder geweest ilan
Kappellen of Calmpthout, en vernamen nu, dat
de vijand zich rustig hield, Zij besloten dan naar
huis te gaan.

Er waren er ook van omliggende gemeenten
bij, van Mortsel, Contich, Hove, van Boom,
Mechelên en Lier.

Ook kerels, die belust waren op buit, wilden
de eersten in de dorpen terug zijn, zooals wij
recds hoorden bij ons verslag over Contich.

Anderen daareutegen trokken uit de Kcmpen

naar_Holland, toen de Duitschers uaar tlc grcrrs
oprukten.

Zoo hadden een gïoep spoorweglnaruleu cnvluclrtelingen,te Zwenborg éen treii c;;;;A ;;'maakt en waren dâarmee 
"""r Ess"Ërr'!àr.denZe zouden hier de gebeurtenissen 

"i*-""tt"u;met honjerden_.sliepen ze in de rui*Ë'quarau
taine-stallen. À{idden in den nacht hooràe mengerucht. 't Was een getrappel als van-pa"rAe,,.
F""tg" mânnen gingen ,i"" i^t r,"l ïàr, o,,keerden terug met het nieuws :

rr Den Duitsch is daar ! l
. En dadelijk vlogen de lieden op en vluchtten
de grens over, die slechts eenige schreden vrrrdaar was,

. Duizenden 
- 
Sinjorên vertoefden {us in Holland. veten, hoe goed de Nederlantlers ook hielpen,, 

-verkeerden in ellende. Ze zoudei-Ë""rn.
naar.huis gaan. Sommigen gingen e"oi-"i"o, ormenige man stuurde zijn vàui,, ouà"ide'man.
nen werden gauwer gevangen genoplen. Antleren daarentegen wilden uan -geen 

teiuggaan
weten.

En zoo werd deze kwestie besproken te Nis-
l!"; l*r_1daal, putle, Hoogerîreide,- ÉËrg"o
lp ÉTq,_.Halsteren, Woensdrecht, Wouw, ducl\iasret, Nreuw-Namen, Sint_Janssteen en anderegrensplaatsen,- waar diegene-n verbl&en-. îelkenl:! v9r van Antwerpen wilden vertoeven.
, t-te l)uitsche overheid besprak de kwestie vanrien terugkeer met de interÊom-ooJ" toà-i.-

sie,. en men besloor haar officieei Ë ;;;1.".
Een trein werd ingericht, die nàar-n-Jiîaa"r

reeo.
En nu halen wij uit het dagboek van een ,

Roosendaler het voigende aan:
rr 17 Oktober : D,ezen morgen ging de eerstetrein naar A_ntwerpen. Ik àg nàff ioirt- u*.rrexKen; een Iange trein, vol menschen, die uaarnun baardst€de terugkeeren; de meefte4 zoade{
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gekl cn go,cd, cu urissclicrr viudeu zij een ver'
braud huis. Àilen wuildeu eû zwaairlen ten at'
scheicl. Vôôr en âchter den trein wapperde eelr
wittc vlag.

Kardinaai llercier heeft den gevluchten pries-
ters verzocht en zacht bevolen naar hun paro-
chies terug te keeren.

Overal werd de volgende proklamatie opge-
hangen:

KENNISGËVING.

ru De generaal-majoor, kommandant der derde
clivisie, brengt ter kenuis, dat cie volgencle ver-
klaring van het Kollege van Burgemeester en
Schepeuen der stad Antrverpen in zijn bezit is :

Stad Antwerpen
Kabinet

van den Bur8emeester,

De HH. Burgemeester en Schepenen van de
staci Antwerpen verklaren, dat de vluchtelingen
van Antwelpen veilig kunnen terugkeeren in de
stad, alsook in de voorsteden, en dit met uit-
<irukkelijke goedkeuring der Duitsche Krijgs-
riverheid, die verklaart :

Dat privaat-eigendom geëerbiedigd zaI wor'
deo., alsook dat cle personen, die zich van alle
vijandelijkheden zullen onthouden, niet veront-
rust zullen woiden. Dat de ontwapende burger-
wacht onverlet wordt gelaten, alsmede dat er
geen sprake is van jonge rrannen naâr Duitsch-
land te voeren en tot legerdienst te dwingen.
Bakkers, beenhouwers, kruideniers en andere
neriugdoenden en ambachten, aisook tle gasten
c{aarvan en al wat betrekking heeft op voeding,
alsmede de apothekers, letterzetters, glazenma-
kers, worden dringend aangezocht dadelijk te-
rug te keeren. Winkels voor voedingsstoffen die
binnen de vijf dagen niet heropend zijn, stellen
zich bloot aan strenge maatregelen. Dit volgens
instruktie der militaire overheid' Volgens deze
ook worden alleen zulke personen toêgelaten,
die in Antwerpen regelmatig huisvesting en

broodwinning hcbhen De tetugkornst ntoet irt

goede orde geschreden. ltrl de olschatbate dieu
sten, door tle overheid in Nederland aan onze
vluchtelingen bewezeu, en waarvoor wij iren
hartelijk cianken, zouddu wij het zeer op prijs
stellen, indien zij er eie hanci aarr hielden, clat cle
tcrugkeer geleicieiijk en trapsgewijze geschiede.

. Het College van liurgcmeester eu Schepeueu:
(get.) Jan I)c Vos, \'.ictor l)esgniu, r\. Cools,
1,. Strauss.

l)e vo,ùrzittet dcr-. IrrtcrkotruuuniLlc kottrtttissit' :

(gct.) Louis I"ranck.

lli onclcrgcteekenclc ontr,ir.rg bij l-rovenstaantie
verklaring iret navoigeudc onclersclrrift van den
litizcr)ijk Drritschen gorl\'crileur te t\rrtr'verpeu,
tnet tlatrtvarl ccl-r Netleriairdsclic vcrklaring er
1)aâst:

ri Vorstehende Erklârung ist mit meinen voll-
stârrcligen Einverstândnis erlassen w,orden. hu
F'alle, dass leinclliche l\hte irgend tvelchet Art
vorkornmeu soilterr, kann natùrlich keine gâralr-
tic dafûr iibernonunen wcrcien, <iass alsclann tttit
tleir Schulcligen auch Unsciruiciigc leicieu.

Àrrt tJL.rper, 12-10-14.
Der Kaiserlich Deutsche Gouvetilettr,

(get.) von Schrôder,
Admiral. l

Vertaling :

ru lJovenstaande verklaring is met mijne volle
irrstemming uitgevaardigd. Voor 't geval, dat
vijandelijke hanclelingen, van welken aard ook,
mochten voorkonren, kan natuurlijk geen waar-
borg worderl gegeven, dat alsclan niet met de
schnldigen ook onschuldigen getroffen lvorden.

'\ntwerpen, den 12-10-14.
De Keizerlijke Duitsche Gouvernetlr,

(get.) von Schrôder,
Aclmiraal. ))

Verder wordt de termijn van vijf dagen, in
cle verklariug genoernd, door den goLlverneur
tot tr,vaalf dagen verlengd. Genoemde gouver-
neur heeft verklaarcl, clat door hem bevelen zijn
gegeven, dat geen dorpen mogen r,r'orden ver-
brand,, en tlat clo,or hem aan de burgerlijke be-
sture-n zal worden aanbevolen om burgerwach'
ten, uit zorgvulclig te kiezen goedgezinden, te
vormcn, ten einde elk ongelvenscht optreden van
oproerige personen tegen te gaan en aldlts waar-
borgen te verkrijgen, voor de burgers zelven,
dat geen mocilijkheden voorkornen. In Antwer'
pen doet de gewone politie met haar gewone
wapens a1s rtroeger haar dienst.

Belgische solclaten, ook al ziil ztj in burger-
kleecrrng, zu1len bij terugkeer in België als
krijgsgevangenen worclen beschouwd. De door
de uit Antr'verpen afkomstige vluchtelingen me-
degebrachte paarclen, voertuigen en automobie-
len, en hun vee, zullen, bij spoedigen terugkeer,
vrij onze douanen.kunnen passeeren, terwijl de
Duitsche gouverneur mij heeft verklaarcl, dat
eenieder zijn meegenomen eigendommen onge-
hinderd naar ziin woonplaats kan terugvoeren.
De regeling van h.:t spoorwegvervoer zal door
de Nederlandscl- regeering geschieden.

De afkonriigirrg vaîr h'- t vrirenstaartric ge

'!:.. / - -:r..4
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schiedt mct goerlkcurirrg vati tle Neclctlantlsche
regeering.

Stafkwartier IIl" Divisie, 13 Oktober 191'tr.
De Generaal-Majoor, Divisie-Komnandan-t'

VAN TËRWISGA.

Heden werd nog de volgende prokiamatie
aangepiakt :

KENNISGBVING.

'len vervolge op zijl kcnnisgeving van 13 Ok-
ber 11914, brengt c1e generaal-majoor, kornntan-
clant cler IIl" divisic, ter kennis, clat in zijn
bezit is een schrijvell \/an den militairen giou-

verneLlr van Antwerpen, waarin, r,net betrekking
tot den terugkeer van viuchtelingen te Anturet'
pen en omgeving, het volgencle voorkomt:

Dat niets fileer een terugkeer van gevluchte
in'uvoners van Antrverpen en omgeving in den
weg staat. Br worcit van hen vercler uiets ver-
langd, dan dat zij bier rustig hun rverk weder
opvatten en zich varr ieclere uiting eener rtijan-
<lelijkc gezinclheid tegen Duitschlancl onthou'
den.

D'e soldaten van het tselgische leger' die in
burgerkieeding gevlucht ziin, rnoeten zich op
zijn laatst bij hun terugkeer, als krijgsgevange-
nen aanmelden; doen zij dat niet, dan 'vallen
zij onder de krijgswetten.

Stafk'"vartier III" Divisie, 16 Oktober 1914.
De Generaal-I\Iajoor, Divisie-Kommanclant,

VAN TERWISGA.

Zondag 18 Oktober: Reeds gisterenavond was
. oor clen burgemeester van Roosendaal bekend
gemaakt, dat de heer Louis Franck, voorzitter
der Interkornmunale Kornmissie, heden morgen
te kwart over e1f d,e vluchtelingen van af de pui
van het raadhuis zou toesPreken.

Het begon reeds vroeg zeer clruk te worden
in de siraten, en tegen elf uur zag de
Markt geheel zwatt van het volk. Veld-artille
risten rèden op en neer om de orde te bewaren;
rijtuigen noch auto's mochten passeeren' Ook
wij ùaa"o ons naar de Markt begeven. Wij,

dat wil zeggeil : Li-ei ru'u g,czrû eu dc rûkwar
licririg inkluis. Daar giugeu de deureu van het
raadhuis open cn vetscheeu op het bordes een
{linkc rrran, in pelsjas geklecd, rnet llleek en
vernroeicl uitcrlijli: Louis Franck. 't Zuit'erc
type van clen Vlaming : langwerprg gezicht rnet
rôËooo.rl baarcl. lilaist hern stôncl 1eu da'rne,
rijk in bont gekleed; iret lvas zijn vroulv. Ver-
der stonden op het bordes i o\ze btitgeuteester,
cle heer August Coeue.n; cle plaatsehjkc konr-
ruandaat, baron \iau Omphal tr'Iulert; kolorrcl
Grcevink I burgemeester Wichers, valt D<;r-
clrecht; terwijl even latcr cle generaal-majo<.rr"
\tan Terr'visga verschcen. Er ging geen hoera op
bij het verschijnen van clen spreker; integen-
tieel, het rvercl stil, ciooclstil, en weldra klouk
rle rnachtige stem van clen redenaar, voor iecler-
ce11 duidelijk verstaanbaar, over het rnarkt-
plein.

Woorclelijk zegcie hij l'rct volgeuclc:

\lcvrouwen en )lijnhecrcu,

Ik slrrcck liicr narrrcns hct Koliegc vau lJlrr-
gcruccster en Schepcnen van Antr,verlicu, als
voorzitter cler lntcrkommunale Kommissie, r,velii
kollege iu overeenstemming met de Belgische re'
geering vôôr iret innernen der stad is ingestelcl.
Wij hebben gewenscht dc eerste gelegenheid,
die ons gel:oden lvercl, rvaar te nemen, om eeu
korte mededeeling tot onze uitgeweken mede-
burgcrs te richten. De h-ederlandsche miiitaire
en burgcriijke ovcrhcid, clie ons dat tuogelijk
maalit, zijn r'vij ten zeerste daarvoor erkentelijk,
en iedereen zai begrijpen, dat wij op neutralerr
botlcm over clen algcrneencn toestand niet an-
ciers clan een rvaarclig stilzrvijgen kunnen be-
\VATCII.

Ons lancl is diep, diep ougelukkig, rnaar ouzc
tcgenstrevers zelven brcngen hulde aa\r de dap-
perircid onzer solclaten. (Gejuich.) En wat wij
niet verloren hebben, onze eer, onze nationale
ficrheicl zijn ongeschonden, en met hen onze
hoop in cle toekornst. In onze eilende is de gren-
zenlooze offervaardigheid van het Nederiandscirc
volk en de Nederlanclsche regeering, met FL NI.
de I(oningin en Z. K. H. den Prins Gernaal,
ook velen een troost boveu alle woorden, en
een merkrnaal van menschlievendheid. In den
noocL leert men zijn vrienden kennen. In de Ne-
clerlanders hebben wij onze broeders gevonden;
nooit zal cen Belgiscirhart dat vergeten. (Ge-
juich.)

Over den toestand in Antwerpen zal een kort
woord voistaan. Wij willen niemand dwingen
tot terugkeer. Het is als vrije menschen, dat gij
moet oordeelen en als moedige meuschen, en
rvaardige mannen en vrourffen, wien het ge-
schonken brood Zuur is en bitter, hoe graag ook
gegcven. De stad en het leven in de stad zijn
veilig. Wij kunnen officieel en gerust aan alle
ordelievencle menschen aanraclen om terug te
keeren. Voor jonge maûIlen, die niet tot het
leger behooren, en ongew4pende burgerwachten,
is er niet meer reden tot vrees, dan voor andere
burgers. Er bestaan daarover uitdrukkelijke, ge
schreven verklaringen, tiet alleen tegenover het
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\/illa te Contich, rvaar cle overgave varr Aritrverpen heklonken r.r'errl

si.uclsLrestuur, maar ook tegenover de Neder-
ianclsche regeering afgelegd. De toestand ten
r-ipzichte der levensmiddelen is goed, evenals in
Charleroi en Brussel, Orde en kalmte moet ieder-
een belpen te handhaven. Voor andere dan orde-
lievende burgers is geen plaats. ln één woord':
Antwerpen wordt behaudeld zooals Brussel het
sedert bijna twee maanden is. De Duitsche over-
ireid verklaart, dat zij alles in het werk wil stel-
len om de veiiigheid te handhaven. De geheele
rvereld heeft het oog op zulke beloften,aan'zulke
steden gedaan. Op de gemeentelijke overheid en
op de intetkornmunale komurissie van notabelen
kurrt u rekenen. Zij blijVen aan uw hoofd en
cieeleu uw lot tot het laatste; wij staan voor u
in. (Toejuichingen.) Maar ledige steden en ver-
Laten huizen zijn uroeilijk te bewaken. Iedereen
clenke daaraan. Voor een volk is stoffeiijk ver
iies iu zulke mate, a1s nu bij ons, een groote
ramp, doch zedelijke ontâenuwing, het verlies
van zielskracht is alleen onherstelbaar. En hoe
z.ouden die schatten niet verloren gaan, indien
weken na weken, en misschien langer nog, de
nu heerschende toestand aan de grens, trots
aile opofferingen van Nederlandsche zijde, moest
voorttluren. Denkt 'daaraan, luistert naar geen
praatjes, toont dat gij Antwerpeuaren zijt met
een hart in de borst, en komt terug rnet ons
waken voor onze oude, heerlijke stad.

Toont, mevrouwen cn heeren, dal gij uog
Sinjoren zijt van den mooien, ouden stenrpel,

en komt weder tot betere dagrl . l)aLil, lrattr.
lijk dank aan Nederland, en driernaal hoerzt't,
vrxrr het Belgische vaderland !

Op deze iu doodsche stilte aanhoordc rcclt
volgde een daverend' applaus, en ging dt' me
nigte, clruk pratend, zich verspreiden. \/erder
bleef het zeer woelig in de straten, dûar hel
schoon weer was. D' I)eze proklamaties toouen ons, hoe er dus on
derhantlelingen over den terugkeer waren ge
voerd tusschen de gemeentelijke,. Nederlanclschc
en Duitsche overheden. Dergelijke bekerclrna
kiugen rverden door garrsch l{erleriaud verspreid

Ook eiders rvelden de Sinjoren toegesproken,
o.rn. door den heer Frans Van Cauwelâert, irr
somnrige Zeeuwsche plaatsen.

Dttizenden Antrverpeuaren gingerr naar lmrrc,
en eenmaal daar, zetten zij arideren âau, hul
voorbeeld te volgen. Meri reisde toen nug vrij
Ireen en weer.

De admiraal De Bats voer lnet volle rueuschelr
larling tusschen Antwerlerr eu lJrrrssel. Iixtra
treinen rederr uit Zeeland en Noordelijkr pr<i
rrirrcies uaar Roosendaai.

I)e stad riep ook haal aurbtelztrcn en outierr
wijzers terug. Iln vrij vlug wertl Antr,iierlrerr
weer bevolkt.

De Duitschers maakten hun natie wijs:
ri Het is niet mogelijk nu reeds de gevaugcrrt'rr

te schatten. ))

Bluf, want van het veldleger hadden ze rit
mand gevangen genomen. En de 30,000 ulârlnell
der oudste lichtingen dekten den aftocht, hiel
den door hun aanrvezigheicl het belegeringsleger
op, en de troepen, welke in \ilaasland over cle

Schelde gekomen war€n; dan weken zij naar
Ner1erlancl.

De rol van Antwerpen had niet lang geduutrl,
lnaar was toch gewichtig geweest.

Nu n'as de stad geva11én, en deze gebeurtenis
sloot een oorlogstijdperk af.

Doch aan den lJzer ging het afgemâtte, nroc
ge$tr€den leger nogmaals de trotsche piannerr
,ran het machtig Duitsche heir brekenti"yckmaus - J. De Vos - L. t,rauck


