DE ITELD VT\N JEMAPPES
Engeische korpcraai Charies Aif,red Jarv:s, van de 5?th Field.-!b*p nl Royai Ecg-ineers,
r"erkte, Jp ZA Augustus 1914, gedurende"L11f2'uur, 'aan ds vernietiging-van cefl .brug ts J"TupEerst warén enkele'soïdaten bii hern, maar deze
peso zulks qn{er een rr"t'ig i-Li--"" à.o
"iiâlo.
zc'nd hij tveg. om alleen de levensggvaarlijke taak 14 r'olb'rengen.

ile

ûffidat de e€n of dr ander €€! geheimzinnig licht
geaiçn, een mysterietrs gero,nk had gehoord. Een
vreemde kleur van een jas, een, klak die wat
Duitsclr leek, een dwaze iraâg, het was genoeg,
niel allecn cm,door een burgerwacht, een agent
of zeifs çe1 boy-scout opgeleid te worden, doch
oq,k om een flink pak slaag te krijgell van heet*
gebakerde vadsrlanders.
Later is het gEbleken, dat de echfu spionnen
hun slag sloegen, zonder zich te late11 grijpen,
ai werd er nu eo d,an wel e€n ware gepakt. Op
't fort Ste-Marie heeft rnes er een gefusitieerd,
cen Duitscher, die tot taak had de kust i1 't oog
te houden, o{n ûâ te gaan of er ook Engelschen
ianddrn.
't Was een kerel met durf, wij moeten het to€"
g€ven. Ds b€wljzen getuigdçn tege6 hern, en hij
bekende. Vo+r zijs laatste oogenblikken sclrreef

DB cROOTB OORIOfi.

hij naar zijn gezin. Hij kreeg gecsteiiji<e n'rlp
uan den !àter" zoo Uerucht gewordcn Dcmeia
i,jieuwenhuis {r-an Gent), die hm iç zijr.. dagbcek
als een held beschreef

I

Die Duitscher kwam een -"reedzaam
lerraden, rvelks gastvrijheid hi! vroeger

vo'ik

mis-

genoten had.
schien
-

ô- a-i. sp;.-oo"g tegen tc gaan, nanr d-e m;litaire overheid maairegeleû tegen het druk bezeek
aan Antwerpen. Passen urgrden geëischt en menig familielid moest vcro'rtaân te lt{ieuwkerkeWaas rechtsomkeert rnaken.
Dê menschen begrepel dç bedoeiing van die
fqvelen niet altijd, sa kwamen op t€gen wat 7Ê
der o hoogs'kopu. die nog niel wilden toelatea de so'ldaten
ic lelockcn
hen vatl 't noodige te voorzien"
"î
wiss:elden zich dlkwijls af,
De veranrieringen

noemden de onbarmhartigheid
pen

N'

lÊ.

-gr;4crirlijk wrsl llltrl tru(Jlt rccht, ll{l€
wrrr[]er: be trctlen ol icllaten tlrocht,

ç11

'1

lie-treurclc d:11 rlieilse

h,e

tr dcr

rlltl]

Âtl

l4'r',

L'

onrligge ncll

tlorçrer die naar lrtris çviltlcn g;]ârt, tll en i,rnii
;ran 't bureel dcr Iiipdtirpvest stontlt'rl l(i wnrlrfen, oirr ir€n ( st€mpel ,, ,,rp ltti,rt 1l:'rs tr.i bcliornt.rl.
Eensklaps klonk hct I ,, llr' is gttr:tt stt'm.pcl
tnecr niio'diX ! , Ile tlte:ttigtç r'clid,t tiairr rlt, \1i,1'
dcnstatie orn tc r"ertreleliert, NIa:r.r t]:rril n'r'i-q, r'
den gendarrnen den toegang tot de lokrttell , orlrrlat d.e rgizigcls den hervustcn i( :-,t{'nrPrl
zate,ti.

r

tlir:t

1ù--

r'1 ls nitt mcer rroodig!,r licp rlr(ll ol) l)t-

slistcn toon.

\\/ij hebben.onze ortlcrs ! , l<lorrl< lit'1 11r'trq.
Zoo rvcrd men heen cn lveel q"lsttltlr(l' \[;l;tl'
tlt t'chte spi<lnnel hedderr alle nr,rgeiijkl piisstr)
ru stempels, lvatnt l)trjtschl:rntl \\'rrs jll llr'1 \'irli
r:ro bespieditg g€heel thuis.
c

Zoo bercidde Antrvcrpen zich op t't'n lrtlr,'g-trirrt

vutrr. llaar ltlr'r:rens dc' r'ijand de i-tstt, Rillltils{gp zotr, tieed het leger eenig'e rtitr"alle'rr.

XXXII.

ltiiin te Charleroi.

IN HET LAND VAN CHARLEROI,
Op Vrijdag 21 Augustus drongen een 25*t:rl
ruiters Charleroi binnen.
De bu.rgers hieldcn hen voor Engelschen ett
jrrichtcn z€ toe.
lllaar liransche solclaten herl<cnden dç vijanden
en nalnell ze onder vuur. De Duitschers vluchtlgn
tcrug, met achterlating \'ân eenigc g€wollden en
dooden.

's' Nami.tltiags verschccn ccn liruhç boi t'n

clr

itacl.

l)it

u'aren cle r'oorbode11 clus <lcr llatler-i11g r:ru

tlc11 r'ijand.

Onr (i uur 's zrvonds lvcrd dç bur8clwacht out*

bonclen.

In <1e11. nacbt zag men d'eri ross.cn brarrclgloerl,
rvânt (lc vijarrcl had rvccr dcn rootlcn haan doerr
kr,asjs11, dilr.naal te Ciossclies, Lodelinsart cn Jum€t.

Groote mitssur's trocpç11 r'crzanrclclen zich tcn
Ncordcu der slacl.'s Zirterd:rgs morgensr ornstreclis l31f-1cgcn, r'ielcn cenig'c gran.aten irr cl€
slad, rneestal in d.e nabijhcicl clcl Zuidst:rtic.

Dc Duitschers ruliten :riln cû rveldrir wcrd
er g,evochten, olschoon dc Iiransch,en nict lang
ncerstancl bodeu. Zij trol<l<en zich terug.
D,e Duitschers stichtten uu ook brand te Charleroi, cn rvel in clç rue, <lrr firarrcl-Ccntr,al cn. op
tte11 boulctarcl r\rrcl.ent ' llt{j \r{)ningen stotr<lgn
rvelclr;t in lichte laaic. Of sc:lroou rlc L raltscltcyl tlc
s'ta<l r',crlatcr1 haclclçn, blevcl rie DLrilschci"s schieten, ltog uren lang.
FIt't olficicel verslag nreiclt:
st:rcl Lllrarleroi
" Op lrr:t grondgebiçd r':iti clc (irand-Cctttral,
ziju i{i() huizcn afgebrantl. ruc clu
route tlc NIons en boulevrrrrl
l, rle schoon'
'\urlt'rr
stc str:rteu lan de stad.
I-Tct afbr:ruden is stelse,hlatia, op b,evcl r'att
Duitschs off icicr:en, gebcurd.
lurt'<lllers r,an tlg stlrcl, <-.r.a. D''u (lototr cn Poti*

thiùrc

Gcrrcraal

Sit II

Smith-Drirriclr

cleze laatste çlr.ct:g clen arrnbattcl r,an hrti

lioorlc- liruis --, zijn tktor rlc trocpen nlccgrllu-.
rrtefl €n g,ed\\,'orngcn voor heu uit te g'a,ân.
Een veertigtal inrvoncrs zijtr orngekomen. Sornmige1l zijn lercrtcl terbrantl irt lrtrrtrre huizcn ol'
icrstil<t itr rk l<cl,lers. !v;r;r zi1 z\,'h çcrs(llrltl{l
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,i(ic(l{:- 1{rlt ollt'r t i|1, itr tlr- lrtl(i(' ltrllll;r.iTlir:lirr,l*fr'11.
' I rl; lpqt
()rrlt rr;rn tli :utrit'r'1' zijrlt-' :n1 ('lirrl,:t'.ij utr1.
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lrr:rlrrlr.lr,.lt ilrijr1.
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;::'.:

[,. .\i;rl:iii \\:ti rlr zr' 1(.r'r lir'-, lr. .l),'' I )uilçi hr:r '.
i('n irt.itgtrs \.rl{li liillr rillrgtn tn tri'iileefdeir
t i- i rrlirl,,tr. Zr rli:rltl*rr arrk Frnnschc gervrinden
;rl, \'ilr tl.irgen lang Jieteu zr: hr-rti gesneui'eldc

.Ë

,lr(

ij.:

Irgenstrnders op de i'eldÊn en wcgen liggen, op-

,lar r1.' i'olgenr,le tr.oeper da lijl:en zouderi zien"
Ielr: rl,roden -*errie11 beroofd. Eindeliii. mochte tr
,it' lriirgFri hefi te r ;ia::de besteiien
Ilierr Zater,lag 22 Ai;gristus kirameii i:is.Driir"
.i ln t'i {-iôk tr lloiicenii-srir-Sanihrc. Di: -,-oorhrj,.:
dt-, irii uirlrnen trçsreande, rverd door Fransclit
lrlr-l:ttcn nangeTallcri. Fcn :e;tigtal nhlanen rver'.irir gerr,rnrJ en t1.rir [-'oiircelles gr1l'{:ie,rd,

.

Ni1.i.1ç1,ç

troepen ritlite,n

"ir.r1l,

fn natuurlijl';

lie

s,.:hliltligclcrt zij dc l,cr',rll{iTlg op hurr trnepen gr
-' lrotcl te hc'bben.

En ' tgelolg? Het officicel rr-rslxg ltl*a{r' hci

z{rû treïfend aan

:

( De genreente [lonce,au-sur-Sambre is- r'rrwoest op 22 Augustus 1914.
251 huizen zijn ten grondç afgebraud; 62 zijn
cr geplundçrd. Hier, zooals overal eld.ers, rvgrd
de brandstichting stelselmatig verricht. [eu
groep soldaten sloeg deuren €n vensters in, allderen kwamen achte,r hen en wierpenor:tvlambarg
stoffes biunen de huizerr: pastillen, granaten, pctrol.eum of naphta.
12 inwoue'rs van lVlonceau-sur-Sambrç n.erclsn
doodgescho'ten; 28 zijln er rçrmoord, tcrrvijl zrj
hu1 huizcn verlieten ; t]0 auderc personen li.qPcrr
rvonden op, waaraan zij later ziju bezu'cken. I)cn
4'' lrlovember 1914 rvaren ?0 meltscihen vafl bcitlerlei kunng el van erkep leeftijtl orngekomeu.
Noch vrouvieo, noch kinderen, noch ouden r':ru

zijn gespaar,d g.cbler,en. FIcl gezil Gerartl,
uit v,ader. beambtc brj de Staatsspoorweg€n, moede,r €lr een kind van I jaar, is afgc-

d,agen

(ir:trt.:rrrlrl

bestaande

Sir l)ouglas Haig.

maakt, de vrouu, rverd op den koer van haar huis

hadden.,'\ndercn zijn tecrgeschoten, tcrrvijl zij
trachttor u;t hun brandenclc huizen tc ontsnâp"rnn

o"rs -

de1 nrorgen vxr derl r",r"ar"a:rnval -.-. {r'<lltl<,ç11 dc Duitschers ten Zuiclen larr
(.'harlcroi over dc SanrLrer en verdeelclen ze zich
iu trvrlle l<olonnen. Hcn volgcle de.n s''€'g van Beaurnonl. cn ccn ruttlÊrt {liet}. \:tur L-ouillet-*I)hilippe-

""'T

ville"
Tusschsn.Bonrerée r.rr Gozée
lrr:r-euN'Iaas

i11

1'ussclien-Sanr-

rlus, bestookten de Franschen

dezc

ucepen, onr deil tgrugtocht hunner lcgers te del<Itcn, ,Ën brachten dcn vijnud .noe. z\ilarc vclli*zen tûe,
lle11 antle r korps richtt€. zich uit Andc,rlu,es naei'
'['huin, rva.ar het-eveneens
op eln Franschen bolste.

Op het bclfort w.àppL:rde de Beigisehe vlag, De
t'ij,and schoot e,r een sranâat hecn çn besclradigdc
de11 ouden toren.

Weer andÊre troepen rukten uit Lobbes op.
De tr'ranschen w€ken e1 lieten 2û dooden en 10

g€vang'enen achter. I)eze gevâng'enen we'fiten

r an dichtbij doadgescho'ten. De \'ader lvas, mcl
ziju jongen aan de hand, naar den tuin gevlucht;

beide rverden door een Duitsch soldaat opgemcrkt

cn mct gcweerschoten gedood,
Ilen o'ude man, 77 jaar otrd, werd g€dooC, toe.n

lrii uit zijn brandend huis krvanr. ,
ljl ven zoo,\-eld k:intcn hoorclc nrcn vcrhalFn
\ irn wreedheden,
Zoo' m,eldt het off icieel r,erslag nog :
n I)e gerneente Goup'nies {683 inwoners) ligt
ean het Oosterlijk uiteinde de,r provincis Henegou\1:en, en i5 vgrlr-o€st gewo,rrl€n den 23" Augusti.is
l9l'1 , tijdcns de1 sl'ag a,âû de Samber.

1'c Gougnies rverd uiet gevochten. D€ eerste
troepen lvarelt cr.rtrstlg cloorgetrokken" Tegen,
,len avond r,an Zondag !g Augustus staken dc
I)uitschers versehiJleucle plaatsel, r-aa he1 dorp
i1 brand, on<ler voorrvendssl, dat door de burgerbsvolliing op hun tro€pen wqs geschoten. Zevsntien huizen w€rden vernie,ld, waaronder een dnt
cloor den heer Piret, provinciaal râadslid vas He"

ltegourven, tot arrrbulancie lvas ingericht. Tierr
liransche soldâteû. tvelkc in de ambulanci€ \'erpleegd rverd€n, zijn er levend rnerbrand,

-r48*
Ondanks zijn hoogen ieeftijd. werd de heer Pir.et rneegevûerd en twee dagen daarna te Le Ro,ux

tXoodgcschoten. 'l'wqe andere inwoners van Gougnieso de d,$-jarige hee,r 'lhiry-en de 66-jarige

neer Grégoirs, werdes insgelijks gefusilleerd.
We ku.nnen niel a.lle feiten aanhalen.

r,

Deee wreedheden geschiedden dus bij het oversteken vao dg Samber.I)ç Duitschers r#aren woecleud ov-er dsn tegensi,aud enr wreekten zulks op
de lveæriooae bevolking, terwrjl ze dan tevens hun

stellel vam schrikaanjaging kondsn toep{assen.
Ai vcchtend trokkerr de Fraûschcl dus terug,
en'l'ilsschen-Samber-en-'Maas moest daat zwaar
i'oor boete,n.

XXXIII.
DE EËRSTH UITVAL VAN ANTWERPËN.
hebben hiervoren b,esehrçr-en, hoe de Frande Saurber waren afgetrokken.
maar vocr <le o'vermachl mr:çstgr wi.1ken" Hun
rûesta,nd vras zelfs hachelijk op zeker tijdstip.
Zoo' hadd,en nok de tsritten het zwaar te verduren, oi) d,e linie tsergen-Binchs.
Om de same.nwerklng van o,ns ùeger met die
troepeûr goed ls begrr;pe1, mo€ten wij er aan
herruneren, hoe jurst in dic dagen onze dappe14;.ij,

sches to1 aan

ren, rra een zeer ongelijkai,, hardnekkisen

strl.ldo Sinnsn de vesting Antwerpçn.teru€
ge;ro,kken. Ons leger deed gelijk de bon'ogeiroot€u, het zag zich eveneens gedwongen 't veid

te ruimsn voor de vijandelijks overmacht.
N{aar eenma.al binnen de murea van Autwerperi, wilde c,ns opperbeveJ de Geallieerden steunsn, door een uitval tegen de twee Duitsche legerko,rpsen., het 3u en 9u r€servg, die voo,r Antwerpen in observatie lagen. De 13u reserve-divisie
€n. een o'f twee landweer-divisies waren in de
omgeving val Luik genesteld.
Clnze legeroverheid hoopte natuurlijk niet den
r,ijand te verslaan ea, de vests van zijn hinderiijke aanwezigheid 1e b€r.rijden. Men kolr hem
alJeen b'estoken, zlj'n plannen in de war sturenr
iloor hem te dwingen een aanzienlijke macht ter
plaa:se te behouden 6q hem te beletten hulp te
zendenl aên de strijdgenooten, diq aan de Samber de Franschen sn Engelschen vervolgden.
l!"e hadden nog geen geiegenheid eenige bijaonderheden te vermelden over de aankomst dier
Britter.
Ze waren in Frankrijk geland; te Bou,logne,
L.ç Hâvre sn Ro,usn.
u Die eerste troepen, vertelt een.officigr, welke
hen vergezetde. l'ertrokken met den besten moed.
Maar ze trokken het onbekende in. Wat wisten
zij va.n dren oorlo'g an de nieuws eischen ! Aan
boo'rd schreven zer lange brieven n,aa-r huis met
allerlei bijzonderheden over de reis, in geuren en
kleuren verteld. Maar ze vermoedden niet, hoe
dç inktborstel où/er al die ziûnen ging en rnen
thuis van heg gansche, mooie opstel n,iet anders
\ezen zo,u dan: < ldy'ij zija nu veilig aangekomen.
ik groel u hartslijk. D
Te Rouep w€,rdsa we geestdriftig verweikomd

\,'çrn,ieide kerk te ùIons,

Weik een gejuich eû vrie,url.
dat blijkbaaL
heet aangenaam, want 's avonds verdwenen ze in

dc'o'r de bevolking.

schapsbet<-rnn ! Onze jong,en,s vo,nden

menigte, eû ze vonden het heelemaal ,niet symp,athiek van 'de, o,verstsn, toen ze bij liun 6erugkeer
daarvoo'r werden g,estrafl" Nog langer werden de
g,ezichten, tioen hu1 de oo,riogsregelen, werdeu
voorgeschre,ven, aJs :
c Desertie

voor den vijand, gestraft met deu

u Slapen op zijn po,st, gestraft met
dood. ,
- D .- ( Weigering de gegeven beve,len
den, dood.
op te volg€n, gestrall met den dood. u
Doch ze begrepen nu toch, da1 ze niet meer
in 't kamp van Aldershot rraren, rnaar den bit,
teren €rnst I'an den o,o,rlog zouden gevoelerr.
Ds troepen stegern in hun treinen en ve,rtrsk-

l<ffI naar België" n
De officier beschrijft d,an de aankomst te Bergen en de kantonnemen' ,lt bij de stad.
< 't Leek alles nog e-'n idylle. Een Zondagmorgen: ds bewoners kwamep uit de kerk, keken
n,aar ds Britten, die op d,e hoeven 241 '1 ksken
o,f in Egn zacht-murmelende beek het linnen aan
't wasschsn waren. Meisjes schertsten rn€t vroolijke Tommy's en gichelden wanneer dez-sn truo
cen kus ontstalee
l

*-

Boort-Nleerbeek

: D6 vernierlde

Boort-Meerboek: Verbrande hujzen-

Maa,r daar kwamep gejaagde renboden. Iroehaastig weg en eensklaps bul-

't

\&'as de Zondag

!g

Augustus. dien

wij

aI

m,eermalen hebben genoemd, de Zondag van
dien massa-aanval der f)uitschgrs, 1'an Namen's
val, r'ap Dinant's, moorderijen.

Dç Britten, hadden hun stellingen bezet. Patroeljen vaû Chetwode's ruiterij, behoorende tot

l<orpsen als de llth I-ancers, de 20th Hussars en
Scots Grey, had'den aI botsingeû gehâd met
Duitsche uhlanen. Ze ontmoettell elkander soms
p,lots irrr e"n dorp, aan den hoek van een straât.
Maar dien Zandag scl.rokten de legers op eJkander in.
Het 1" Britsche ko,rps val maarschalk Haig
lag tusschen Binche ç1 Bergen, en het 2u ko,rps,
onrler het b,ev.el van Smith-Dorrien, tusschen
Bergen en, Condé, aan het kanaal. Samen waren
(:rr {)ltge\ieer 80,000 man. En de vijand naderde
er met 13Û,000, terwijl aan d,e rechterflank
de Frauschen, Charlerol hacld,en moeten opge*
Vell!

De Rritten wce,rden zich dapper. Ds Middles
Sex, clq Royal Irish en ds Royal Fusiliers treden
zware v€rliezen, terwijl zij iedersl voel gronds

aa.n den tegenstander betwistten.

Tegen 1 uur na d,en midd.ag scheen de strijd
op het hoogtepunt.
u Ieder kanon en ieder gew€er w,âs aan 't vuren
alsof d,e hellekrachten losg,ebrokel wa,r€n D,
schrijft majoor A. Corbett-Smith, bovenbedoelde

officier.

I3ij Binchs stonde,n de Munster Fus.iliers, de
f]lack \Match. Scots and Coldstream Guards,

bataljons

-

kerk.

pen, marcheerd,el

derde het kanon.

r4{l

va11 historische regimenten.

Duitsche vliegtuigen zochten de batterijen
op sn :regelden het vuur, en de Britten moesteî"
de machl r'an h,et vijandelijk geschul erkennen.
En de haastig gedolvel loopgral"en boden zoo
weinig beschutting.
De Engelschen streden a.ls leeuwen, mâa,r vo,n
Klùck met zijn 7o leger was 1,sst ,sferker in aan,tal,
en d;ien Zondagavond. rnoest de opperbevelhebber, Sir John French. het bevel tot den aftocht
gsven.

Ds e€rste nieuwe linie zo,u va1 Jenlain (bij
Valenciennes) door Bavai naar Maubeuge loo-

pen.

Vele gewonden stroomd€n to€, voorarl te Lanril"tcies (Frankriik) h [,o Cateau.

Haig's korps bereikte de omgcving van Maubeuge en Smith-Dorrien's Jehain. Dat was de.ç
Maandags. den 24" Augustus.
Bergen werd dus opgeg€ven. 't w*aren somtrere dagel in de Borinage.
'Wanneer men met den
trein van Bergen oaar

de Fransche grens rijdt, ziet men in of veld
kruiskens staan. Zij herinneren aan den eersten
strijd der Engelschen, wier moed toel hooger

was dan hun macht. Nog trang zou het duren eer
Groot-Britanje al zijn krachten ontwikkelen korr.
Zoo begon dus de g'roote terugtocht. Van de
Franschen hebb,ss u'ij dien hiervoren beschreven. Mes herinnert zich d,e lragische dagen in
Tusschen-Samber-en,-Maâs, maar op d,e gansche
wijkends beweging ko'men rvij later sltvoerig te*
rug.

Bij dien, aftocht wilde h,et Belgisch oppe.rbevsl
dus de Bondgenooten zoovoel moeelijk o,ntlasten.
en beval da.arom <1e krijgsbeweging, die bekend
staat ,aJs d,g eerste, uitval van Antwerpen. en welke plaats greep op 25 en 26 Ausustus.

De sektor, waar de krijgsbedrijven

moesten

gestrsden worden,werd zoo gekozen,dat dg Duitsche verkeerswegen bedreigd en de lijnen der B"
s11 9o ,legerkorpsen dnorbroken zouden worden.
D'e 6" afdeeli,ng ';1'ss belast met den aa*val op
he1 centrum, d. i. op Hofstad,e en Elewyt. De
lu en 5" divisies moesten optreden op de rechterzijde der 6" divisie. tusschen {s Zenne en het
kariaal van Willebroek. De 2f divisie werd flaar
Boortmee,rbeek, dus links. gestuurd, De 3" afdeelinq bleef in reserve achter de 6", en, de 'nriterijafdeeling bij Putte.
Ds vijand, had zijn steltingen ingerichl op dc

linie Merchtem, 'Wolvertem, Humbeek, Eppegem, Hofstade. Haacht, 'Wygmaa! en KesselLoo.

Dat ging natuurlijk met de gebruikelijlke terreu,r tegenover de weerlooze bev<rlking gepaard"

De vijand stak huizen in brand eischte giiz,e.
laars, school op vluchtende personen, slool bur*
flers op in hun woning of in tcerken ïn afwachting, dal hii, bii tegenstand' der Belglsche troer
pen. nog geweldiger gruweldaden zou bedrijven.
Vele bewoners v,an het gewest liepen naar de
Antwerpsch,s,stelling. om er veitïgheid te z.oeken.
De sold,aten zagen die allertrsurigste stoeten en
hoo,rden, de vertetrlingen orver het optreden van
dg Duitsche benden.
Dat wekte rærbitteriqg gr ha.at. Zii, wiæ ge-

* ltfl

tsoort-Meerbesk

: I{et

zintterr in hct bczet gebicd woondèn, dachten aau
<lc n'eerloo,sheid hunner geiiefden, en zoo was er
bij velel een zckerc ontspanning en een gevoel

ran roldaanheid, toen het bevel ku,am op den
r ijand in te stormen.

't

r

Puin van clcn watelnrolcu te \Meerde.

vernielde Gemecutebuis.

\\'erden gcwelclige dagcn, nrct hier en

cl;r:rr

rro<lr<idadige gevechten.
Den 25o Augustus vieieu onze troepcn cle Duit-

schers aan op de lijn Flofstade-Elerv.r't eft r'eroverclcu zij Hofstade en r1c Schiplakensche bossch,en. C)p cle Schutters\',cst cn cle tscnedenlei,
;rlsool< irr cle aanpalenclç

lanrn tc trIcchclcl ston-

dcn laugc rijen muniticl(olonneu. Dien

dag

Iioning itr tle stad .elt vcrtoefd.e hij op
hct buiicngoed vap b,aro11 Iirnpain, te Battel,
l<rr'am clg

De'\rors1 zat op het nieulv stadhuis een krijgsloor,.en bekiom d:iarna den Siut-Rornbautstolen.Bij zijn nederdaling brachl de foegsstroonrlaa<J

voellng nret de vooruitgcsciro\;en poslen van dcn
tegellstrcver, terrvijl het kraclrtige verkenniugen

in tlc richting lnn Bcr-gl.rern cn Humbçgk.
llaar dat rvas slechts c.en locrspel, rnisschierr

cleed

cclle schijnbeu'cgillg onr clcn vijancl aan zijn liirlicrkatri tc versclrlrlkeu.Dc q'crkeiijke nanval rvas
()p hct rliclcler-r gcntulll : clt.i" en 1" <iivisics moestcrl \'<lorui1. ml<l<err tusschr:tr clc vaart r',att \Vilicbroek crr tle Zennc, clc (1" lussclren dc Zenne err
clc Dijle. Âan dç l'irrkerzijde van hct legcr opcreenlt' clc 2" divisic j11 cle algenreenc richtiug varl
Iloort-Ilccrbeek,cu rie k;rlalerie-dilisie bcdreigdc

rlt strccli r lrlt Haaclrt.

Zoohaasl clc nachl inviel, trok hct 2" re€iiment

\:ln Nier"ruclrode na,ar CaPpellen-oir-den-Bosr'.lr

terug', orlr den lolgettdcrr dag, vroeg in den ocht:cucl, naar deu linkeroe\-er virlt dg vaart oï€r t('
sterl<cn, [{c1 u'erktg rtredt. 111,11 den aanr,al van
de 5" dilisie, op Eppegcnr, crr ricl.rttc zich ver,'slg€rls naar I ct Zuiden, l,augs Laar en Spilt.

burgerij hem een ovatie.
i\'laar '1 $'erd al onveilig te lïechel.en. Van
af 5 u. 15 tot I uur 's rnorgens had de vijand de
s',ad bcschoten, eu natuurlijk o.,a. genrikl naar
een der heerlijksts monumenterr va1 s11s t2gd,
de lcntlra<lr'aa1. Dc toren, het dak en d.c muren

Zeer bedacirtzarrm rukte nl€rl op, acht€r'
et-n schcrnr verkellners, die trachtteu \:oeling mel

cr

S'cr1

clc,

drocgell reeds afschurvelijke wonden. Hct stadlrrris had van ,achteretr een treffer gekrcgex. Hier
daar \\"as een ger,el of een d,a.li opeugc.scheurd.
D.rie inu'oners Narcn gedood: trvcc nrannen ('r')

{,C11

ïrOUW.

llct n'as çoor \lrchelclt uog' rriitr ecD bcgin
rrrn tl! trllendc. \'tlr,. irrq-oncrs nilruen <le u'ijli.
liornnriqt'rr rlotven hun k<lstbaarhctlen iu derr hol.
I)c I)rritschers \\:arcn leeds strrlit'r irl hun steJlingtn gcnesteld tl.tl11 tllç11 r'çfnt,tf,tl lt:r<J. Alrr rle

Z+:Dnt: rrcrrl bL,ctlig gcstlcdeû, tl ta.l r atr jt'rr
qer:s krvarnen bij een plotselingcu te|ugtocht na.
bij \\-eerde in, 't riviertje om.
IIaar niet alleen in het centrurn nrorstelde men

Laten rvij sr'6n hooren rlat korunrandant \1ti11.,
Breton rêrhaalt ran de krijgsbetlriji'en aan di.
rcchterflartli, rrilrl dc 5o rlir isic tigc,rrlijli tlcn rrit-

rl

br:gon
,, Irr <lt1 rrarttitft.l;rq r arr rj,. lt 21" .\ugustu: 1r,.rji
lre t :-i' trginrctrt jagcr s. tttcl dr-11 Steurt r;rl rlr'
r

:

las dt ditisic-groep rarr het 5'rrtillcr-r.j lan tttajr-x,r1' 'I'ae li, stoutrrroer-ligrooruit.
Inrpdr
tr.r.rr
I)lar. r'erjottg hrt dc tijanr1t'lijlic \1,r)rllostcll, la felt ç"oedenrl ge\'€cht,
l rat i11 t;rlr ijkc tlairper-e n sht'ult'1dt,:tt. N;r,Lr Nitrrhanc,ir[crr

tit',

,''11d1'1 be

t:rrrode gcstuurd, onderslcrrnrlg lrr'1 2o r'q,gjrrrçti1
ilrgct"s r:lczl brrrregi119, cn lirct.:g I r;rill.rrr.rgt'lr.iiz,
ir

ijancl .te lirijgen. De eelc na dc alrdereu,
uktt'u dc lionrpagnië1 als bij sprongcu in het
groellt lclcl vooruit, r:rn dc ccne dekliiug nall
dr anrlcrc. )Ien hoordq uog niets d,au den droo11s11 r
t

lillal \ a11 cL.ll t:itl<cl qe$'eerschot. I:lie r err
claar l.iecrcl,e t:en qc$,cn{l patroeljeur âl stro.utlltliril(l tcrus, limnic glirrtiachtt, hij tlgcn de mat<'l;ers
crr g:rI Irijzondclhedcn <-rr rr het loorval : nlrn
iratJ t't uist' llollt'rr re rjrrugtl, Éjilrdcr bij die h,rt.
\ e u rurr rlt ()nzclr uu \\'ilrcn. l\I,aar er:tt !',eel tâ1,
rij[çrr lij;rrrtl rrrue :t .zir'1t I1, lipliergt:rrr ctt oir rlt'
Zt-rr

rrt

lrr-'r'iurlen.

Itlots dareldç Lrt.l ri,, iut'lt1 t.1.rt rrjn hevig gt
'aas. Het \lrart:n ollze !i,.rirollnerr tlit het spel b.:R'o1l1rell. Op t{e vijantlelijke $teliiog,en begou hr:t
{rartat,en rjrr ij'fanilatkartets,gu tc regenctt, \ïat
rle j.agrrs l.re trt It. ,lr;zt' r uktr:rr 1log stccds r'..lt-rr
zichtig rr..rotLril . Jiruerr rrr één r,lt'rrr, op stornrplS
rrn lrr:t llrrrltl qi:lroq('r, ( r're rttirttte tl<-ror. otn opIricuri |.rij lrll llrrilsiqrlr:rl r;rll lrrrttttt, olliciercrr 1t'

-

q:rlrl liggt.'rr.
.\arr ltultrr, lirrlit r ztJtlt lt,.t lr'. 1 karr,.rl z jcL t,.
ur:ldig Ltoott:n. Il,'t u;rs r.lLrs ti el cctt cchte r eL.1'
rllrq, tlir,: orctul ;rt tr tlg11 g;rug tv,;rs.\\r,eldra nreng^
rlc rL r ijaryl,.:lijkr ;ri.t ilierir-. ziclr uP liat,c beur.1
ir ht 1 *,'a,t"c, rlrrl slt't:rls ht:r i{er u't,'rrJ ; tttssrltr.'tr
heL qrrrtPlollr':'l r ;rrr rir. Ir-oj,'l.1ielr-ti rkr,,r' lirtcltcr-rll
lr(-'t q-t\\r('{'r-\ ilttf. rl:tl rl( i't (1il rlli'!r' 1()('ll;rlll
I

lr,r \\"r.

.rr' ,lr,zln ')ii" '\ltlll..lu:

\'(r()l (rtt7{.

*ltï*
l;rgcrs virû.lt ltj'brigaclt, <ls !retkcJljkc \ruur,Lr<,rp i11 21

zijrre lrrrgischc grootheid : granat€n di€

.rul.ploIfcu als bliksemslagen, liogels die fluiten
crr ueerlilappcn, soldaten die 1:lots nret een hartlcrschcurcnclcn lirect neerstortcn, gewonder-r die
lircut-tCn

ell

\\:i-t,arYan

hct

bl<iccl

plirsseu op de11 bodern druipt.

in groote,

roode

l\'ler:r ziet uiets van clen r,ijand, tenzij ginder
t'r'r.c rlc Yage l1nis, clie nlcn .innentert llo€t, cll
ivarrbove n sorlrs eert doodelijke lichtstraal uit de

'.

:;r:hictgaten flitst.

Xlcn loopt, merr bJijft staan, mcl stluikelt,
springt rvecr recht; metl \'uurt. mcn is bedekt
rnet stof , m€n zweet dikke droppels ; cle k,ce1 is
tloor d,en clotst verschro'eid, de borst beklemd;
men is verdoofd door het g€raas. Dan plots, als
medegesleurd door een onweerstaanbare macht,
volgt men de makk,ers. die " Vi'r.at ! D ro€pen;
men schreeulvt mede, ç1 als door dronkensihap

: l-ret geva,ar, de verrnocienis, d,e hitte en den do,rst.
XIen ziet slechts dç Moffen gind,er verre, die
r"-sgi'luchten zoo snel ze kunnen, en brult luider
dan ooit, to.t me1 zich buiten adem plal o,p derl
buik la'at vall'en, om dc vlaag r,ijandelijkc ko,gels,
clic gclijl< eerr helsche zwerffr kon.ren aatlsne'rren
c11 o\'€r'al clen r-lood zaajen, o'r,'er zich he'en te 1atcrr lliegen.
Ziedaar hoe de jagers van de 5" divisie dien
clag cle11 oorlog leerden kcnnen, terwijl zij dçn
bcne\:eld, verg,eet men alles

vijand uit zijn lerdedigingsrverkel bij Eppegem
verclreven.

So'mmjgs clenrenten zelfs, di,e langs het Zui<lcrr lal hct dorp uitrukten, bezetten het station

crr vo'erdcn ct'n sloutu]oedigc verlielttling in de
r-it'lrting vnn FJorrt.enr uit,
En daar de 1ij<l vlug was voo,rbij g,egaau, daar
rlcn zich oricnteeren rnoest en een rvcinig orde
lrcrstcllerr irt tlc ccnhcdcrr, die a'an hct gevecht
lr;rtlclen tlcclgcnonrsir, zich rveer ;n ve rbildinB
stt'llen met c1e uaburigc lo dir,isie, die Sempst
trr \\'ecrclg harl geno,rle.rr, lron 111'en cr ltiet aall
ilt'nl<cn h,et lirijgsbecl.t.-ijf vercler r-rxrrt tc zctlcn.
'l't,gtn rlrn alonel notùtaus rrertl het batllj<ur
\,.ru rlrajoof \itrbrugghc (Ill/2" jtgers) naar dt:
Vur.lrr-rrude Ilrug r:e,stuurrl, out op dil punt rlelirrg 111 h.ijgct, nrct hct tlctach,r'nrcrrt, dlt oP rltn
iill(lLtl'c!l c}c\ el' Y.rll rle vaart rverùzaartt rvas.
'['ocn onzc nrannct] ltel vcrcverclb Eppegenr
l,irtrr.critrokliçn liondcn zij z,ich reeds een, (ieni{Irrt:lrl vornrer.r vln de f)uitsclre gru\rc1dadc1r. Itl
tl{' r"crlatrr,11 rionirrgen w:trelt dc plunrlcraars aan
Itrt lvcrli gcwccst. cn lag allcs in ccn orrbcscirrijl ç1 jlic; i.crw;arr:itrg-.
IIicl ctr <llrar vclst.'ht'1telt velsrlll'ili1,, rkrr'lrlirrgt'rr ui1 hun st:ltrriliror:k. I)r: j;rgcr,s 1r:rclrlltn lrt'rr
g,-tru!t 1g slt'llt'n, rrrt:rr.<lg lrngstigç litrtlcrt r-crrr trirhttell lrçr'crrtl c(,n {)f le nsicvcu lcruglit:cr <lct'
l)rtitsr:hcls. I11 ;r11r'11 ltrtast raaplclt eeltilJcp hiln
lû'rnz;rlig p1urtj,,' lr'jt'cn 1rr r ltt, lt{ti n zt, n:iar i\ti1i

\\ r'l lx'li-

Eeu itude ll-ol.!\!i rillcnd r':rtt ntlgst, licr-milt:
hct h:r11 crr bij trr',e1,<cn z<.ru. .St<rttercltrl in haar
rl,rr rr' suilçlit:rr afgcl.rrolit:11 2irurlrr, r'e,rlt'lrlr, z,ij <1:tt
rlt: l)Lrilschcr's, rlirn zclfrlr:n rrrlrgctr, lt;iar' <:r-:ht{tll()itt t'n ltaar zu{}'r1 rret 11r-rg:rltclcrc bcu'olrrjrs
r r hcI rl.trp !rlrJtlil nt(-'€gt vol'rtl, zt'gt etrrl rla l
r'i zi gingr,rr frrsil!i,,'r.i'r1. ()P harl iirric.'iirr 1rrtti ziy
,,tr')r r1+. Irtl'cll {)nl g€:o;tr1,' qcsrneckt. M'4i}t- o.'e1,

rilt

;.r

(ler it(-)c-\t,{.rlrl:: tt,ad llilâr lnet ecu stamp op den
grond gcscliopt" I{et bloçd vlqsicl€ nog uit de
ruon.de, die zij bij haren val op de steenen beko-

rlçs hu<I. N{ct ees gelaat,gansch r,ertrokken door
{çs ringst, lilirnrpte hct o'ug'clulikige schepst-l zich
arrn de lilce tleren \'an onze soldaten vast en
snrcckte: u Helpt mij ! Als zrj terug komeu, gaap
ze nij dootlcn; hct zijn ge€n menschen, marrr
n)or:lcrs. Ht'lpr rnij , hclp mij toch ! r
. llij nl r.leze nrettschelijlcc cllc,nde r, zai later'
rren officier zcggcn, < heb ik i11 dc oogsn van

rnijne nr:ruschappell ecn r-erschrikkelijk wraakbesluit kunnen lcz-en. Iln toch, telkens ecn vall dez.e
gchclrrrdc banclieten, bleek ç1 bevcnil, lafhartig
Itl,appc,rta,nd,end van .vrees, iir onze handen viel,
hcbben onze soklatell hun voorqe.nren v€rgeten,
orn zich 1e herinnercn dat zij een ongewapenden
r.ijand r.ddr zich hadden.
u Steeds, zal ik dien langen, keret van gçn
Duitscher vddr mij zien, rnet zijn echt straâtrooversgeziclrt, neergeknield \,oor e'en jager, die hern
cle luist ondcr clen neus hield, terwijl lrij henr
'r'ocr
schurk uitscho'ld. De handen te zâmen, heel
zijn lang sn beenderig lichaam bevend, van angst,
lireuncle cle Mof : n Nicht kapo,gt ! Nicht kapoet I
I{arnarad ! r En,. met een ge,baar vanr eindelooze
i.r'alging, boog onzç jager zich ovcr dit mizerabel
cxemplaar v.an het Duitsche ras en snauwd,e hem
toe :
,, Stop

uw sm..., bàndi,ett \\is zijn wij

moorclenaa,rs !

geen

r

De nacht v,an 25 op 26 Arrgustus, dien onze
jagers van. dc 16" brigads in ddstreek EppegemHoutcm doorbrachtsn, c11 ,het b,ataljon Verbrug-

g-he bij de irerbrande Brug, ging betre'kkelifk
kalrn voorbij. llaar r€eds vroe€î in den morgen
herbego,n het sevecht. De vijand, die blijkbaar
rlsn vs,1igç11 dag door del ornstuimigen aanval
\vas l'errast, had zich weten tc lrerstellen cn zijnc
rcser"\'es ter hulp gerocpen.
Uit zijne liniën barstte. een hevig artille,rievuur
los, clat dc clonr cle oltzen beze,tt,c stellingen mct
Prcjt'l<tit:lç11 overstrooru<le. Onze tratterijep 6n1u,oordrlerr krachtrladig, m,aar *le gtrcr'g stern vau
rlt ,.urta Duitschc stukken r-erdo<fde die van
onzç kleirrc kanr.rrrlreu. Reeds hij den* a,anvang
r a.11 het
.gcveehl bleek het. dat o,tlze artilteu'r.t
nict Lcgen den vijarrd .opge\vassen wargn, Onat,
artillerie beschiktq op dit oogenblik orer g'eell
cnkel zn'aar stuk, dat bekwaam was dat van d€
Duil,scircrs tc be-antlvoor-den en dc stevigs verdetljgingswer-kelt 1'all tlen I'ij,and tc bcdrei_ern.
Ilel 13c'lgisr:hc lioururn n<lo rvist ovcrigens op
clit oogcnblil<, dat hct gcvechl op cle Saurber,
t.ttc't clcr.r l1-rugtoclrl r';rtr tlc lt:gers dcr Bondgcrr,)otclr, rciiitrrligrl nas. l)e uitral Itad ziin d<nl
lrcrcikt, <l<.ror rrrrlzienli.jkg ruachtcll \'6ér Anlu.'cr'llen tc lt<.l,udcrr. Er l.rcstontl <1us gcen reden met:r
onr lret krijgsbc<lrijf nog vooft {tj zctteu teg,err
(.(al 1('g(rn!rtt'evcr <lit_'11 !uell to{jh niet kou overrr.iuuer. Ilgl"cl u'tird gegel€n onl zachtjes-a,an hel
qçr,t:ch1 1ç .rtak€n err de divisies t€rug naar hel
Nr'*;rrç1e.1l {ç tioen trekken.
Ilal girtrl
zrr:tr1,'r' ht'' igt' schcrruutsrli6gl.n.
"l',, llorrtc'rrr r:ic',
r.l'arc11 dr jogt rs r'.r1 rlt' l{io brig,arle
'irsl .r r-xrrrrerl) t'a.n s'(,1! h€'\'iqe!r
aa.!tr:;r!, rlig helt
tlrrrltt{ ttaat' lippt'gt,rrr leru{ tr' het'r'err. Hier
\v{,r:({rlr, iirsgr,liiks r.t,rr lrt'flig gr-,i1r'hi, J)icirf . riret
,'.'n .I.}f\ ?-(.ld-;r),v{l ltrl ùfC r,; ltç. t Cgrrtrlr; lyc l I)rr gi1.lrr,
(1

!

1

Mecheieri: Groote Markt vô6r den oodog.

p:oiektieien. .\f,aar <ie jâge!:s hielden he,idhaftig
st-and ofider het sclrroot €u, ûndanks de zware
'u,erliezen, wekcn, zij in goede orde, stap vo,trr
:tap .Om hurrne opdracht tot het einde toe te voL
l.'oeren, doorstondgn somnr.ige eenheden, zooals
kompag:rie Deudcn, zonder wankelen een verschrikkelijk bombardernent en €€ùt van zeer dicht-

r1e

bij i<omerrd geweervuur,
â*deren, zooals de ko'mpagnie Pi,rard, aarzælde.rl :riet ûm, tql koste van zware offers, €€tl
aanval ts doen op de vijandeiijke machineg'ewe'
ren,.die drsigds,n onze wijkende

tr'oepe11

-nc€r t€

meaien,.

De *'ielrijders-kompagnie van kapitein Derilari. dig eersl onlangs was g€vormd,, ejx op wie
den vorig"en dag dq zwate taak had gerust het
ierrein te onderzoeken, klampte zich gedurende
den 26" .A.ugushrs"wanhopig vast aan het st'ation
van Eppegeff!, waar zij &n vierde van haar effektie.f ve,rloor, maar toch den nrrcdig6 tijd
s'Land hield"

Cok de jagers hadden zu,art verliezen geleden.
Kommandang pirard, de onder-luitenarrts Cor*
ciy en Læmaltre hadden çen roemvolien, doo.d gevcnden; o,nder-luitenant Andreux was zwaar g'€wond; ond.er-,luitenant Mocrrs', die eçnstig getroffetl ï"as, had .men niet kunnen. m,eevoeren en

blecf in halrden van d.en vijand achter; onderluitenarrt Leseul. adjudant v6n, majoor Anciaux,
kc'rnmandant van, het 2' bataljon van het 5" iagers. wae bij het o,verbrengen van de ber,'elen
va6 zijn overste insgelijks gewo,nd €'ewoirden en
fevangeu genomen- t
De vijand trachtte door zijn vèrireikend geschut q"anorde te zaaien in de rangen der terugtrekkende Belgen, heÇeen hem niet gelukteDa<ien van g'rooten moed waren dus betoond.
Laten wij hier nog den moed van den jager- Tr&

signies meedeelen, dec, held der ,. Verbra'nde
Brtrg',,.

\V!; hebben r€{ris gezirû. dar her barai}on \ an
rnajoor Verbrugghe (IIIi2" jagers) naar éit punr
was gestqurdi. Ds vij,an{ rvas oF} detr Vresteiijke,t.r
oever van het kanaai ran 'Willebroek teruggetrokkgn,€rt had .de ophaalbrug balf ornhoog ge-brug
haald ; het werl<tuig orn dg
ùe bed'jencr:
was aan zijszijde. tsjijkbaar waren de Duitschelr
_

daar, maa,r in ge.ring aantal. Zij hadden de huiz€n'bezet en een deel der mansChappen treyolri
zich in een loopg'raaf [angs, de vaart zelf.
z]_kgpnagnie van hèt bataljo,r:, die van ka.- Qe
pitein- Hellin, stond tegenovsl ilcn'vij,and ontploo'id. Ees peiotol, onder bevel van dân 1o sEr-

goant-majoor Wéry, h2d stslling genomen in de
loopgravsn we,lkq de Duitschers-zelf oir den tlostelijken oever van dg vaart gedolven liadden, ten
Noorden van 4flen overtocht. Heg andere- ondo.

rle bevelen, van luitenanl Devos, had de'ç,oningen bezel iangshecrr den rveg, vdôr de brug zeif,
l-angs het Noorden kreeg ds kompagnià Delhauve bevel gunstigg plaatgs op te zoeken cnn
den vijand schuinsch aan te .r'allen i de kompagnie_Bradfer was met eene dergelijke opdrai:hr
ten, Zuiden van den ov:ertocht belàs,t.' Het bverig'e
va1 het bataljon diende als ,reserve. Bor.endiën
ha majoor Verbruggh,e het noodig geoordeelcl
de huizen, welke door den vijanrl beiet tvareu,
m€t g'ranâten neer te schieten ep den, ste !û vzll
de artillerie ingeroepen.
In afu"achting werdel er schotgû vaxi den
eerl€n o€v-€,r. pp len anderen afgernuurd. I-angs
geen van beide zijden wilde ms1-zich vertoonen.
Van den vijand zag men niet t-eet meer dan de
geweerloo,pen, die uit jn de bezette huizecr geboorde .schietgaten staken. Zoohaast er bij 6ns
een hoo,fd bov.en d,e borstu,gri,ng
vali dc loripgraaf
*onvoorzichtË
te voorschijn klv'am, of zich
uun
een v€nster zien li,et, flo,ten: de kogels. Ree-ds taSgû -€r trvee of d.ie jagers ler entooi op tjcn grond
of licien
een jammerliik gekerm txroren."Deze
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Eerste rritva! van Antwerpen

tc'estand dLrergds fu b.iilves voo'rt'ciursri, Doch het
ùnt\rang'en be"ç'el luidtle den overgang in te nerrten. Er was g€en tijd te verliezen, zgo mern van
rle lerno,ed€lijke zwakheid van de1 r'ij,and 96-

bruik u'ilds malien. Wanl ginder zag men duidelijk den dichten rook omhoog stijgen van de
ir:i brandt gestoke,n stroomijten. Hst .rvas het beItentls signaa.I n"aardoor de vijand om versterking
,woeddg e'r achter de onzen, tç
Y'ctcg. Bo'r,endieg
llppegem,, een hevig gevecht.
Da.r:r het onrnogelijk rvas he1 kanaal te doorr nadle11, bleef er sl,echts één middel over om d€n
anderen ogvqr te bereiken: kost rvat kost trach-

tgri

!e

ophaalbrug naar beneden

te krijgen

en

zich dart, met geweld een dcrortocht té banen. Men
u'eet dat de brug langs den anderen oever rve.rd

bediend. I,n de kompagnie Hellin stelt men de

trlaag':

u

Is

he1 mogelijk den anderen oever te

bereiken, zonder een zekeren dood te gemoet t€
gaan,?, In zijn loopgraaf tracht sergeant Wéry
zich rekenschap te g'even ; bij hem wagen, twee
r.lf d,rie mannen het, he1 hoofd boven db bo,rstw,r>
ring uit te steken: een g'eweervunr barsl lo's uit
de dtrct' de11 vijand bezette huizen : tw€e jagcrs
sto,rten n,eer. Luitenânt De Vos, die m,et e€nige
nlarùnen een vaû de huizen in ds nabijheid van
de brug bczet, klimt na,ar den zotder, opent !.oorzichtig het'dakven.ster, hijscht zich tot aa1 de
opening en buigt naar buiten om, de plaats tg
,r,nderzoeken. E"i.t kogel gaal hem d vars door
den hals. en de,luitenant. op d,en slag dood, stort
rreer, badend

in zijn

bloed.

I'Iet bewijs is seleverd: den and,eren oever po$er, te, bsrel'kgn, dat u'il zeqgen, zich geheel bloot

stellen, d€. helling afloopcn, in hct rvater spring€n e1 fgn minstg 2O meter ver zwemmgn, ,,s
een zekerg dood.

Een man heeft :nochtans aan zijn, ol.erste ge: " Ik z-,al het doen | > Dez-e man is soldàat
Trésignies. r'an het pelo,ton van den eersten ser-

zegd

geant-n.rajotir \Very, cen .m'iliciirail

ran 1"c)06,

gehuvvd en vader vao een Sezin. Met viug
gebaar heeft hij den ran,sel afgeciaan, den shako

ds zware kapot n€erge\\rorpet. Een beetje
bleek, maar gelieel kalm, volkomen beç'ust varr
het ger,aar \,\'aaraan hij zich bloot zal steller:.
sluipt Trés,ignies langs de loopgraaf en z.oek1 dc
plaats, rvaar de opgehaalde brug hem een rv'einig'
r-oo,r de blikkern van den vijand, die in de huizen
op den loer ligt, kan, verbergen. Mel zict hem
zijn aanloop nemen; met één sprong" is hij over
de borstw.ering, rott l,angs ds helling eu duikt
bijn.a zon'der eenig geluid, in het water. De Duit*
schers hebbeli nog nigts bemerkt. De zwenrmer
koml r.ooruit ,mèt breed en lenig gebaar.
Nu bereikt Trésignies den anderen oever; hii
kruipt dL- ht'Iling op en grijpt de handkruk der
bru,g. En dan. beu'ondêrenswaardig en verhe'n-en,
zich blool stellerd aanr de g'erverell, ze1 de soJclaat zich schrap en draait uit alle maclrt.
Plots treffen kreten zijn oor l
,r N,aar den anderen kant ! u wordt er gerrÉ*
pen. ,< Gij doet ze omhoog' gaan! t
Tr,ésignies draait inderdaad verkeerd. Vltrg als
de rveerlichl geeft h;j flu aa,n de kruk de goede
e11

richting"
Helaas, het is te laat!

Heeft de, verwittiging, vcor h€m bestemd, ook
het oor v-ân den vijand b.ereikt? Heeft deze bernerkt, dat de brug in beweging is? In ieder

seval, een r,'erschrikkelijk eeweerr,rrur barsl los.
dat van dichtbij <rp den heldhaftigen jager gericht is.
l\1[en

ziet hem eerst op de knie nee,rvallen, docir

zich verder inspannen wanhopig aan d, , kiuk
gel<l,emd, die hij nog voort be-teegt; dan, plots.
laal hij los zijn armen doronvieken ds lucht en
T,résignies stort neer op den oev€,r, terwijl het

broed h'em'uit de doorschoten borst stroomt.
Op dit tragisch rngcnblik maakt zich eep dolls

*

lÛt

l-lei Lruis vuu D" Naulaerts, tc Elewyt.

Dc ho,evc r':rn Goris, te l{outenr.
lor.rclt: r'an onze jagers meester. ,\llc voorzichtighrid latcrtrle varcrr, konrell zij r,;ur alle kanten te
rrxrrschijn. Err r.rit dg loopgra\en, uit de Ïeu-

uil allc stellingerr die :ran

beiclç zijdçn varr
lrrug lrcz.e1 ziy't,, bnrsl c'çn hclsch gerveervuur

str:rsl

dt
los. Onzc nrannen zijn zich zclv'e liet langcr
nrc(,st('r. Zij zijn dol van haal cn wra,aklust, Al-

lcrlci bclcecligingel wrrp'en ;zij clcn vijand naar
lrcl h<-rol'd: <Noorden,aars ! Zrvijncn ! Schurken I ,,
\\':rrt1 clc dood latr dezen edelen hcld schijnt hun
ecn t't:hte rrrocrd. En ook aci'cn zij zir:h rekensclral>, tlat het voort:rau lrr,tchteloos is <1e11 r'ijan<l

ll

rr

illr:rt tcltrgdrijr

trl) t('stil'Jn.

( )rtr . <lt, r'çrr':t[rjrrq 1cn t(]l)
{c tloe11 stijtcrr,
rlitg:t t'r,1; t't:rstt,gr';utir:it rrl srrrlrrertrl roor-lrij tn
!.irat te trrid<lt:11 r;rrr lrcl l<:rttr;rl otttPkrfftrt. IIlt
i: c.rttzt'rrtillerir tlit lrt't \uur'()l)L'rl1 <.lP <lç ,, \-c.r'Irt-;ittrlç IJrttg > ; tlot,'h lrrurr- st:1ri,etc1l \vits ooli af r:r:rllijk rr.rol tlc r)112('n. rlit., :rl tc rliclrt bij cit'n
r ijrrntl l in.en. Icn 1rr ct'rlr pr'ojelitit,l ontploIt irr
tle hellirrg t,cscllorer dt oilzcn: r:en d.crrle liorut
{rl) ilatlwflijks cellige lnctcrs ;rclttcr oltzc lnîilllelr
'41lplo[fcn. i'Ict is onnrogclijk <l,aar 1s l]lijvcn. Dc
r:t'gt\'ctr opdracht l<lrrr ovcligcls l)ir1 r-crr trlrl
\\()r(l(,1). ,\lles \.at rrc'tr ltlrrr <l()t'rr. is dcn (l(,i)t locht lrr:lctten :lir1l rlc I)rritscir.cr-s, u'icr sclrrl

t't'tls aangroeil.

l.)e Icrrrgtrel<lierrdc llt'u'cling rvorrll rrrlt lialnttl
<,rcrcl ; ]1rrn \\-lls ,cr- nrc'clt, lre;zig toc11 hci lre-

rriItt'r

rll liulutr, rlt' irlgentctn.ç \\:jjliqnrlt.

l)c\çe(;t!.1

ging clrrs rlcr plitris v111. ltct gc\ci'lrl \ellat('ll, logll pLrts, rritiug Scrctrcl rr:rrr dn'
ir-illcnrlc ()lltr(x'r.illrJ r rrn itlcl ht't tr1{xljrl1r, 1'ç11
rr <l!l.l l< rce I slaalitc : ( Jin 'l'r-t!signics ? r
'tta
7.a) :ott'n lrrt lit:lrarrnr larr rlit'rr tluppere, rrit'rrr
irç!rllr;rftil ol'ft.r' ;rllrr h:rrtcrr l<L-rpqrt'1,1r'r:rl, irr rl,'
lr;'rrtllrt r llr ltt'l lrrrlr:r.rrt-sr-:lr r ilirrttlt'lijl< lt'qt'r- tr,rr'11.

1,

r'rrlgt'11. Nlrtr

lr

lrvt,r 1;rlett

-.r

llIl;r;r:, rllrrtl llr{'rl $gl lr(trt.tCrr ttt

ltr'1 rtttitr

het hart vol nijpendt:

clroefheid

Onze jagcrs korttl.l,rr rrict n ctcn, dlrt ze lfs dc
l)uitschers t'crbicrlig hs1 lroold zoudt'11 buigerr

r.oor dezeri held.

(ictuigen hebbe11 irrclerclaarl nrecgcdceld, dat
ccn lijandclijli officii:r, tot rle traner) toe gclaerd,
rlc nrilitairc cer,iralt lret lijl< r'an'l'résignics

lie1.

irçu,ijzen, t:rr dat scdertclicn licfclevolle handen hel
qral' r'lt1i clezcn rlapptrt' zorgvtrlclig onderhoudctt
lrcblteu. 1 )
,,

err.

\\'rnt rlezc, al h,acl lrij slcchts op tlil <-r<,rgenbJil<
gcl lrr-hl, br'crrg't nielru'e nnchttn i1 hct strij<l1-rlrk. flij lret linetteren \':rtl lrct I-e\r;L'crvuur'
rr.rutgt zic'h nu het alicligc gek1apper \,âu c,ctr
nrat.'1tittcgericcr,dri or,cr;rI dcrr d.,ud ltotr{ zlraicIr.
(iitrrl,.'r- r-irlt korrruanclrrnt. IJr:rrllcr onr tlict rtret r'

st

rrrijdelijk6 çn
irt'r'ngaan.

()oli Bufiirr verhaalt rlcze- cpisode i1 ziju rverli
lllt:its <lc (lonrbattants D. [)rirrirr lezcrr rve, dal

rlt' ssrgcattt ran'l'résigni,cs' selitie sletocpel had :
u licn zu'crruncr tan goedç1y rvil, orn 't kan.aai
('\ cr ic tlcliliclt ! r
('l'cgcn\\'oorllie I,r rjt'1r <lc solrlaat -l'r<!signics.

I{ij richttc zich op.
,, Ilijn vrilntl, hç1 is ortt tlç lrrtrg

rrcer

tt

lia-

lr tt ,,, hellurrr cle selg t'a1tt.
u (ioctl I r
-l

résigtties sllrtet'l Ii:rlrr <'P ct'rr sltrkjr' 1xrPi1'r'
\':rrrruel, '1 js rrxrr rlcll Ktitrittg u.
IIij. reilitr rlit hrit'ljr' ,:r;r11 rlt'n selS-eiri'rt o\tr,

.

,,

|lr lel

:

rnijn vt'olu'l ,,
lcrrvijl hij zu'oru, r'it.:p de sel rgclull
,, '['risie'n.ics, in lla,ltrtt varr rltll lir-rlortcl, l.rt:1<,rt rtr
ili tr tot l<orlxrraal ! >
'l'rrlsigni.cs $'cl(l(le'1 lrrxrl'tl
rlirnl<1.e rrrct ccrr
',rt
u lJt:zulg cllrl uarr

:

q Iir

nl:rch.

/trllit' rrlrrrtr('rr 5tr( (lrll i:r ,rlt: ilgrr, rl:url ott<li'r' rlc lrlLlr'('lt Vrrrr .\1ttrverpt:n.
l)ç rct'htelflitnl< r':trr s11s 11.gr.'r'lrlcr-'l tlrrs si{.kl'r,
:'rrl rlt' ,, \'çt'hratttlt. l3t'uq.,, r'n br'j (irirrrlrt't'lr,tr
rrrtlr lrct l<rrrtaal.
I)c rl' rlir isic tr.ltt'lrtt, rL.\ Lr \LL'l: r,rrr trit itt,1
lilslr.'cl t'rr'1 lrost'lr rnrr ]-lcrfstrr<it: 1rç,1 ri,trP ljlt:nrI
1ç blrr:il<trt. [)t' :r;t11r'al :1or-rttt ;r1 oP rl1' r t lclt,lligiilgs511,llingr,ll, (,t) s ij ir:rtlrJr'11 gu(.n z\\a:rr- !t,
:r'lrrr1 onr r-lt'zc in tc lrctrlic.rt.
l'i1g bltuljotr qrt'tlrrtlicr--* \\:rs \(J()l tgttr rrlit tr-'l
irr leu lloscltjtr, lrrssclrrll ortzr' linic crr Iilt:rvr'1. rrr
It \\'iiit
i lrl, "

llrr iott: ,, l'.r'rr litlli:'r'lr

llqirrcnl

lr

1;rrr

De brug over de Dijle

te

F{,aacht

Serrpst: De i'erb'rande kerk.

-w€rd eeusklaps tegelijk beschoten door de eigen
troepen en den vijand'
De officieren bczwoerren dc cla'ardoor ontstan€
v€rwarriûg' e1 dç greuadiers wilden nog r"oot'tgaan, doch er kwam be'r'el tot den te|trgtocht
De Ffa'sch-Britsche legers wareu al cen lier:l
.lnd Franlirijk in ; er was dus gecn red€n meçr.
dcn strijd hiel a'au te hottden.
De 2" :rfdeclinc. op dc linkerzijdc, \À,-as bij Rvnrcnaln oçcr dc Dijlc getrokkeu, maar had bij
lloort-lleerbeck dcn opntarsch rnoeten stuiteil.
ËIct bleek niet mogelijl; de vaalt f Iechclctt-'-Leri\ ('11

O\:Cr

tc

steken.

't'ijclens.clien uifr.al hecrlschtc lieel wllt

ring older de o{ficicren der Dui(sche
Bru ssel.

o11tl-oti-

staf

,

1ç

ian lien zoncl naar cle o Frankfùrter
,' hci volgcnde irericht: u \\'ij zetelr ir,

Iemantl
Z.cilung

dç Belgischc hoof<istatl olt r'e1l r'lit kr''.ri1 , tial nr:i
trict door dc l)elolking \':11i fi]r'ussci ll:tn{c''slol<c1l
z,-ru u'orclen, lnl,al'1\'iliur:r1i i.le lont iit cle richtiug'
.\utq'crpen 1citldc" I)r,: l-rczettirtgstro.epelt waren
gerine, zeer ger;nil- i11 aantal voor cle 800'00{}
ii.rn'orter's 1'11 licl Belgisr:h leger. 100'000 man, rlirzich sicchts tip ,J.0 iim. r':itr cla,ar l-1ç1'6nqlç1i. I)r'
icrste gou\ crltcul' r'a11 Ilr-ttsscl , gcltt-irtal-ltl;ri' nrr
lorr Lut:tn'itz. r tr-tt'lrlc otir. rilrl hij riczcllilc iroe-

l)('Ir vr,{)l't{lut'r1r(,1 (lrxrr rlr' l;1t:t1t:l) 1ic1 tt-rl<lie11 z-oo.tl: nlLr),,1, llr'1 l,rrrrç(l ttrll liqttt-;rlllclt rlc,t:t. Fcti
lir;r, ltlj{.t. ui!r'rrl .ilcl l9t'lgischs tr<;epe11 zoLl {-rIri
l.urrrrt'11 gcrlrrt,ug.cn hcbb,cu de stad r,oot'lo<lPie.- it
,irrtr rrime.1r. I'Icrhaaltlclijk bclcttrnrcrtletr cl6 Ilelgircitc solc'laten ollzen autocliett:t. op deir Ncg Bru-ss,ei-Ltrik. Juist u'as de Zi'. ilrclrv':lifung (burger.lijli bcstuur) aallgekonrcir, cn hct vro'eg zich af,
ol hct niet l>ctcr zori cloctt 11og wat tta;tr

Lrril; tclur{ te liecrctr, I)e Zir"ilvenvaltrruq 1tlcc1'.
rurrrar

tlç bc'arnbtcn, di.g lrutr 1$';rrtie| cn rxrli

;tulrr'5

titrr. l
r cr-,

1iult

dc afl.rankclijlihcdcn clo' mittistcries h'atlcrdt'rr r crscheitlt'lte tn:rlen 's â\'{)tlcl,q itr httn
j11

r.t'i<kt1 gllir)ttsiguct'rtl. r

lrtl_r1.,,. rl rcctls tuccgrcir.eltl, lr.x. jLri:1
tiit ri:rs,'tr .tttllt tlc bur-!crij opiirrti:ti:cltt
q, r rrt lttt,n lir'1lt n {'n rlc rn,cnst:licn ltil:rr huis
rlrllrirldC1l, rttCt'rrt'ttrl {l;t1 Cf i1l tlI stlalCl} z()Ll g-.C\(rr'll1( ll t'oltlett. llr-n gclr-xtfrlt ,.:r'1tter, rlal tlt:
I :: ,;-, iriu laderriLrr

\,\

ij

,,,,1; irr

I

lr i r{,)u lloij fllir'l

r'1r,'r

jl;rr

.rjrr f.iS,,1' .lrrtlaten \u{it:l'Z:lf.

l)1' rir,-{1 11i{i',-l rtlislLtiiir

rl tir-lt;
1t i-tL

cr, lJt'rrs:t

lijk,

l

<tlld'arri..

riq'ri ltIi,:Jt, rtf. çrl oilzt r 1l!j( l)r ii iiç r-et'l vcr-1ie,i'11 lq',1(';l I )( '. rliji n:r,tttl:l( (J{lr ,,,rli r:r'r:ilttl{'11 r,.,
r

reeds:'g.ebrek aanzware artillerie, om den aan-

al tc steunen.
Rontl Mechr:len zi'et tnen nu cle gr:rvcn, die
o.a. aan dezen strijd herinnere'n.
\\'anneer men Eppegerri in de richting Senpst
icrl;rlrt, ziet men links r',an d€n Q'roote[ 11gg e€û
Iandclijk l;erlilrof, cloor crr Irlritlr oltrgelen. 't Is
een begraafplaats voor soldaten aallgelegtl. \{en
heeft er de gesnsuvslden uit de vclden verzatneld.
Ieder graf draagt een betoit-zerkje met naam, regjrleul en datum. Naluurlijk ie-est men ook wèl
hc1 zoo dr'o.evigc " onbr,:kcnd ,.
llr r-irsten hicr Bclgen cn LJuitst:hcrs. De allzcn
\

,:rjrr rrtcest jagers.
A,an 't einrd, van het kerkl.rof

rijst

e,eu vrcdes-

engcl, es ier tr'-eerszijden valr 't kerkhof is op
cli 1 nrirur een op,.chrift gestelci. links in lret
ïlarrrrrsch. rechts irr't Duitsch.
Ook t,e Se mpst, \\,-eercle , Elew,vt, Schililaiicn
slujnre.ren strijders. Mecheien hcelt o'p ziju ge-

meentel<erkhof een eereplaats aan de 8'es11euve1-

drlt gcschonlicn. Daar rustet natuurlijk ooi sold:ricn. riic rla (licn t:tt'st(:tt ttltr-al gebleverl zijlt.
\\i.: hebbon hct onlaltg.s bczc-it:ht. 't \\:as Aller;;it:icn. Sneellw {itt:,rrrcldi. dr-tor cle lucht. Zu'ij-

clc I'anen," Op d'c
qravcll branclden stil cle kaarsjes tc nriddett varr
lir;ttrsr.lr çn hloerrrgarvcn.
\-irrnrintcn tn \\/alcn, \'an \clrc ter l:eêvaart
lt,kourrlt,- hnit'1r.1cp rrcet-. Ovet' rrtenir gelaat bigI.,1r lt.lt I t.,lnelt.
Slecht gesloten rvoirclelr \.v€Klen weer openg(:rul;t. Il; pooscle, bij het graf r,,an een.'l'riend, in
dis dagen, di* tnt. nu be-.chrijr-e11, voor ziin lantl
g,evalle.n. Hij n'as clc ecnigc zoorr i'alr lir;rre bui1e rrlic<lrrr. En locn i1< zijn rraanr lits o'p 't kruisje,
z:rl ili t'c;1sli1lps zijn hocljt', gitt<lçr in \rlratrtleIL,Jr,\'iln\\'aar hij zoo nloetlig .'srtr()lil{cli rv'as, toçtl
,1, rrrriltlli lol< galrndc.
-i-ntr
rril h1t Jt'gcr lrnQ'stiQ-t: t'tt t<lcir
l lij schrcct
,,'lrgcivelilç bt-ir't-,:tr. l;t'tt.lii,r lts qr- r'tt tri.l.rtr s llleL'1
]-cge11 nliantlt'1i ,,nzt'1;t'r.ltcicl. 'lot:11 qit'tg clc larier rrt t t,,'1 r r ictrtl tt;tat' tlç onlgc'r'ing vlll ]Icr'lleicn. JIij zwict l' r'att cl<lrp 1ot rlot'P crr. cirtr'lrrliilç.
'..ci ilrr!r hij bijzorrdcr-hetlcrt <lirt lr1lt 1 lrr,ij['il riegir.!ni('il. lfen gaf tl!1r ()lllr()el'dçn ïarlcr ecrr tapje
r alt tle soldate ttj,as, rtrr{ cen 11[tl1rl1]er. Hct rçirs
'1 llunrnler \-arr zijlt j,rrtgcn.
l'-n luct't 1{ti(ltlr' tttt'n 1l('ltr tl'lt;tt ,li1 Iit't-i<lloJ'. r';rii
llct lrt irrn eil st()11(l hii l,ii lrct qt':rf r':tlt zijrt t.t"'11
\rr lr;rtl Irii zci<erlrtirl , ti ttrr'1 'r lapic rler i * -

getttl gingell cle bezoel<ers lattgs

.

-* l5f) keerde

hij

ter,ug naar mû€der sn dôchters op de

eel1zame hoeva

En toen hij alles verhaald had, zei hij deze verher'ç1. wroordgn:
n Laten wij zoo leven, dat wij bij hem kunnen
komen. D
Dat alles gaat me rru door de herinnering. Is
het niet de geschiedenis va11 duizenden omders?
Te lvlechelen rust€n ggg Belgische soldaten. Te
midden van hen ligt een burgerr: Hendirik Hae.
sen. Met de medewerking va1 het st€delijk be:

stuur heeft hij nie,t alleen op het grondgebied
zijner woornplaats, maaf ook in !g dorpe,n, cle

ontgraving der gesneuveld,e soldaten geleid.'stierf
Overwerkt gn doorr zo,rgen ondermijnd,
de heer I{ads,en op 28 l'Iaart 1918, en het stadsbestuur liet hem te,r eeuudge ruste legg'en te
midden der door hem ontgraven soldaten.
Tegen des mlu,ur zien rve 192 beton-kruisen.
Daaroqrd.er liggel Duitschers. De bezetter had
een kerkhof aangelegd in het park op de Zan ,poortvest, dus ilr, ds benroonde korn feitelijk. Dit
kon daar niel blijven, en 't gemeenteb,estuur van
Mechelen liet na ds b€vrijding de lijkel naar hier

ovgrbrengen-

\Me waren getuige van die olltgraving. Res oegen op de stad neer. Eenr sombere ltemming hing over d,e omgeving. Heldencloocl ! De dag,e1l varr clen overmoecl l,a.gen yer. cn
toen ik die vergane kisten uit den rochiigen bodem zag lichten. dacht ik aan h,et vo,lk, dat zich
door rnilitarisme hadt laten verblinden en ophitserr €n er nu tle ulran-ge vruchten van, ptul.<te...
Ds eerste uitval rras ten einde,, mear q.af aanleirling tot ontzettende gebeurtenissen. De Duitsch.ers, <loor wraak bezield. of in uitr,'oering van
hun stelsel tot sch'r" aanjaging, waren ov€rgega.an tot afschurveiijke daden,
In den namidclag vân d,en 25n Augustus rverd
dc piistoor van Ov,enbrug. bij dE " \terbrancle
Brugr, ge\'.âltg'ên g'enomen en in een zaal qeleid. Hij -mo€st hier den nacht doorbrens'en. Des
morEens voegds rnen, 28 tru,rgers bij hem. De
e-eestelijke moest uren lang me1 de handen in de
hoogtc staan. en zoo hij vàn vermo'eidhe,id dreigde neer te vnllen, dwonq m,en h,em mg1 bajo,n,s1steken en kolfslagen dezelfrJe houding rveer :r-an
le nemen.
De soldatan ber,'ole1 hvee burgers den ç'eerl,roze in 't gelaal te spuwern. De woeste Duitschers verscheurden zijn br,evier sn wierpen- h€:m
de stukken papier in 't gezicht.
\T,a nog anders mishanclelinees, r-iet cle martelaar in bezwijming. I\4en goot een emmer water
r.l.er hemr uit, en. toen de geestelijke weer levencteeken'en e'af, schoot men hem eindelijk dood.
In dc. rtmgrvine der n Verbrande Brug , en
Grimb,ergex r-qrmonrd'cle men 5 b.urger-" gn. r'oerde men er 65 weg'.
In het kanton Vilvoorden brandden 611 huizen, werdien, €r ruim 160O qep{underd. gg burqers
g-edood. Zoo woedde o,p vreeseliike wijze, de Duitsehe terreur te Eopeeem. \Milly Breton herinnerde het ons reeds. De vijand sfak er 176 huizen in brar.rd, dooclde I burgers en voerd'e er 12n
genr.lagen

qevang'en w€9,

"un

gçlgisch'soldaat leidde vap rlit dorp

een

zwange

e

vrouw,- die door

.ee11

bajonetstee_k

g*

wond was, naar het gasthuis te Meche,lect. Laier
zullel we zien, hoe er hier nog gehandetd is gervordet.
Tg Perck werden 180 huizen geplunderd sn g
burgers gedoo'd; te-Sempsl bedioegen deze getallen 27 huizen r,'erbrapdi, 200 geplunderd en 1g

burgers gedood.
Maar laat ik ecn bezrxk aan

schrijven.
Ik kom,

dit

Zennedal be-

in het schoone Brabantsch gerrr€st,
aar de Zenne zich zoa grillig kronketl. Het
land van Rubens ! Ginds tusschen de boomen rijst
het Steen, het o,ud slot, vr,aar d,e groois schilcier
zoa, gaatne rvoonde. L^ng" deze statige dreef
reed zijl .jonge, scho,one vrouw, Helànâ Fourmen1, kerkwaarts. In dat park koutte de meestel
met zijn vrienden, voor wie hij de rnilde gastheer
en ook u'e! <lç beschermer rvas. Dikwijli.zal de
l<unstenaar voor een der ramen gestaaÀ hebben,
vanw,aâr zijrr blik over het teere land, g.leed, tot
waar stoul en indrukrvekkend Mechelen's
heerlijke torer o?'rijst.
tr{aar die herinneringen r,-loeken tegen het he'iroo.gn
den. \\rij zijn hier gekom,en om te
,.rn
grurvelen. _De oorlog' is wel geëindi5q.d, maar cle
u

menschen huiveren en w,eenen nog, àls ze u over
ciie Augustusdagen van 1114 spreken. toen clt,
Duitschers zoo bloedie rlen r..rede verstoor.dcu.
Ik kon.r. te Elewyt. De kerk heeft haar hooqelr
tor€n verloren. Op den 28o Augusttrs lieten cle

Duitschers hem springen.
Ik treed ee'n. wonilg binne,n, nii€t r:er çan het
Rubens-liasteel gelegeir. In den kelder, oûder een
hoeve. rflu €€fl h'erberg. met 't uithan.gbcrd . In

Rubets' Penseel )r, zaten verscheid,ene r,lrrchteom zich te dekken tegen de ko,s,els. f)e
Durlschers krvamen. io-{g"r, - ds ongelukkietrr
naar boven e1 schote4 vËr tt oog rlei r,rou1r,en
vier'mannen dood. Me1 heefl de lijkcn niet nrter
gevondren, al zocht en dolf men overai in '1 ronrlg,
rn men meent. dat de vijand zs verbrancl heeft.
l.rngen.

u O1-r, mgnee( D, zegt me een vroutv, rvelke ntet
de1, cloek * dq dracht d,er stre,ek
over de

- zuilen wij
lokken, ,aan den arbeid is, r diç dagel
66ç,11 r;erget9n. De Duitschers naderdbn vart gincler -- z,e wijst naar Elervyt
en de Belgen zaten daa,r, aan der, spoordijk- en wij n'aien dus
tusschen twee vur€n. Maar de Duiischers ku,arnen af en drevel ons buiten. 'We moesten vluchtcn. Ik nam mijn zeventigjarigs moeder aan den
arm, c1g kinderen liepen ween,end ro,nd rne, en
zoo clompelden we orner tret ,land. \Àfe mo,esten
dan door een beek. I)e kogels flot,en zoo dik. dat
ïve ons plat in een s'eide neerlesden. Eindeliik
konden \re in de richtinq' r'an Vitvoortl.en ontsnarlo'gn. Toen lve terue'keerdett, r'onden ïlre \.an
ons huis niet meer cl,an een hrl<lp puin. De beesten .r'aren g'estolen. \Ve hebb,en dan een soo,rt

barakje gebouwd. om toch erg€ns ïn te lrruiPen.

u

Hoeveel dsrgelijke verhalen hoor jk !
De Duitschers -- wij zeiden het reeds
- hebben hier schandel?j1i -ei de bursersgehan.deld.
Ik
moet me beperken. daar ik een algemeen g.erk
o,l'er den oorrtog schrijf en so,rnmigç g.ewesten
met hnn rnartetaarschâp een gansch boekdeel

*
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Het bruggenhuis tc -I'hildonck.

Het kasteel va1

zouden vuJlen, maar eenige der voorna.arn.ste fei-

ten vuil ik toch meedeelen.
De kgrk van Elervyt rverd vier dages
tot 2g
- geAugustus, * s.ls gsvangenis voor de burgers
brurkt, n'iet a,lleel die 1'2n hç1 dorp, nràar ook
voor vcl€n van Holstade, Perck, Houtem, enz.
l{annen, vrouw€n e'g kinder.en zaten er gpe€ngedrongen. Ze kregen zetrfs geen stroo sm het vernroeide lichaanr cr op uit te strekken. Dc soldatt,n. ksamen de ongelukkigeo .voortdurend be"
dreigen eu bespotteu. Ze brachten zwartg€naakte bu,rgers en geestelijkeu bilnen, clie ze aauhoudend tento<.rnstelden en rnishandelden. ln hct
kolenhok z,atcn eenige gljzelaars, a.a. de pastoo,r
r,a1 Houtern. Deze rnoe s1 viak bij de deur blijven. Dan krvarn,g11. sold.aten binnen, scholden en
slo,egen hem, wierpen hem achte,rover in de kole'-, en folt'orden den weerlooze op no€i allerlei
'\'vlJzen.

AnderE burgers werden hier en daar in huizen
'ameugebracht.
u Wtj moesten vier dagen en nachten m€t 26
menschen in dc keuksn biijven )), vert€lt een
meisje. Eerst wares we in den kelder geviuchl,
maar d€ Duitschers joegen er ons uit. Dan konden de soldaten alie ievensmirldelen uit den, kelde,r
sleurer:.. In de keuken waren we echte geù/angener. We werdsn verschillende malen peidag ge.
op bevel vap von Bieberstein, onzen beul.
" leld
Moesten rve naar clen ko,gr, dan, gingen trvee soltlaten m,ee. De, wcr'estelingen, kwamgn ous voo,rt-

durend bedreigen.

Nu was het: u Dit huis wordt in brand gestoken en gij allesr zult in de vlammel st€rv€il D.

I)an weer: a Morges wordl gs samen

schoten r.

doodge-

Ira de kerk tlng het ook triestig toe. Daar lag"en op de stoelen vele menschen ziek van hon-

'

ger, angst en vermoeienis. Kinderen schreiden,
ouden kreunden. \À'as dtt e,on leven in ons dorpi
Den 28" moesten we naar buiten. De Duitschers joagen ons om 1 uur 's namiddags naar
een weide, ginds n:aar 't Rubens-kasteel ôp. We
hoorden kanonnen, en d,e Duitschers zeiden o,ns
wee,r. dat we allen dood geschn,ten zouden wor-

Wespelaar.

den. \ioortdurexd treit€rrde11 zs ons. Orn (i ulur
rnoesteg we terug uaar Elawyt, rnaar hier mochten wc ,niet in huis. In groep werdeo we.naa'r
Mechelen geleid. De soldaten stapt€n mee. Het
'vl-as e€Ê droevige stoet. Aan de spoorwegbrug
over Hofstade bleven de Du.itschers achter. Wij
waren blijkbaar vrij, maar vert'rouwden het toch
niet.

We vreesden, dat de Duitscherrs op den spoor-

dijk zoudel klimmel en ons in den rug

beschie-

ten. il{aar n€€n, ze iieten o'ns gaan, €l eindelijk
krv'anrr:n uæ te Mechelen voor de vaart"
De Belgen hadd,ern de bruggen geopead; wij
kondel dus niet over. Bovendien wareo odtze soidaten w'antrouwend. De Du,itschers hadden al
zoo dihwijls. burgers voorop gezondbn, om zich
daarachter te vqrduiken. \\'ij brachten den nacht
in het pe,nslonaal Caloma door. Del voùgenden
morgen, om, 5 uur, hadden d,e Belgen een rrood*
b,rug g$naurkt en mochten wij de stad in, Maar'
daar rvaren we n g niet gerust. De Duitschers
beschoten Mechelen ook.Wij gingen r-erdsr, naar
!\zaalhem. Later rnoesten: we naar Contich, err
daar leidden ze ons den trein o,p, en we iverden
dan naar Ko'rtrijk gevoerd. Vijf, zes treia:en met
vluchtelingen da,arl er ivas geEn logiss genoeg.
Ze' staken ôns dq tram narar Wackel op, en, eindelijk vestigden we olrs te Oesselgem.
Maar z€s wel<en later zaten ive weer onder de
l)uitsche.rs. En die geboden ons, dat we naar
Elewyt moestell terugkeeren. Hoe het dorp er
toen uitzag ! Van o,ns huis stonden alleen nog oe
muren recht. De mqubels, bed'den,.al de bee^sterr
war€n weg ! E1 zoovele rvoningen lwar€fi geheel
u'itgetrand t

r

AIs men van Ep'pegem, naar Hofstade gaat,
bemerkt men, €ven buit€n 't dorp, rechts ran den
r.r'eg het kerkhof. Links, teg'en e€rr muur, is het
tragisch oorlogshoekje. trVe zien eersl vijf graven naast elkaar. De kruisjes zijn m€t de Belgi*
sche kleurçn getooid. We lezen dg volgende rm-

men: Petrus Van der Aa, Lod.Van dç,r Aa, Hen,ri
Van, der

Aa, F. Salu,

Ju,s. De,smet.

Vijf ver-

moorde burgers I Der drie ee,rstg€[oemden zijn
brceders. Ze werden samen door de Duitschcrs
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zijn': \\'rr-, lirirr

jLrisl zcgg,crl / I)e enrltr:e brrrgrrs r cr-ltlrgcr;

zir:lr,

achtteu. zich schrrii tc hn-lricleu. Nll:rl rk:
:,rir\r'n liggcrr elaar tttch:tls cen gctuigtlli5 1i11i
I)LriLsclilarrd's rvreetl oplrede[, in dit dorp, *'aar',
evetrals cld€rs, gecn enkcle burgci aan de11 str:ijcl
tj.relnam en âJle wapens lngeleverd war€n.
Zoa zijn er elf, burger$ vao Eiewyt omgekorn€g. Een vade.r zag zijn" zoo,n €fr schoorzoorr
lr

slerven

bij hus graI, dat

ze zelf. eerst hedden

!iloeten d6lvep.

Op

dit kerkhol

iirrrr Liriç \.\ti-(1 jn iri:iul l g{r}L()li.ctr, et:liilt zrr,

'.,:1,.'irr tit l)iitrrl. Ili rr:is gr'Lii,u\\'l Lrt \\{r.)ll(l|
r.itts ltrrl rrrt,er- lrii rtiijrr r':te1r:t' t:tt rni)eric.'r-. I)t:zrrl.1
r'ii!:n ni-)g rrliijrl rrrrt, \\ rt cl rn11 r11jjj, lrr,rrtr g,i'i-rri.ri '.r'ns. I{r{.!t i/i.r trii rir:r- rl:rggn rrii tlt: l<crlr

ruster\ oo,k 33 l3clgische solda-

teu, gevalleu in die dagen. Dan liggen er

6ti

Duitsehcrs, op \vier groeve irun overhciri een br:tonncn gedellhstecn, in cie,n çorrn vian eeil ijzerel]
l;.ruis hceft gezct.
Rechts van d,e Zenne zierr u'c \\'cercie , waar:
rlc I)uitschers ee1 burg.èr doo.dclerr en {ren vceltigLll huizerl in brnn'cl staken.
'1.'usscheq Elervy't en lVechclen ligt Iiofstadç,
(lrrl v;€ in de hiervoren beschreren krijgsbedri3\-crl rneerrn'alen ho,o|den noerncû. i\,Iaar het staa-t
cveneens in België's rnart.clarenb,;e1< opgetcrkend. l)e, lneeste huizeri ztjtt er r\ie'er opgeilouwd.
'loch zien
we nog rr-rïnen.
We spreker-r de Zust, r \'ân Fr,anciscus Julssen.
* Ntijn ouders bevonden zich d,aar wât re,rder
in e€n \io,niltg >, vertgll ze mij. u Er r,varen nog
,aildere r'luchtelingen. Z.e gingen alleil in den kelder, to'err de Duitscht.-s hwame,n. Nlijn b,roeder
Iirans rvas cle laatstc. Hij hielp c'en vro,uw na,af
bened.en. I)g Duitschers sprrolgen binnen, zagen

nrijn broeder aan de trap rll grepen h€m vast.
ileueden in den keider hocrden de arderen herrr
:ichrceuwen.-I-oen zg later boven lewame'11 en rrcfageleid w'erden, lvisten z,g Lrici iuar er nlet mijn
blor:r gebcurcl was. De ongelukkigç was een '$7a*
ren rrrârteldood g€stor\,.ç6. I)e soùdaten hadeleri
h,rrrn de pr:lsen overgesncclsn c11 hern elan met

tle',

bajcncl a{gemaakt. FIei bleeh late,r, rlat de Bel!ïer1. die iniusschen 'r do'rp lrerfiamen, zijn lijk
€n clât vân een oude vrouw, die ook Ïerrnoord
w'as. tot aan fulecheien hadden gcbracht. Daar
me,ende men. da1 het moeder en zoo'n wàst en
eûo staêt het ia de boeken besehreven. Dit is dus
verkôerd. Mijn ouders wâr€n intusschen naar
filewyt gevoerd en daar in de kerk opgesloten.

lr-qr;1];11s,' iVi!-C'rl) titoq1 çri ZC !'eltC(t1 t,,=:t'Stt11 gr-,
'"r i'r's1 zijn, \\":iIrl r,c lilr,,rrirlen ,.rp ltutr \'lucllt \ {)or -

irrj hus cigcn huis cn hacldes zclfs nog riict gr.,rr,ru, dirt heL aigebrarld was. l)och ze \.r{J.cg'(.11
allijd uan kennissen, of zc rricts t'an l.raus wisten. Op hus vluchl, te lJoonr, trebben 2s çindclijk cle waarheid vemûmen. \/an daar sukkeldeu
:/-o nâ-,â1" l3everen, bij l{oesclarg, ln (Jktobcr keerrlr'rr zc terug.
ll< had nog een broeder- in 't leger. l)ie was
ovcr cie grens g€rh,rch1, oùr dieust t,e nemetl.
Vzrcler zej altijd : u N4rtcht hij toch rnaar
blijrr-'l Lerrç11, çio,, heb ik toch nog ecn jougert I "
ll;L:rr hij is in 191T gesn€uvcid. Onlangs is vader
ziju gral gaau bszocher rc Oeren. \\'nf gen
rn,cnsch door clieu oor:1og to'Çh k,iln tegenkon].erii
'l-u'r:e groolc zoltefl \€rlorcn,
het huis vcrb.r,and
lir '1- is zotNl.ls vader zegt: < \''an deu soldart
liondcl 11,c hçt r.crrv:rcht,en. tlii strecd in deu oor!

1og

I llaar

l,'rans !

,

Orrze lJrans is hier op he1 l;erkhof begraven.
Ja nreneer, er is wa1 g,€:beurrl 1ç Flofstadel Dc
oude maalder en zijû kuecht .,verd,en jn de vl,arnjnen van irn11 brrrrdsnd huis gervorperl. Men heeft
sicchts verkoolde beenderel teruggevonele[. Dc
jorlge ma:rlcler ,eo'd! srx,id \ry€rd,en m,sçgevoerd en1
onclcr l.ll'elvyt i'errnoord. N{en heeft hun lijkeri
niel gei'ouden. I)e vrou\l \ran <len smid. is tij,lrrrs cicrr oorlog, zekcr rr,cl van ver'driet, gestr-rrt pn ! .\t-ht rnenschrn zijn hier vernloord, waarbij
eerl \.rorlw. Zestîg huizèn zij,n afgebrand... u
Zoo r,r,aren de clrama's in hg1 iand a,an de
Zeune. ÀIaar rvij h,ebtrcrr slecirts enliel'e bijzonr

ir-.r'hetlen aarig,qh,aald. (1i

Ig Oi<tcber 191tr, rrrr tlen val v;rn t\ntwerpc,n,
gingcl vele lJrllsseLl,ars r-le streck l.rezoekrn,ll'c,crr
i:rg alles sr nog in elien treurigen toestand. tsij
h ' Rrrbens-l<astee1, het St,een ergeJr z.e eexi gral
*n laac11 ze ol) een l<ruisje : " I{ier rusten lcapitcin
Pirarrl, v:rn lret 2o jagcrs, rnet zestien, ts.qlgische
sold,aten r. \Yat vcrclcr lageu dertien Duitschers ;
1rû,9 lv.at verder, ze\:Ëû van het 48" regimeût,
Gille, Oorns en Delandsheer€ vËrtellen in hul
{l) fi;

clen twecclel 1ri1r'a1 spreken w€ ûâder

ya,n Sempsf

en Eppegem".

*

1r'

llrtrlc lrcrl< t t)rtrrluirtrlc ntols rl'ot:culieLtott ,iilj,'
itÙrnrl(: ) hct v(),lgcncls ruçrl<wlutlrlig ïoorIrrI:
IJoridr:rtlrtg tl .[rirruari ]{11?. I )c hccr Varr
Iicrtlr, rr:rlrnoezcnicr rlcl alrdij r',u11 tlcl (iocdc'-r
i ilr-clcr, {)r)1\ angl zo,o j.rrisl ccrrr inclltrL<ri r.lilielrrlt'
nrt'111'111'1'li11u. [)i.: hccr' \'an Rceth u,lrs in hi.'i ]rr.gin r';rrr (le1 'o()rl()g pasto,or tt: Illen'r1. I"1ij rvrt*
i'r' Q't t tlliit; r'1111 gIr.rn't'lrjlio 1oor 1ccll:11, oûdcr u1tr(ir\ rr! 't rrtarlt:l:rarschal) \ lnr rllic jotteclirrgt'rr zijnlr- 1t;rlrlt'hi1r. c'lic ltLrrr zuslcrs lcgCl <lc ,:ratt,u allcl
\;rll I)Lritsr'hç ol'i icicreli hlrrltlcu rvillt'tt i.r:rtl.ctiigt.l]. l)t'zr,' {)nnle llsc}rcll lictcr) ccrst clc voclcil clier
irrrr{r.ling'cn tkxtr ltolislagcll vcrplcllcrall clt qirr ln tl:lll bt'r'tl tlc onQ.clrrlil<tr_cn tc l'trsilit'erltt.
I)t'zt. ollir:icr'ç11 iog6...rclcn irr rlc p:rstolir:.
'1o.1,11
tlt" ltccr \',rr1 licr.lh <lic grrrue'1c11 \'Cl'n:t1r't
zli lrij tot rlt olfitticr'rrn:
,, ( ir1 zijt r.llcirr.lit't, olrrrcnsr'lrL,1l cn .lilp.e nro()r'(lf i]:r:lrs ; ili roor's1rr'l r tllrl q'r' lrllt rr gctloo,tl ztrlt
t!ol tlr''ll ttr ttii'l (1{in \.;r'n rr lrci linrl.e- r ltll <lctt rta,rlrrq'l;rl zictt,.,
Dit t',as lrcrrr outvallen, r{ru(lor rlnt hij cigc.ntijlr
{)\er'(lc woordctl u.leod:r(:l)1 lrrtl. l)c kcr'<'ls l:t,rhLr n ()lr) tlic ivoorclef .
u \\'c:l ,, rielx,rr ze, q clat js ccrr pro[cet ! \,\jcll<e
\\'?rarz€gster hceft u dat rnysteris onlsluierdl, Zr.g
e'ors, kostcrr illv raa(lpleginggr cluuri, ,
'l'wee j:rrcn gingen vrNirbij. '['e lilervyt
stond nu
ccn rrntlcr r:eestelijl<c. Z,elicrcn dag kree,g hij
bczoek \:an eell Duitsch oflicier. Delc lvilde dcri
,

l):rstoor-sprcke.n.

'

',,,'11

<lt' Llclgcn lin tltttt:tr.

{ )ol<. 'a;rrr tlc t't:r.;ltltlt.l'l:rttl<
lrc'I rr rlcrl t{)c)g'ct-,?iat11.

tit:t [)ttitst:ltcrs n:ts

103 lruizctl, eu
n li^rrirr-Nle€l'bircli l:*lttcltlctt
'l
c Ilaecht IlaÛi tlt:
i i]rrntl i-r giizelae,.s r-rl schoot ilcu ua Inish'andc'
lillqç11 rreCr'. Iit lgisehs soltirttcrt \'oll(lcn hcrl gcscirirndt'n lijli viru .cctl \'rott\\'. Icn 'artcl'crc vr'oLl\'l
tr!' 0u,,, *x1 ufgesncclen hooid cn verrrinkl [i.l

,r't:t:tlcn ir bttrgcr's lcrrl)oortl.

chaam.

-Niet nlinrler r:rces€lijk was het drarna

van

llrildonck.
Den 25n Augustus haddes de ouzen cle Duitschers hi€r teùggedreven tot L)ampenhaut" Des
\Voensclags, 2ô-Àugustus, bczette .ee1 Belgische
zrfdceling dr hoeve va.11 lSido'r'e \/irlekenaçr5, gen

" Dezc ben ik r, zei r[6 geestelijke.
,, lli hcb u hier toch ni,et iu 1914 gel<ond.,'

,, Necn. clie itriçstcr hcefl Elerv,vt veilaten. r
u lk hacl hem v'illen sprelrer. Nlaar ik kan
rrriju re,is niet ianger onderbrekerr. Ih konr rran
lrgl l{ussisch lront .en rnoet naar rle Somme. A]s
gij dcn vroegcren pastoor va11 Elewyl ontmoel,
zeg hem clan, dat zijn w'oo,rden rnij als eeû ilachtnr,errie acht,ervolgcu, want l,angza:rm, rloch zeker
hsb ik zijn voorspeiling lvaarheicl zien wo'rd€n :

ran het .fgo rçginrent voetvolk, d'at hier voorbij
is getrolcken, is cr maar dén officicr meer over
ik - cn liog rijl mau. ))
De bezoekers in Oktob'er 1914 zagen t,c Elewyt nog stroo in de kerk liggen. De Duitsch,ers
hadden sedert 28 Augustus het bedehuis meerrnalen als paardenstal gebruikt.

Het l:uis val dol<ter N... was zecr g€ha-

Daar haclden Duitsclæ off icieren tijdens
hci.gs1 g.h1 r-ar.r Elsrvvl een schuilplanl5 fu dèu
'u..c'ncl.

lielclcr gczocht, nraar d.e Belgische artiJlerie vuurtlc ol: de o1'et1ittg, trof ze eo d,e vrjandelijke oversten nroestcn door een ke{dcrgat vluchten. Zij
bcwt:crcl,en. dat de burgers verraâd hadden geplce.qd, door hn1 troepen te wa,a,rschuwen, el1
lru11 oplredeil jegens de bevolking' $r'erd er 'natuLrrlijk niet tc lliendelijker om.

Nog tijcl,cns clen oorlog is in dit g€west

,'rlr rlJ:,t ;)l ltutrrlr'rirL l)1 ri,riittl ,lll /\.llt{ilrlir'i
1;i1 [ 'r.'lrij1lt'rr rtr'.
\llrrr', sJ;re,ck tr rle tlcnschert oVer:t'itn.
,, l'rt'err cltt Dll-itschels ûtor'stc1t wijkclr )r, \'crtelI
rrrt,rr uri,j , . jt)tu't'tt zc' tlt: bttr'gcls r-rit tlt: lli:izetr
llr-,it {)lttlf ttr;rtr, tlii' lrct nir:t l.rt'grt'ep t)l r;rn irngsl
rrtisscltii'1i 11i,1'; tvist, rv;rl hij tlct"cl' ltltlcl slrl'lll clr
u'cr d getlorrrl. I)c lijarltl vttttrtlt tlurr d,l vr)nsfc'fs,
irr rlc keltlcrs, orn {)lls ol} sl rirat te Jaiicn.
l)c l:rrrgct's ltt{lcstel t<ttrr (ic tto't'lle'll g'lt;ttt.
nrLl (lI Iritrrtli'lr r,tttltilri*. l.!'l) \l()tl\\ t'r'r'rl itl Lctt
zijrt lirtt:
., (zr,l\ïttgci)ljt. l')t'rt tthl:r:r11 st:tl< lt;r:tt'rlrtt
,,,,.,'hiir.t1 liaitr tl:ttt sç11 l<rlgt'l in tlc lrotst' 13ij cct:t
lrt':rtttletr<i lxtcl:jt: r'otttl trlcn tlric Jijlterr: eert otttlerl
nr:il.r, ntcI llttt iltNrt-tl Vlltr <lç'tr t.orrlP gcst-hcitlcrr, c,tl
lrrql.' jorrgcliQgelt. I):tlt tIoI rtt€tr cttt \ lolt\t il'illl,
qr,'t, it;1t. vclrninlit. l.)ç' .rrqçlttlil<iqr' 1*eitlc rtng,

veeJ

herbourvd g€rvorden, zoodat na den lvapelrstilstand hct iritzicht al I'reei anders geworclei w,as.
Sïaar zrvaar weegt er ook cle rouwe.
Zoo kwam ik ook te sempst, 't eens zoo, vrjendelijl< clorçr aan den strâatw€g van, Brussei oaâr
\lechelcn. ltustig arbeiden ds boçren op den akl<cr' [,nngs (l('glo{)lc fi161r slrrrnrctt:trtto's. I!t de

bekcrrd,{1 en rijken pachter' dic zcvcu hektaretr
groncl b,ebouwde op de greitzerr de'r-gerneenten

'Ï'hikloncl<, \\:elcirter sn l{otseJaar. I)eze hoeve.
storncl ongieveer e,elr kilo'meter \''an dell rechteroever <lcr"va,art. Ollze soldaten kwauren ook oP
de naburige boerderij van lirançois-Ecluard Valcl<cnûers, broedel van dea eerste.
Dç, delgische officicr€n wercles zecr gastvrij
ontvangen-; \"au, den graa:nzolder der woningetr
en clcranrlere gebou\\;cn opeuden de lroepen-'h'ct
de Du'itschers, dis zich v'erscholen hiel!uur op
-een
boschje larr,gs den spoorweg' Een berleu rrr
i.el tot lerugtrekken rtèrd ontvang'€[' en de Bel-

gillgen heen'
"g('rrr\Iinsténs
een hûnderd

mar.rschapp'en h'adden oP

tle Duitschers {Tevuurd. Deze konden dus niet

rcrlelijkr'r' rvijze cleukcn clat h'st burgers ware'Û'
rlic geschoten hadde.n.
IiËn uur liter krvam een afdeeling \"an.een vijf-

tiS-tj Duitsche soJclaten,

aangevoerd door een

oftiicier, klein, .zr,r'ailrlijviu, met rood -haar en een
bril ch',âgend, dç boei'tlerii ç416, Isidore binrrenrukken.
' D'e boer en twec jongelui, zijtr neveu' zonett

van François-Eduard, werden tcrstond.

geva.t'

niettegenstaande cle smeekbede van Louise, zt;n
ou,clstË dochter, die zich aan het lichaam haars
;;;i;;; [te*oè en de so]claten 'bad om' zijl lewn
te sparell. Men drong h'a'ar ntet gerveld achteruit
en t1e dlie mannen w€rd€n op staanden voct ne€'rpeschoten. om I uur in den morg€n'

- D. tino. ncven (François-Josep-h en Julien) rvalen le rstond tknd I rvat Isidorc betrof . hij bl-€af
f"i"',. ffi; hed ectt vrteselijke $îrndc o'nder hel

* riit! -*

bl{W*iffiitæ

r!ifltiill!!1
.Ja:.ittr'4
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'r;iil,*

i.ir,;'yl:

i.*

:j.=
, r : : .- .i .:,.., i:rr':i:r_.i!.it
:r i rtt t;.,r : . I :.::..jt.t-::.:.:l

Mechelen

rechter sleutelbeen.

: De straat. die op he1 r'oornra.lige'stao huis

l{ij

tiet zich vallen, en na het
dat wij a,anstonds zullen vermelderr. kroop hij onder e€n rots, waar hij clen
vo'g.enden dag, 27 Augustus, bijna leeggebl,oed,
lrrder vandaas v'erd gehaald,
De vcrschrikte familre was intusschtr ûtaar derl
,.uin gevlucht efl, vormds een treurige groep van
.:.tl personen : de boerin, de vrouw van Isidore,

llrede

ge.tû-eerv,uur,

nret acht h,arer kiûderen I dan haa,r schoonzuster,
tie vrotrw van François-Bduard €'n mgeder va1 de
irvee jongelingen, die gedood warenr, e,n haar
i<leine jongen van dertiell jaar.
Deze groep bestond dus enkel uit vrouwen en

kildercu.
De slachting giqg voo,r1 rur eeû, eigenaardige
l'oorbereidi'ng. De Duitscher-s plaatsten iu handen
van lpuise Valckenaçrs e.€û soort van vaanr gernaak! van een staak gerukt uit èen heg, waara,a11 een stuk wit linnen was gehecht. Da11 openden zij het vuur uit verschillende richtingeu,
Zeven s.lachtoffers vielen; vijf waren doodelijk
gewond : Lourse, achttien ell een half jaar oud,
die eerst vele u,ren later stierf zonder de minste
ao,rg te hebben ontvangsu; Melanie, zestien en
een haif jaar oud I Jeanne, zes €n een half jaar
oudl Victorine, twee gtr half jaar oud; de kleine
Joseph-Charles, dertieo jaar oud" De vier eerste
zijn dochters van Isidore; de laatste is de zoon
..-en F'rançois.Eduard.

Op het oogeûbhk der terçchtstelling dro€g

vrouw Valckenaers it1 haar armen de kleine Viciorine', die. mbt schrik bevangen, haar gezichtje
verborg tegen dat va1 hare moeder €n hare armpjes om haar hals had gesilagen. Een kogel ver*
b,rijzeldç de6 arm en het gezichtje van het kind,
verscheurde tegelijkertijd ds bo,venhp der moe-

der 6n rukte haar het tinkeroog uit.
Haar schoo'neuster hield haar kleinen jongen,
Joseph-Cbarles,'dertien jaren oud, bij de hànd.
D.kogel, die het hoofd van het kiaC verbriizelde,

uitko'mt.

deeti het bloed en de hersetterr op cie klecdereti

der moeder spatten,,

Ds. woûde, die den dood van cie kleine .Jeanne
veroo,rzaakte, was afgrijsehjk. Zii trot de bc.

vendij ven het kind, en was twintig centimeters
lang bij zeven diep.
Het zevende slachto{fer was een knaap van

tri'aalf jaar, een zooû. var lsidore. Hij u'erd in
den rug getroffen, 'door een kogel, clie nog i:iel

is verwrjderd. De rvonde' is geheeld.
Is het noodig er nog bij te voegen, dat de
D'uitsche soldaten. na deze slachting te hebben
voltooid, de boerderijen, varl de beide broeders
Valckenaers in brand stakql met al wat zij beva,ttsn,: meubelel,, v€ei oagst, en zieh in he1 ge"
heel niet bekomnrerden om eenige huip te ver-

leenen, aan de gewonden?
Van de 14 leden der t*'ee g€zrnrren krvamen ei
dus maar vier van af zomder o'f met lichte w*nden

Zeven zijn gedood :
François-Joseph, 20 jaar;

val

Juiiel,

17

jaar. Bci*

François.Eduard. Bij de ee'rste
rnoorderij iievallen, orn I uur 's morgèns.
[.ouise, 1S jaar ; Melan,ie*CorstancË, 16 ] I z

den

zoons_

6 Il2 jaar; I-ouise-Vic2 LlZ jaar. Allen dochters van Isidore.
Joseph-Chades, 14 jaar, zæn raan François:

jaar;

Jeanac*Josephine.

toriner

Eduard.

Dsze

vijf

pe,rsqn€n werden gedood

bij de tu'ee-

de terechtstelling, om I u. 80.
De zeven, akten van overlijden konden niet oPgem,aakl $.orden voor 11 Novem er 1914, en be"
rusten op het gemeentehuis van Thildonck.
Te lVerchter werden 267.huizen afgeb,rancl, 15
burgers g'edoo.d en 32 meegevoerd.
Irl 't gansche kanton Haecht gingea 999 huicen in de vlammen op en plunderde men er 1??2,

ter*'ijl 1i6

burg'ers omkwanren.

