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S'eekklapper.
D" I)aels, hoogleeraar te Gent, vertelt : < Wij bevonclen ons plots in cl:

vur-rrlinie. Een eersten hulppost moesten we verlaten. We brachten de ge-
kwetsten in een huisje... Toen kwam.de clood ons huisje bezoeken. Op den
killen kelderbodern. in het vale Iicht, dat tusschen twee ijzeren stangen, bin-
nenviel, wercl cp een hijgendc borst het oude koperen kruisken der vor,,r-
vacleren gelegci. De hanclen grepen het vast. I)e gewor,de vroeg naar zijrr
jcngens en stieli zoncler een klacht. Hij was een der dapperen van Houterns
h eirve l.

v.7

Onze jong..ns riepen ons i We hoorden hun stemlnen midden door het
gebrul en tret gehuil van het verlaten of gekrvetste vee. Een paar oucle rnrn-
schen en een îlinke boerendochter, die in den storm hun huis niet hadcicn
verlaten, ciroegen de iariders, onr er de gekwetsten op te leggen. Àlet een stuk
iaken waarop eerr kruisvormig uitgesneden roode zakdoek gespannen li,as,
trokken lve met een iantaarn het slagveld ronci, in cle duisternis. Hier weei--
klonk het << Wer-da ? >> van de Duitsche solclaten. Wij bevonden ons eens-
klaps te nriclCen van een korps Duitschers, ciie in hun grijze mantels gehuiri.
op het veld lagen te slapen.

Bij de dappere gevallenen, onzc Belgen, op l-{outhems hoogte, knielcllt'n
we neer. Wij vonden een der helden weer, een onzer artillerie-of{icieren, lLlite-
nant Dollain, van Gent, die roemvol, in het gevr:cht, op clen eerepost gebleven
was. Door de bloedvlek giinsterde de huwelijksring ! O, vrouw, o, kinderen,
het ailerlaatste bloedgeschenk t Wij namen eerbiedig cle hanC uit de aarcie
op en schoven langzaatn clen bebloeden ring naar clen vingertop. < Weg, clai
is goud !>> riepen de Duitschers. << l.aten liggeri !> Dat is van de vroiarv.
van de kinderen ! zei ik.

- Niets te doen ! Dat is goud, dat is voor ons, voort.
En alleen met een brankz,rdier in den nacht, tusschen de grauwe nrautetrs

en de Hunnenbajonetten ging ik... Maar clokter Daels keerde terug, protes-
teerde, haalde den ring en redde hem. En veel hur,r'elijksringen gaf hij na riei.r

oorlog aan de vrouwen van gesneuveiden af, en da,t waren telkens roereude
oogenblikken. >>

Zoo. lees ik in het schoone boek van professor Dr. Frans Daels : << Voor
rnijn Volk in Nood >), een boek nu pas uitgekornen. En ik volg Daels in al zijri
heerlijk lverk voor de gewoncii:n, de stervenden, ook rzoor gezonde scldattn,
clie bemoediging noodig hadden. Ik lees dat, nu we op 11 Novenrber rJer!

wapenstilstand herdenken - en te Brussel de onbekende soldaat plechtig
begraven werd. Dit boek getrrigt van zooveel onbekende soldaten, van hun
strijd, hun lijden, hun m,oed, !iirn offers...

Wapenstilstandsdag... het is voor allen, die rvaarlijk geleden hebi:,en
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den herdenkingsdag van den vrede met den vurigen wensch, dat het gedaan
moge zijn met oorlogen ! En de belofte aan de Vlaningen moet vervuld
worden. Ook dat lees ik in dii schoone boek.

Op 12 November wercl de nieurve Brusselsche zeehaven ingehuldigd.
Reeds in cie jaren 1500 wilde Brussel een uitweg naar de zee, door een vaart
naar de Rupel. De Mechelaars verzetten er zich tegen, omdat zulks schade
zou berokkenen aan hun stad, maar de landvoogdes Àlaria van Hongarije ver-
wierp hun bezwaren. Den 16"" Juni 1550 klvamen de Brusselsche overheden
met burgemeester Jan de Locquenghien naar Willebroek, en op plechtige
wiize stak de magistraat daar een spade in den grond, om den eersten schop
aarde uit te delven.

Een dichter bezong dat en rijmde o. m.

Tot Willebroeck heelt Locquenghiens macht gebleken,
XVI Juni was den eersten steeck gestecken.

ln 1573 bouwde men de sluis van Klein-Willebroek. Maar in onzen tijd
was dit kanaal zeer onvoldoende gervorden wegens de grootere schepen en
daarom heeft men het kanaal zeer verbreed, en van moderne instellingen voor-
zien. dank vooral aan de electriciteit.

De stacl Brussel betaaldc vroeger ook het kasseien van den steenweg
Boom-Antwerpen. En waarom ? Wel, zoo kreeg Brussel een goede verbin-
ding naar de Scheldestad. De reis ging zoo : de trekschuit bracht de passa-
giers van Brussel naar Klein-Willebroek en de overzetboot van daar naar
Boom. Flier aan den veerdam stond de diligentie voor Antwerpen klaar,
of Was anders als met den bloktrein, hé ? En in 1830 reisde men nog aldus.
.ûlaar de reis kon tegenslaan, als slecht weer den overtocht bemoeilijkte of
wanileer cr ijsgang \Ài as op de Rupel. Dan moest men te Boom kunnen iogee-
ren. Ook nam menigeen hier gaarne een hartversterking of een maal en de
stad Brussel bouwde daarom tÉj Boorn een logement < De Scheepvaart >>, nu
nog de bekende herberg in dc Leopoldstraat. In 1810 heeft keizer Napoleon
ook r:ver. water de reis van Brussel naar Boom gemaakt, maar natuurlijk niet
in een trekschuit. Van Boom uii schour,vde hij de oorlogsgchepen op de Rupel.
De oevers waren versierd. Mer nioest u'el vreugde huichelen voor den heer-
scher, den oorlogsgod. Eenige jaren later vervoerde men over de vaart veel
geschut... dat te Waterloo Napoleorrs troepen beschoot. En daarna kwamen
schepen rnet gewonden toe... ook al \\,eer'over het kanaal en 't veer, terwijl
rnen -vvagens opvorderde, oln zc naar Antwerpen.te brengen.

Dit veer was ingericht iu 1161. Vroeger was cr maar een, n. l. aan het
Hellegat bij Niel.

't Was te Klein Willebroek, u'aar toen een schans rvas, dat kort na de
eerste opening Willem de Zwiiger en Egmont aischeid namen. Alva heerschte
in't land. Willem van Oranje ging heen, orn elders den opstand voor te be-
reiden. Hij bezaf hier veel goederen, r',,elke hij nu zou verliezen. Daarom sprak



"[ Vl-AAt'lSCt{ GEZIN I?

Ë,gmont : < Vaanvel, graal zoirder lanri >. En Willenr antwoordde : Vaarwel"
graaf zonder hooid >. En inderdaad. kort daarna werd Egmont, samen inet
zijn vriend Fioorne, te Brussel ontoofd.

En nu !?e \ran onthoofding spreken valt het ons in, dat 12 November de
clag van Sint-l-ievcn is. Dez,: zencleling, Lrisschop van Gent, verbreidde ira

Oost-Vlaanclercir het C.hristendam. Clp 12 November ô57 rverd hij te Essche
door onze heidensche vooroudels onthoofcl. Drie zijner getrouwen brachten
's nachts in 't g-eheim zijn licliaarn naar Houtern en daaruit ontstond de vtil-
gende legende : Na den moord. bleef het lijk liggcn. Niemanri clur-fde het-wegg-
brengen uit vrees voor Waldbrecht, hootdrnan de r bende.Sint-Lieven nam dan

zel{ zijn hoold in de hand en ging er nree naar Houtem, om daar bggraven te
tvorclen. Men tooirt u tlen r,ve:: langs rv:rar hij stapte, en deze heet de Sint-
Lievensweg. Er:sche rvercl Sini-l-iei'cii Esschc en Houtem Sint-Lievens Halr-
tem genoernd. Nog een overlel'cring is drrze : Sint-Lieven rvercl cloor cie hei-
cienen gebonden, maar de kocrden oi zeelerr gingen los en cle menschen rie-
iren : << Verzeelt henr ! >> Daarorn rverci eerl rlorp alclaar Herzele genoemd"
\Mat verder gera,akte de zendeling rveer ,:rii. -loc'rr riep rnen : << Houd hem,
houd hem ! > en om deze reden doopte men een dorp, dat daar ontstond"
<< Houtem >>. Zoo brengt het volk alles rnet zijn legenden in verband.

De inhuldiging van het Brusselsch kanaal is nu zonder al te veel 'praal
geschied van\Âr€lge clen slechtcrr tiiri. Ën ja, rnocht onze frank rrââr €B!'TS \r,:ât

beter en vaster r,vorden. Hadden n,e in 't lancl meer samenr'rerking en minder
politiek.

- De Folitiek, rle Politiek, spiak tlu. hc,er tcrt de baron, ik ken ciat, van
's avonds in mijn kiekenkot.

- Van in uw kiekenkot 'rJ

- \l/ei ja,'t is er dan een gevechi rlnr up clen hoogsten stok te zittem"
dat zien eu hoorenaer van vergaat... Hr: als z'er dan eincielijk op zitten, dan
doen ze rvat op clen kop van ai wiri zil(l ht.rog niet kon geraken !

Maar de politiek blijft riret ciit.'-il toch cie groote nr;i.cirt in'i lancl. Deze
rveek is de nieuv,re zittijd vân .'c l(arner bt:gernirr'ir.

ll*a et',rste $teefiliû{il.

Toen eens, het r.vas in hei bcgin van tle 14c1e eeuw, het hout zoo hoog
in prijs was, dat brourvers en smeden httir vercliensten ernstig daardoor zagefi.

bedreigd, besloten clie. te [.cnden een proeï te lremen met steenkool. Maar
daar was op eens Londen in la,st ! Er rvercl vân wege hen, die met brouwers
en smeden in dezeilde wijken rvooutit-n, een verzoekschrift bij clen koning in-
gediend, .rlaarià een u,'et tverd gevlaagcl tc'gen het gebrtrik van steenkool.
De verbruikers evenrr''el, ziende dat clc iricuu,c brandstof in prijs ver benederr
het hout stond en in venn'armend vernrogcrt het verre overtraf, blerren die
gebruiken, maar cte regeering trad mct ernst op tegen zoocianig misbrurik en
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er werd een rvet aangenolren, waarbij iecler met c1e dooclstraf werd bedreigd,
rlie in Londcn steenkool durfdr branden.

Men weet zeker, dat mir'.stens een pe.soon clie vermetelheicl mei het
hoofd heeTt moeten boeten. Vooraan in de rijen der tegenstanders stonden de
tlam-les, die meenden dat hun gelaatskleur oncler den walm der nieurve brancl.-
stof lijcien zou. Uitnoociigingen in huizen, waar van steenkolen rverci gebruik
gemaakt, sloegen lij af en zii raakten geen spijzen aan, clie a.an clie leelijke,
z.urarte brandstoî. haar gaarheid dankten.

En nu beheerscht steenkool de wereld.
Och ja, zoo is het met vecl nieuwigheden gegaan I De nan, clie het eerst

rnet\eeh paraplu op straat krvztm, moest de vlucht nemen. De eerste lokomo-
tieî, lvas voor velen door derr duivel bezeten. Vandaar, dat rnen in onzen
jongen tijd een lokomotieT nog << de duivel >> noemde. Uitvinders van allerlei
dingen, die rve nu onontbeerlijk achten, rverden als gek aanzien. of moesten
door de vlucht zran cien dood ontsnappen.
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