Belgische amtjnlanclers

ruaar

in die

stacl, door bare bevolking vêrlaten.

viel het nroeiiijk getuigen van het gebeurcie op
te sporen, zoodat ik niet met zekerheid het getal

der ouder de Duitsche kogels gevallerr inwoners
van .É\arschot kon te weten komen.
De stad lvas inderclaacl bijna verlateu ; alleen
in de hoofdstraat 'rvas eeuige bewegiug, daar er
voortclurend opruarcheerende troepen doortrokken. In de zijstraten zag meu hier en daar eenige
faruiliën vôôr den drempel hunner verloeste
woningen geschaard.

De beschrijving der uitgebrande staclswilkeu
geeft slechts een zwakken indruk van de iu clic
rampzalige stede aangerichte verwoesting, want

zoo Aarschot gedeeltelijk vernield wercl door
brancl, heb ik persooniijk kunnen vaststellen,
clat de stad geheel en al geplunderd werd.
Ik ben eukele op goed geluk gekozen huizen
binnengegaan en heb hunne verschillende ver<Jiepingen doorloopen; door de ingestampte ven-

sters en deuren heb

ik in vele andere'binnenwo-

uingcn een blik kuunen slaan. Overal zijn de
meubelen door elkaar geworpen, opengebroken,
op ergerlijke'wijze bezoedelcl; de behangsels
hangen aan flarden langsheen de muren, cle kelderdeuren zijn opengewerkt; de kasten, de la"
deu, al de bergplaatsen wérden opengestoken
en wat er in was medegenomen. Lijnwaacl en de
meest verschillende voorwerpen slieren over den
vloer, ook een verbazend aantal ledige flesschen.

fn cle burgershuizen werclen cle schilclerijen
vcrhakkeld en verscheurd, cle kunstvoorrverpen
stùk geslagen. Op de deur van een clier wonin
gên, een voornaam uitziend eigendom, toebehoorend aan eerl dokter, kon men nog het volgende, half uitger,vischte, met krijt geschreven
opschrift lezen : ( Bitte clieses Haus zu schoneu
da wirklich friedliche gute Leute .. (get.) Ban
DE GROOTE OORTOû.

te Hofstatle.

rracir, Wachtnreisler r. lk trad de wouirrg biruen, rvelke, uaal ule gezçgci wercl, door l)uit-

sche ofticierelr was betrokkerr gelveest, en !'oor
tle elclers gelvr.lecl hebbende verwoesting scheel
gcspaard te ziju gebieven, ciank aan de bez<-rrgtl
Itcirl van een ltutrtter.
Op clcn clreurpel rcctls vestigde ceu fletsche
rvijrrreuk cle aandacht o1r houderclen ledige oi
gebroken flesschen, die in de voorpladts, op (le
trap en tot op tie open plaats voor clen tuin ver'
spreicl en olrgchoopt lageu. Iu ric rvoouvertLek-

kcn heerschte onzeggÈlijkc rvarroltle; ik ging
over een becl varr vcrscitcurtle klee<lingstrrklten,

van rvolvlokkcn rrit

opeugcsneclerr tnatrassetr

;

ovcral rvijrl opcustitauclc ttreube'
len, cu iu al tle kaulcrs, clichi Lrij de lleciclen,
rtogmaals ledige.flesschen. De cetkatncr \\ras el
tl<lor verslrer<i, tlozijnen n'ijnt'oourcrs lageu eri
stonclen verspreiri op cle taici err rle iroektafeltjc:,
ornrirrgcl nret verscheurde zetels cn l<anapccùrr,
terwiji in cen lroek varr ltet verrtrck eene piano
met besueurd klavier, als 't ware met den iriel
ingestampt scheen te zijn. Allcs scheen er Lrlijkbaar op te wijzen, clat die vertrekken dagcn en
nachten het tooneel tvaren ge'uveest van drar.rk.
1>artijen en geûreene slernperijen. Op cle trlar"kt
bood ook het huis vaq notaris ... een dclgciijk
schouwspel, en, uaar rnij door een .rvachtrueen
ter der gendarmerie vcrzekerd rrercl, ciie met
zijne manschappen eenige orde in ilie verwarring çroogde te brengen, is het evenzrio gestelci
nret het meerendeel der aan notabelen toebehoorende woningen, waar Duitsche oflir:iulen hud
intrek haddel genomen. ))
De heer Orts vernam, hoe de l)uitschers gan.
sche legerrvagens met buit van Arirschot uaar
de IVIaas gestuurd hadden.
Drie weken. lang, immer verder <loorclringencle, hebben cle Duitsche soldaten bijqa al de hui.
neergegleden

h['21.

-322/,un nr tlc ,:tatl rtjtgclrluutl.^t rl,

ovc't

al illlcs

vt'r

rricleutle, wat htul bcgecrigheid uict wektc. Zil

ver\ryelk, familiejuweelen, geld, alles was ver
dweqer)..

De Lorrrmissie heelt ook in die dagen een bnel
ontvangen van rnevrouw Tielemans, weduwc
vau drn vernoorden burgemeester. Zij schreel
rrit het buitenland het volgende:
rr De feiten hebbeu zich voorgedaau als volgi.
roucl vier uur namiddag, deelde mijn echtgenoot
sigaren uit aan de voor de deur opgestelde
schilclwachten. Ik was met hem. Ziende dat de
geucraal en zijne adjudanten ons varr op het
l;alkon in het oog hielden, raadde ik irem aatr
binncn te gaan. Op dat oogenblik,naar de NIarkt
gewcncl zijncle, waar ruiru tweeduizend Duit'
sclrrrs irun kamp hadcleu opgeslagen, zag ik duirlelijk trvee kolouuen rook opstijgen eu zeer kort
iiaarna knalde geweervuur; de Duitschers scho'
ten op de huizen en ov-erronlpelden die. Mijn
uran, urijne kinderen en de dienstboden hadden
rlog âmper den tijd in den kelder te viuchten.
Dc Duitschers vuurden tot in de gangen. Na enkele oogenblikken van naanlooze benauwdheid,
krvarn et'n der adjudanten van den generaal naar
lreneclen, zeggende

:

De generaal is dood; waar is de burgemees'
ter? l
ru

Ilijrr
((

t

chtgenoot zegde me

D'at wordt erg voor mij.

'lerwijl trij vooruit trad,

jtrclant
<
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ik tot

den

ad-

:

Gij lunt vaststellen, mijnheer, dat mijn man

rriet geschoten heeft.
t<

:

l

f)at geeft niets, hii' is verantwoordelijk ! l

rvetlervot r tle officier.
Mijn rnan, wercl meêgevoerd, Mijn zoon, die
nevens mij stond, braiht ons in een anderen kel-

rler. Dezr{fde adjudant is hem nij komen ontrukken, en cleed hem met voetschoppen voor
zich uitgaan. De arme iongen kon bijna niet
meet voort. >
Kapitein-kommandant Robert de Wilde, van
de artillerie, die later door dappeiheid dezen
graacl vei wierf , was getuige va:r de gevechten
bij Over de-Vaart, als waarnemer bij het geschut.

Op ltl Selrtember 1914 schreef hij in zijn dag

boek (1)
rr

l{et

:

kanon buldert

in de verte.

Men strijdt

giucls dus zonder ons. \Mij klimmeu op den top
,der molerrwieken van Bonheiden. Al bosschen
en nog bcsschen, een toten en van tijtl tot tijd
een witte of zwarte wolk, welke snel verdwijnt,
en dan. een doffe ontploffing.
Wij doen eenige verkenningen. Niets..., geen
vijand. Het nieuws is goed. De clivisies die de
vleugels a rnvallen. <lrijven stilaan tlen vijand terug. Al zijn voorposten werder gedwongen te

wijkenf)e dag r.'an 11 September rijst helder op, de
zon schittt.rt, de hoop bezielt ons. De vorderingen tluren voort, al de eerste stellingen ziin ge"
nomen; d: genie legt voetbruggen en bruggen

(1) < De l,ierre à I'Yser
campag[e.

ù
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Ouzc iufautcrie is irl op wcg. Wij stijgeu tc
prrard en volgen op stap een bataljon van het
12" linie. Wij trekken door Keerbergen, waar
rvij den staf en eenige gevangenen ontmoeten.

'l Is een goed .voorteeken.
\\/ij gaan over de Dijle, bij

Hansbrug,
ivaar rle Duitschers de brug opgeblazen hebben,
rrlaar onze genie heeft ze hersteld met lapmateriaal. Wij bewonderen in 't voorbijgaan een sta-

pel trofeeën: gewerell, ransels, bajonetten' tunieken, mantels, shako's, die getuigen zijn van
ons sukses. Voorop ligt een Duitsch machine-

gcweer met vernielde raderen.
Wij bereiken Haacht. Het dorp is geheel verlaten. Op alle cleuren leest men Duitsche op'
schriften: zij, die aanduidingen gaven van regimenten of korpsen, zijn zorgvuldig uitgevaagd

geworden; maar we lezen nog: ( Gute l,eute,
nicht brennen, uicht plundern
-binnen... r.
Pas ziju we Haacht
zim, boem ! Een
granaat, een shrapnell, een hagelbui van granâten volgen elkaar op.
Pannen stuiven aan scherven weg, muren
storten in onder een walm van roodachtig stof;
een der mannen wordt het hoofd afgeslagen, een
paard valt neer.

Ik vertrek voorop, met kolonel Jacques, kommandant der groep, zijn adjudant; kommandant
Leclercq, majoor Hellebaut, een of twee verbindingsagenten. Wij bewegen ons langs de muren; de grânaten vallen met somber geluid. We
moeten er toch door, en zoo vlug mogelijk.
Wij verlaten Haacht en richten ons Dâar een
-hoogte, die ons geschikt toeschijnt voor een bezettingspunt.
Wij zijn er nog niet aangekomen, als een

viervoudig clof geronk, dat steeds luider wordt,
over ons hoofd gaat' en vier enonne zwarte
rookwolken zich in een geweldige ontploffing
verheffen.

Wij houden plotseling stil. Verduiveld ! Dat
zijn projektielen, die we nog niet kennen. Het
zijn de eerste marmieten.
Wij rukken op naar het statiou van Haacht.
Overal liggen Duitsche lijken, in de velden. Ze
zien er vreeselijk uit, reeds opgezwollen door
de zon, en geheel blauw. Ik sta stil achter een
huis. Daar ligt een nran, geleuncl op zijn ransel,
rnij aaustarenil rnet groote oogen. Meu zou zeggen, dat hij leeft. Maar, neen, hij is wel zeker
dood. 't fs een sergeânt van de infanterie der
marine.

Ilalverwege blijven we bij een bosch staan,
want 't zou gevaarlijk zijn er blinclelings in te
trekken. Wij willen een huisje bereikeu, waar
we veilig kunnen beraadslagèn. Als we er aenkomen... ztTzclm !... Ik heb 'n buiging gemaakt;
wij hehben allen 't hoofd gebogen, en wel met
reden. De granaat ontploft vijftien schreden
achter olrs, op de plaats waar we zooeven stonden, en doodt een koe, die een oogenblik te
voten nog drie van haar gezellinnen bekeek,
welke met de pooten omhoog liggen.
ru \Vc zouden toeh moeten weten of het sta'
tion van'Elaacht bezet is rr, zegt onr de kolouel.

*ffi*
ther durvelsche Durtsche battertl.Van achter den

berm der spoorlijrr speuren we door onze kij
kers, en zonder veel uroeite oatdekkea we ze:
ceu waar buitenkausje.
den ko
Gauw een schetsje' dat Glibert naar'verstout,

tonel brengt. Door dit eerste sukses
ik nog verder te gaan.
n Pas op n, zegt Manguin, ( want de Duitsche
schildwachten staan op 40û meter van hier. >
< Ik zal het wel zieu ! u roep ik hem ioe.
lk spring weer op de fiets eu rijd deu lvcg
besluit

rraar Over-de-Vaart op.

Op vier- tot vijfhondcrd rneter r,oor me, be
urerk iË een wielrijder, die dezcifde richtiug
volgt en wiens uniform ik niet kan herkennen.
Lk wil het toch weten, lk trap uit aiie macht,
om hem in te halen. Flotseling houdt hij stil en
springt in een gat.
Dat opent me de ooger, en op mijn beur
werp ik me met urijn fiets in een gracht I acbt,-.r
een dikken boom haal ik mijn kijker rrit.
O, schrik ! Boven eeu loopgraal zie ik een...,
twee..., tieu..., dertig.,., veertrg koppen van
Duitschers; aan beide zijden van den weg andere
loopgraven, ook vol vijanden. Zoo ouderscheid
ik een gansche stelling in een cirkelboog, die
vermoedelijk de brug van Over-deVaart verdeL

diCt.

Den

tijd

om eeoige aanteekeningen te maken,
ik aan den terugtocht denken. Ik
trek er uit zoo goed als 't gaat, maar niet zonder de eer een salvo uit te lokken.
De bruten zouden me laten naderen hebben.

en dan moet

De kolonel en de majoor, op de hoogte cier
zaak gebracht, besluften oumiddellijk het terrein v66r het station te bezetten, terwijl dacieDe Duitscrre generaal Sixt von Arnim

lijk de batterijen het zeer hinderlijk Duitsch
geschut bestoken.
In de beide grachten terzijde van den weg

rukt het voetvolk op. Stuk voor stuk, op stap

Ik fluister een woordje tot mijn vriend Glibert, de motorwielrijder van den kolonel.
< Wij gaan er heen, kolonel. r
De motorrijder Glibert en ik nemen een geweer, de fiets van een verbindingsagent' en weg

en onder shrapnell-vuur volgen de batterijen.
De projektielen bestrijken den weg eu manneo

De weg, de omgeving van het station' wordt
hevig beschoten. De granaten ontploffen in de
takken. Ilet gerucht maakt geen indruk meer
op ons, we zijn er aan gewoo.n; wij trappen zoo

lijker.

zijn we I

snel we kunnen.

Eensklaps rijst van aehter een boom een grijze
uniform..Daar hebben we 't ! Wij hebben gns te
ver,gewaagd of zijn in een hinderlaag gelokt.
Maar, neen, alvorens we ons hebben kunnen
inhouden, is de man teruggevallen. Hij is te
zwaar gekwetst om zijn geweer te kunnen schouderen. Wij bemoeien ons niet met hem.

IIet statio[ van Haacht wordt door mprmieten omringd. We moeten er toch door, en, gebogen over ons machine, geraken we er door.
.Het station is niet bezet, en, welk een velrassing ! Luitengnt Manguin, een der wakkerste officieren van het 12" regiment, is vô6r ons aangekomen

I

Wat ons eerst te doen staat, is het opzoeken

vallen. Men zou zeggen, dat de Duitschers

nauwkeurig de snelheid var onzen marsch ken
tr€n, want de granaten volgen met verwonderlijke juistheid. Eindelijk is men ondler bescher,
ming der bosschen en wordt het schieten moei-

De gewonde van daar straks heeft, zonder
twijfel, zijn krachten teruggekregen; hij grijpt
zijn geweer en legt âa11, maar een onzer kanonniers heeft het gelukkig gezien, springt yau
ziju kaisson en legt deu Duitscher met den slag
varr een geweerkolf den schedel open.

Zondet al te veel verliezen, komt de groep
trekt het-voorbij en
oeemt stelling links en rechts van den weg, in
een kleine laagte.
Van het dak eener verwoeste villa, die ons toi
waarnemingspost dient, laten wij het vuur openell, en, in minder dan een half uur, schiet de
Duitsche batterij niet meer.
Zij ziet er lief uit, de villa, waarin wij ons
bevinden. Bewoond'door een fabriekbestuurder,
is ze gebouwd met al 't modern komfort; de
Duitschers hebben ze zooeven verlaten, en wel
in zulk een staat, dat wij iladelijk begrijpen, hoe
aan het station van l{aacht,
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Ut l)uitschers hcbberr derr nacht goecl gcilruikt cn, langs hun linie, in aile huizen, in dc:
scltelvcu cn iu de boorrren, macirinegeu:eren opireicl.
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o\:erhouir : al tie schuiven omge
.ile spiegels rrret rervolverschclten verbrij,
zelcl, de portretterl t--n schilderijen gescheurcl,
boekeir op den grernd geworpen, ruet afgerukte
omslagen. ceû uteuw leeren valies aan stukkerr
getroliken, cle zeteis r:pengesnecien.
In de eetzaaj is de tafel nog gedekt en staau
half-lecLige glazen op eerr tafeikieed, dat wit van
kleur lvas, maar nu met potiooclstrepèn over.
kruist is : Duitsche overwegingen eu hànclteekeningen. Hier crr claar getuigen grroote hoopen
ascir van den goeden snraak dezer heereu, als.
ooi< uitgebreicle wijnvlekken van hun hardnek
kige drinkpartijen.
Boven is de verr,voesting ubg grooter. Op cle
u,itte deureu lezen rve tle uamen der laatste
logé's. Al cle kassen zijn geopend, de kleederen
gescheurd, linnen ligt op den grond,
De Duitschers hebben zich in de badkaruer
gewasschen en hun vuil water staat er nog.
()veral hebben ze gespuld. Ze is schoon. rle-.
o Kuitur u !
Gansch cle infantcrie heeit zicii in tirailleur
lijn ontplooid en het gelveervuuf is in vollerr
gang. De mitrailleuzen tikken zondcl. verpoozen en de artillerie mengt er haar ernstige stern
bij.
Onophoudelijk komt versterking; a1s tirail.
leurs naderen cle r:oannen snel, en over beetwqr.
teh.elclen, cioor riet, komen ze de ledige plaatsen
aan\:L1llen, lvelke zich, helaas, reeds voordoen.
i\{aar de âvond va1t, en de Duitsche stukken
zrvijgen. We moeten dringend onze stellingerr
versterken, uit vrees voor een nachtelijken aan.
val. Wij kampeeren zonder vuur. De Rrsnnerl
graven snel vluchtige loopgraven.
Nu cle schildwachten en de posten uitstûar,
kunnen ï!ie, zoo er geeû alarm rn'ordt geblazen.
aan eten en slapen denken.
Slapen, dat gaat altijd ergens; eter, is echter
iets anclers, We oaderwerpell ons dus aan het
regienr van konserven en beschuiten.
Men zegt mij, dat er in een veriaten huis eetr
bed voor me staat. fk ga naar boven en vind
tn'ee soldaten op mijn plaats. Zij hebben te dapper gestreden en slapen te vast, onr mijn recht
op te eischen.
i:l'li.r-s gezocht!In een andere kamer, op een
ii,ir'i ;1,;i 'r'eereû, want mafras en <lekens zijn
hcer-cl,

kau niet meer v<-roniit. Ltij elkc
poging tikkcn tle ruitrailleuzen en r'allen er
tnanneu, om niet nreer op te staan.
Dat schieten is ontzenurvend etr dctnoraliseereud. l)c siagen schijnen overal cu nergeus tc
klinkeri. Geen minste rook, geen vonk van ecn
iicirtschijn verraadt zet Êt7t naar dc.u klauk tc
,.-.rorcleelen, zou rrleû zeggelr, clat de ri.iachilegeweren vlak bij staan.
Het voetvolk kan uiet r,ordercn; eerst lnoe I
het tert'ein schoongeveegci n,orden.
\Vij beginnen r.net stelseluatig ailes neer tc
leggen, \\'âar eerl mitlailleuze verborgen kan
zijn.

Huizen barster:. open, schelven geraken in
brancl en toctr tluttrt het schieten voort.
zouden lvel rroeten gelooven, dat ze iu
't We
rrolle rrelcl of tusscheu de luinen staarr.
Wij vallen clan cle loopgraven aail en operelr

iret vttur op !00 lneter, gedeeltelijk met shrap
nells, gecieeltelijk nret granaten; wij onderscheir-1en heel duidelijk de Duitsche hoofclen boven
rie loopgraven. .l)e aarde vliegt in kluiten op,
'iorstu'-eriugerr holicn rlit en (ie hoofdcrr verdrvijnen. Eenige stonclen later verschijnen de hoofrlen weer, om te schieten. 't Zelfde spel.
Links en rechts vorclert de aanval. Men ziel
iange zlalte lijnen slingeren, die beurtelings
vooruitrukken en neerzakken. Zij moeten zware
!'ediezen lijden, want bij elken nleuwen sprong
komen er bressen en onophollrlelijk sluiten de
r.angen aaneen,

Een kogel fluit iangs rnc heen eo ccn nrachiûege$/eer neenlt ons \ran terzijde ûncler vuur ;
onder onze voeteu rtaUerr de <lakpannen in scher
ven,

De fusillacle woeclt nu in al iraar hevigheid,
komen nieu'rve rangc]n dc eersten versterken. De reserven komen in aktie en hoopen
zich al dicht aehtereen op. Zij narJeren voortdu'
rl1r steeds

rend.

Bralkardiers gaau rriucl. r'crheven in htur toewijciing.

Een soleiaat icopt als 'n gek; zijn vaart wordt
; hij clraait tu,ec, drie maal rorrd en valt
met het gelaat op de aarde.
De verite patrôeljen kruipen voorwaarti; ciie
van de uiterste linkerzijcie bereiken bijna het
kanaal. Het geschut vrlurt zoncler onderbreking
eir hult de Duitsche loopgfziven ir: stof en rook.
tïager

De rrijand acht zijn toestancl onhouclbaar en
maakt van een oogenblik l<almtc gebruik, orr
te trachten de hrtrg r.an (.)r'er"dc-\isart tr bereiken.

Een ganschc loopgraal rijsr u1, en poogt

âj

loopend in een nabijgelegen schuiiptraats te geraken, Ifet vuur wordt snel heropend, verleagt

-
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i'irt'raai

Bai

(',i:ric.rar,rl Scli"rre.

,:l volgt heu. lt.1ke 3raleaL sl:rat ee$ Lrr*s;
(i(r 1nâunell rtalien als konijnen, t-if r;r.ankelen, eu
\t'oïrlelr dr.lr:r eetr niculv salvo gcgrepen. Steeds
.,'trmin<lert hun aantal ; hrrn gamel of schop
in tle zon en werpt op hun liik

tr:ncl punt.

een lich

l)e patroeljen zijn aan het kanaal.
Àchter cle eerste rangen staat cle reser\re. I)'rl
artillerie braakt een laatsten hagel van projektielen uit. Men zal het geschnt verlengen. I{et
vaanclel wordt uit rlen koker gehaald en wâp
pelt irr rlen u'ind" Het is een aangrijpenrl oogenirlik ! ïIet dcn kolonel aan het hoofd, zal het
regiment chargeeren. I)e hoornblazers staan verz,arneld,

De liolonel heeft ziin sabel getrokken en vol
eeest,lrift vurtrt hij zijn mannen aan. Men heefl
nrocite Iicm te r,veerhouclen.

Iin rlanr konrt een ordcr toor henr.
\\i-e ruoeten teru.gtrekken.

\\:at?... liu t'e op het punt zijn cle zege. te

irehalen ! \,Vat haakt er <1an, dat ons verhindert
al cle vruchten or.izer dapperheicl te plukken? .
Ilr zijn inlichtirrgcn ilgekomen. Het tweede
liorps cler Duitschers is rnet gef<trceerde mar,

chen teruggekeerd; cle Fransche clivisies zijn
niet aangekomen; c1e <livisie links van ons kon
niet, zocials wij, rrerder rukken" W'ij hangen in
r'le mirnte, zonder verbinding; we moeten ach-

teruit.
Een sektie artillerie

blijft, oni den terugtocht
tc dekken, met bevel zich op te offeren. De

tloepen henrormen zich. De terugtncht gaat bij
gecleelten. Wij moeten het slagvelcl r'erlaten,
ï:aar \,ye de overwinn&ârs waren.
Wii vertrekken rran het station van Haacht,
clan uit lTaacht zelf ; r'anclaar trekken \\'e sleer

ovcr

cie.

-

:s

zicl:

l.r1iirkt

t\2.5

Dijle. We zicn Keerbergen terrrg

cn

nrocten hier op nieurre trevelen \r,âchten.
I{et rveer wordt, evenals rntii, somber.
Op <Te zr:ri volgi r1e re.gen,die n,elclra bij stroo.
men neervalt. I)'e nacht daalt, en \1'e moeten in

't w;rter kantonneerel llen schuilt ç1e pqarderr,
zoo goed eË kwp-ad rlls 't gaat. io een denn+

l,us,.

i,. \jtr. i,.r(r'[.i :,atrinl,preit rr. iti]âtfrl, rtr.i ,!t,:

l1s niigehcingerden we{Fen.
Door.nat

tot op de huid,

we û!, de rû{rdÉ

straSreri

ticheis, lyant er is zelfs geen bos stroo. De wind
blaast rloor den schor::rsteen en het trekt rr:rrdom
ons.

\\-cll< clrr afschuu clijkt' rrucht
llc infanter-ie brengt den nacht in cle,loopgra
vc.n doo!:, onder den regen, en vercledigt het
i

dorp Haacht. Na c,le gevechten mat dit geheei
af. De Duitschers schieten al zeer vroeg met
groot gewekl. X{en bemerki het dadelijk, dat
ze grogle versterkingen hebben ontvangen. Gerlirren-tle clen nacht heeft hun infanterie, van ver'
sche mannen voorzien, terwijl rvij geen reserven
meer hadden, voet kunneu krijgen in de L:os'
-cchen, links van Haacht,
Van daar uit grijpt ze enze loopgraven aan-.
]in, evenals wij gistcren met rle artillerie, moet
ook het voetvolk over de Dijle. Dan springt de
Hansbrug en het wrakhout worclt door den
r'loed rneegesleept.
Ëerr auto-mitrailleur verdecligt nog eenigen
ti.id tlen weg en trekt tlan terug.
De eerste Duitsche troepea bezetten reeds den
anderen Dijle-oever. Zij overschrijden de rivier
op voetbruggen, welke r;an te voren gereed gemaakt ziin en 20 tot 30 centinreter onder water
liggen.

Wij

moeten verder tenrg. Wij hebben niet*q
Zij zijn met tien tegen één.
Eenmaal voorbij Keerbergen, wordt het ge-

rrieer te hopen.

i-echt afgebroken. We mcleten nu zoo gau\M mogelijl< binnen cle versterkte omheining van Ant\\'erpen zien te geraken.
\iermoeid, maar toch gelukkig onze zending
r,ervulcl te hebben
het 1.1," korps, dat generaal von K1ûck zou- gaan helpen, terug te roepen
bereiken we Duffel.
fs ,utel niet met de schitterencle zege, waar't -.
op we hoopten, maar de algemeene zaak v6,6r
alles I \Vij vernemen met rrreugde de overwinrring aan de l{arne etr hr:e inii er tôe meegeu,"erkt
I'chhpn

*808Na de l)urtschers eerr eerste maal bij Luih

tipgehouclen te hebben, maakten we het tru âar

ile Franschen mogelijk ze te velpletteren.

l

,LIU.
DE TWEEDE UITVAL,
(Vervolg)

De rnoed der onzen.

van l\{echelen.

IIen

beleefde

in

*

De gevechten ton Zuldon
De toestand te Mechelen.

dezcn velclslag vreeselijke

urel1.

\166r Wyg'maal, ten Noorden van læuven,
'waar rie fabriek van ll.cmy
op den landelijken
-nijverheids-panorama
achtergrond gansch een
afteekent, ha,l de vijand het terrein onderrnijnd.. Onze ri.ien .,'oetvolk haclden zich nauwelijks op dezen vulko.an gewaagd, of honderd
kraters barstten open. I)c < torpedo's l-spuw<len
met het I'uur clen doorl en cle mauve klaarte, die
nver de vlakte bing, werd bevlekt door groeng'ele dampen en 't zlvart stof der ontploffingen.
Tai van onze soldaten l'onden daar ôen vreeselijk einrle, en toen f)uitsche versterkingen van
alle ziirlen met groot geschut aanrukten, moes"
ten rvii tijrJclijk den striirl opgeven.
Rij Tremeloo verloor Koning Albert bijna het
leven" ffet clorp rvercl beschoten. Het muziek
van het eerste regiment karabiniers, clat in ko'!,,t,ne r.rarcheeytle,
u,'âs zoo ir:rist bijna vernietiq4 dcnl rrn grana-at, tlie er ten volle ingeslagen ï/âs. T-lijna op clat oogenblik komt r1e Vorst
in cr-.r kl,rine â.i!to eâûsererlen, en voor de kefk
stelt z:ich de staf c'ler zesde clivisie in een kring
,pn berr-. op.

ïiet schijnt, dat

c1e

geallieerde militaire atta,

chés verzccht hebben, cletr strijd nog vol te hou,len.

Zeer ka1n, te midclen van clezen storm, geeft
ile Koning uitvoerig zijn bevelen; dan stapt hij
n'eer in cle arrto en verwijdert zich. Dadelijk
claarna ontploft een granaat van 210 millimeter
op r1e plnats. tJie de Koning en de staf zoo juist
verlaten hebhen, en si/erpt uit den grond eefl
hoop aarde en keien op. De Koning wendde
zelfs het hoofd niet om.
En de rreldslag duurde voort.
De kanonniers i/an een brigade der zesde divisie worclen irr clen rook van de zware vijandeliike projektielcn eensklaps verrast door een
i'erloede charge van clicirte vijandelijke eskar1rons, die herr a1s eeri bliksem op 't lijf vallen.

Het geleel grijpen, zich voor de stukken
lrlaatsen en lTlet vasterr voet de ruiterorkaan aftvachten, scheen 'i'oor deze clappere' een mânLerr;eï van het oefeningsplein.
Ze zoaden zich aldus laten neerhouwen hebben, op hun kanonnen, zoo op dat oogenblik
niet, als eerr uitkomst der Voorzienigheid, een
auto-rnitrailleur verschenen was, die de gan.
sche charge neerrnaaide en deed ineenzinken in

de artilleurs reedr hut stukken

aarrspannell,

toen ze zich omtrokkeo zagen door een Duit'
sche batterij, die hun van op korten afstand een
bui van granatea zond.
Ben oogenblik van aarzeling en alles zou verloren zijn.
Maar toen liet de majoor, die de groep aanvoerde, de kanonùen omdraâien, als golcl het eer:
program van een karoussel, richtte ze en deed
in eenige salvo's de zes stukken van tlen viialcl
de lucht in vliegen. (l)
- Laten we nu eens nâgaan, hoe bij dezen tweeclen uitval de strijd tçn Zuiden en Zuid-Westen
van Mechelen gevoerd werd, en volgen wij daartoe het levendig verhaalde verslag van kommanclant Willy Breton, die vooral de lotgevallen van
het tweede regiment jagérs vertelt :
rr Bij het uitvoeren van dit plan, vormde de
5" divisie, evenals in den vorigen uitval, ilen
rechtervleugel van ons leger. Terwijl het één
detachement ten Westen t'an tle vaart van Wil
lebroek liet, zou het opnieuw met het gnos vân
zijn troepen ten Oosten van het kanaal de vijan
delijke stellingen aanggijpen, op de linie Ver'

bran<le-Brug-Eppegem-Weercle, waarvan al
de namen zooveel bloedige herinneringen te binnen roepen.
Den 9F September, terwijl de krijgsverrichtingen op onzen linkervleugel begonnen met het
bezetten, zonder slag of stoot, van de overgangs-

Dijle en de Demer, verliet de 5'
divisie den vierden sektor en begaf zieln naar
het Zuiclen. Behalve elementen van de eerste
brigatle, die langs het in aseh liggende Kappel'
len-op-rlen-Bosch on Nir.rlwenrode aanrukten.
sloeg het orrerige van <le divisie naar het Westen
af, en ging langs rlen rechterpever van het ka'
naal ver<ler. I)an riehtte cle beweging zich recht
naar het Zviden, terwijl de 16" brigade in tlen
sektor in de nabijheid van de vaatt opereerde,
en de 17'brigade Eppegem als rloel koos.
Den volgenden dag had men voeling gekregen
met de posten, door den vijand opgesteld op de
linie Nieuwenrocle-'t Sas-Spiltbosch. \ran het
begin af was de strijtl hevig. Op hunne hoede
gestelcl tloor,tle nederlaag, de eerste maal in 'denzelfden sektot geleclen, hadden tle Duitschers er
zich zotgvuldie ingerieht. Het oprukken van de
iagers was nauweliiks vermeld, of een hevig
\ruur vân <le zwate Duitsche kanonnen barstte
los. En onmid<lelliik was het een helsch geraas
I)och onze mannen lieten er zich niet door ont'
roeren. Nietteqenstaanâ-e er een regen was be'
sonflen te vallen, die ilen grond cloorweekte, en
rie jagcrs, die om te vuten verplicht n:aren tel
l<ens neer te liggen, in ware modclerklompen
reranderde, waren de jagerties <1oor een duivel
schen striidlust bezeten, alsof r1e nrind, die hun
in het aangezicht zweepte, hun iets van den
overwinningsroes had nreâesebracht, clie ginder
:ran r1e Marne woei.
Tegerr <len avond vau den 10o September waren de vooruitseschoven
elementen van den
vijand overal achteruit -geâreven. Maar de jagers van de 16" brigaâe trevonrlen zieh rtan te"
plaatsen op de

,eiruwelijke wânorde van bloed en kreten.

Zaa als door eer wondel ontkomen, wilden

{t:} Parrt Crokaerf : n T,'fmmortelle mêlée

n
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genovcr machtig ingerichte stellingen.V66r hen,

namelijk, strektc het beruchte.Katte-Meuterbosch zich uit, met het kanaa.l langs den eenen
kant en, langs den anderen kant, de groepen
woningen, welke men bemerkt larrgs den weg
dic naar Eppegem loopt.
Twee dagen lang zou een hardnekkig en doo-

delijk gevecht deze plaatsen met bloed doordrenkel. Op dit uur, nog', kutrnen de jagers, die

cleze gevechten .beleefden, rlen vreemd klinken-

den naam lan Katte-Meuter-bosch niet hooren
uitspreken, zûnder dat eëne kr:ude rilling hun
laugs dcn rug loopt.
Op 11 September..begon cle aanval van de ja.
gers tegen tlit standpunt en omstreken, waarvatl
het bezit van zeer gtoot trelang was voor het
beveiligeu van ile rechterflank vân het offensief,
dat door de onzen tusschen het kanaal en de
?enne gec{aan werd. De kompagnie Hellin, op
het kanaal,' aan 'tSas opgesteld, beschemrtle
er de buitenflank van clen aanval. De aanvoer,
der, tlie door een ontplofbaren kogel zwaar gewonrl werdï ontsnapte slechts bij 'mirakel aàn
den dood.
De artillerie van cle brigade, van uit de om
streken van Laari besclioot hevig de boschkan.
tcn, die men aan <len vijand ontnemen moest.

Het lawaai van cle batterijen, die langs

beide

zijclen donderden, werd weldra oorverdlovencl,

Een hardnekkig gevecht kondigde zich aan.
Men moest in<lerclaacl al cte dapperheid van cle
jagerkens bezitten, om ten aanval te stormen
oyer een bijna onbedekt terrein, dat langs alle
kanten bloot stond aan een hevig geweervuur

en als bçsproeid werc{ cloor de stralenbundels
van onzichtbare machineg'eweren, waarvan het

akelige géklapper zelfs dà dappersten den doo<l
nabii doet voelen.
Prachtig ondersteund door hunne batterijen,
rukten de jagers steeds vooruit.
rr Wij zullen ze daar wel uit krijgen,, uit c.lat
I(atte-Meuter-bosch )), zeg'de een vân hen, een
spotvogel, die steeds, met een aardigheid op <te
lippep, zelfs in de moeilijkste omstàndigheàen.
zijne makkefs âan het schaterlachen *irt t.
brengen.

Ifij zegde overigens de waarheid. De vijantl
werd uit zijne schuilplaats veriaagd. Maar al te
veel van de jagers bereikten, helaas, nooit het
bosch. De rangen van onze dapperen waren
vreeselijk gedunci. Men wachtte den nacht af,
om cle dooden op te rapen. Integendeel, aan de
hulpposten kwamen de gewonclen zich steeds in
grooter getal melden. IIet gevecht was insge,
liiks zwaar geweest voor cle iagers van de nabu,
rige brigade, die v66r lippegem clen vijandeliiken weerstand hadelen o\rerwonnen, zonder er
echter in te slagcn het clorp zeli in te nemen.
De algemeene aanval moest den 12o September voortgezet worden. Maar dien dag kon men.
van het begin af, merken dat de vijand aanzienlijke versterkingen in het gevecht had gebracht.
De Duitschers, die tot op clat oogenblik verplicht waren te wijken op bijna al cle punten
van het gevechtsfront, dat zich van af Vilvoorden tot oncler Leuvcn uitstrekte, hadden, behalve rle d{visie die uit het Noorden teruggeroe

peû was, r.rok uog uit al de hoeken van het land
cle beschikbare garnizoenen rloen samenslroo
men.

Sterk door cle getalsovermacht, die zij atdus
verkregerr hacklen, en door den steun van hunne
talrijke zware artillerie, gingen zij op hunnc
beurt tot den aanval over. flie dag werd geken'
rrrerkt door gcvechtcrr van buitengex,cne hevig
heitl.
In den sektor. van de 5' divisie hield eclrter
het offensief daarom niet op. IIet werd kraciLtig
doorgezet naar Eppegem, cvenals naar 'Wcerclc,
waar de 1?" brigade wclnderen van dapperheirl
verrichtte. Op het front van <le 16' brigacle d,rccl

de vijanrl pogingen, otn opnieuw het Ka1te.
I{euter-bosch in bezit te. krijgen en onzefl arln
val in de flank te bedreigen. Maar de jagerkrrns

rran Bergen, die hevel hadden gekregen onr staud

te houden, klampten zich 'lnet hel<lenmoctl aan
hunne stellingen vast. Aan deu Zuidelijken
zooln varl het bosch en op het naburige terrern,
tot rlicht bij Eppegem ontplooid, boden zij hai d
rrckkig weerstand, onder het bombardement :n
het geweervuur, ongevoelig voor de verliezen,
die nochtans steeds zwaarder werden.
Een krachtige steun werd hun overigens ge
geven door de flinke medewerking van de bat
terijen der btigade (de gtoep van kommandairi
Reynaert), en die van de machinegeweren, (\1,
clat oogenblik onder bevel van luitenant Clo rten. Hunne bedrijvigheid, vereenigtl rret tlie varr
het geweervuur, maakte bloedige gapingcr irl
cle Duitsôhe rangen. En als men zooveel vijarrclen zag vallen, dacht men minder aan zoov.l
len van de onzen, die reeds hun laatsten slaalr

sliepen.

De dood van luitenant Clooten vormrlc nocl''
tans een bijzonder pijnlijke episode. Met al ziin
jeugdigen hartstocht, had de dappere officir,r
voortdurend den moecl van zijne mannen aange"
wakkerd. Zijne heldere stem klonk vast en vr'l
vertrouwen, hoog boven al het geraas uit:
< Vooruit ! de jagers ! Volhouden ! Schiet z,:
neer !

D

Onverschillig voor het gevaar, en als wilde
hij den dood trotseeren, stelde hij zich voortdurend bloot, liep van de eene groep nritrailleurs naar de andere en juichte de mannen toc,
wanneer zij door ;en goed gemikt vuur den
vijànd neermaaiden. Het was juist op het oogcn
blik, dat hij zijne mannen met een laatsrc
<, Bravo ! rr toejuichte, toen een kogel hem in het
midden van het voorhoofd tiof. En bij dc ang
stige mannen, die toesnelden op den helclhafti
gen, reeds door den doocl versteven officiei.
sniktc een kleine jager hartstochtelijk:
rr Zij hebben mijn luitenant gedood ! Zij helt
llen mijn luitenant geclood ! l
l]ehalve haar aanvoerder,verloor de sektie ma-

chinegeweren van luitenant Clooten, den ser

geant-fourrier Richard; de twee stukoversten,
cle sergeanten Cloots en tacroix,waren gewond ;
twintig mannen op de twee-en-twintig bevon
clen zich op het einde van clen clag buiten ge
vecht. Solclaat D'ecquévy, ecn valt cle roemriikc
verminkten rrân de sektic, zal later kunnen zcg
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ge!, dat hij daar de meest spânnende oogen
blikkc'rr vân zijn levcn heeft gekend.
ln het Katte-llcuter-bosch u'as dc toestand
l:aclrt'1i31; .qc\\'orde11 , onder de steerls heviger
rlrukliirrg varr rlen viiand. Het bataljon van mÉrj,ror Dellrau\'c was nrnrelijk, aan clcrr Zuidelij

k,:n zoorrr, r,'atr rrabij l_'lootgcstclrl aan een hevig
vr1ur, en bolcndien aarr het snclvuur van cerl
l)rritsclc sektie artillerie', dic, beschul rloor een
rlel<kirr.q. op naun'clijks tl(X) ntitcr varr 't bosch
rva; kon:e.n slcllilg ncntcrl. I-Iarc gtanatcn, clie
t'le door de jagers bezette stcllingen letterli jk

stuk schoten, rvoedden vrct,sr.ltJk llt r,ltl(

'

r..,gst 1914. Aarcchot lrinrrt rrVir.l,.ir t.rr plrrrrrlerdc,rr

rr]u

gen.

Oncler clc bevelen van zi.jr (lrl)l)(.r'(.n o\rrst(.,
rlie daar z.ijn eerste u'oll(l(, zorr onlvangcn, hield
lrct bataljon nochtans slrrrrl Xfalr oprlat <leze

rveerstantl nog langcr zou l<trnrrr'rr rlrtr.crt. was
irct clringend noodig nlrrr tlt' irrgt,rs rlcn onmidtlcllijken steun vau otrz.e t.igt.rr rrrtillcric te be
z.orgen. Het is toen, rlul lrt't trvt,t,<lc strrli van
tle 84u batterij (kapitcin Clrevillc), ondt'r bevel
van lnitcnant l\{ignon, zijnc slcllirrgcn verliet,
ont zich in allerhaast ulrar trcl bosch tc begeven,

cn z.ich <llrirt . rrrr.l \'( l.luutr:lv dappelheid, aan (lell
trxtn r.c'lî irr lr:rtlr.r'ij tc -.tellen en cen helsch
\,uur tc ()l)('ucll . l)it lrlikstrllsnelle irrgrijpcn hatl
rlcrr gcu'crrsr.lrlt'rr rritslag. IIet ontlaste bataljorr
I)cllxtttvt. liorr sl;rrrtl lrr'r111111 r.rr onu riklraar zijrr

l.opgrltvt'tr lrr'lrrrrrrlr n.
Zijrrc' r'crlicz( n \\irl.rn. lrt,l:tas, zccr zivrrar I).
tivcetlc kottt1r11g11i1 . r)ll(l( t ktrpitcin \.tan Steetr
liiste, lrlr<l nict rrrirrrl.o rltrrr vcrrtig nran verlorcrr
zijn c.t,rrigc offit ir'r'. l,t,lrrrlvt: tlc'n kornmantlurrt.
rie het.l jrrrrgt' ltritt'rrrrrrl I,ttcllicr. qtrd cloot. eerr
kogel vlak in lr, t lrlrrt ,tt.tr,rffpn iry, f1e1 rrçg411

;

blik dat lrrj z.rch.over ccn stcr\:ende lnceude n(r('t
tr' lruigt'n. om hem tt. troosterr. ,\ntlerzijds htrl
Itritcrtalrt Atnpiqnv insgclijks drrr tloorl in rlczt
lrlrredigc ontnroeting gcvon<1cn.
.\rtr.lerzijtls ko5[[g hct t'arc trffcr. .qcdaan clotrt
lrcl rlirJrlicre strrk vau luiteuant l'Iignon, ook
zrrarc ïcrliezcrl : cen Lrrigadier .gedood, tr,vee ka
rronnitrs z\\'aar .gc\À'ontl. rregcn l)aar(lcn llttitclr
,lit nst. Ziint' t.clfçet-lrx)elrcrrirra rvcrrl Iattr t,t'
l<ett<l tloor lrtt i't:cltt, ()nl (lcn lraanl . Kattc-Nlcu

îr.t llosclt ,, 'r1, 2ij11 schilti t, *r-hriir'.11
't'clrtnratig; trots rritrnaaktr-

çr.111
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gevergd had, liep gelukkiglijk ten einde. Inder
daad, den 1,8^ September, toen cle vijandelijke
<lrukking nog heviger werd en men cle zekerheid verkreeg,.dat de Duitschers, we1 verre val
troepen naar Frankrijk te kunnen sturen, hunne
effektieven v66r Antwerpen nog hadden moeten
versterken. besloot het Belgisch kommando, dal

zijn doel bereikt achtte, het gevecht af te breken.

De terugtocht geschiedde zonder hindernis.
De jagers keerden dbnzelfden avond terug tot
hunne stellingen, in de beseherming van de vesting, onder een plassenden regeû,. nat tot op de
huid, uitgeput en beslijkt, zeker zwaar beproefrl
door het geweldige gevecht, maar trewust aan
den vijand ongemeen hevige slagen te hebben
toegebracht.

Na rleze moeilijke dagen hadden de troepen
wel wât rust verdiend. Maar verplieht lijk zij
wâren, onr deel te nemen aan het bewaken varr
en het toezicht over rlen vierden sektor, konclen

onze iagers slechts eenige zeldzame oogenblikken werkelijke rust genieten. De posten, clie

r'66r de fortenlinie wâren opgesteld,

waren

rechtstreeks in aanraking met die van den
vijancl, en er ging geen dag zonder schermutselingen voorbij.
Ondanks dat; heerschte er bij de iagerkens
steeds dezelfcle opgewektheid en goede 1uim. A1
droegen zij ook het spoor van de vermoeienissen

en kneuzingen van een veldtochf, die nu reeds
'bijna twee maanden duurde, zagein zij nochtans
de toekomst met vertrouwen te gemoet. Men

wist, dat generaal Joffre de Duitschers een bloetlige nei{êrlaag had toegebracht en ze voortdurendi op de hielen zat. Nog een weinig geduld,
en de Bondgenooten zouden de Moffen, die daar
v66r Antwerpen genesteld waren, er wel doen
rritmuizen. En met de overtuiging, dat de reusachtige vesting oninneembaar was, hieltl dit ver
trouwen bij iedereen den moed hoog. l
Mechelen lag a1 clien tiicl in een zeer ongelukkige positie, tusschen de Antwerpsche stelling en de Duitsche linie. De stacl was door de
bevolking ontruimd en had voortdurend veel
van rle beschieting te 'lijden.
rr De Duitschers r, schrijft de Amerikaan A1.
Povrre11. toen een onzijdig toeschouwer, ( v€TT€
van tle prachtige katheclraal en haâr hoogen toren te ontzien, schenen er juist een boosaardig
senoegefl in te rzinâen, hun vuur op het eerwaardie sehonw te richten. D,e groote wiizer,
nlaat, de grootste van België, werrl vernield ; de
heroem<1e tirandglazen verbti jzelâ- of trescha
rliecl ; Rranaten hoorden rlonr het dnk en <1e
mulen.

Daar er on âat oogenblil< geen Belgische troein trfechelen wâren. wât r]e Dnit,schers hecl
goed wisten. scheen clit bombardement eener
'open,.stadren
de vernieling van ziin historischc
monutnenten mij liiizonder wreecle daden toe.
rren

rloor geen enkele nrilitaire noorlzakeliikhei<l rrernischt

tr[aar ]ret spreekt vnn zelf, clai rleze verwoestingetr tlerl uitmaakTeu van de Drritscl'e politiet:
.'frer schtikeenîapinf MeT fle rlanhiirrF .,Rn Frrr

ger0 vormden

zij het rantsoen, door België te

betalen, als kastijding voor tlen weerstand jegens
rlen overweldiger.
Om nauwkeurig de schade ua te gaan door
cle'stad en vooral door cle kathedraal geleden,

bracht ik te Mechelen, tusschen' twee beschietingen in, een vluchtig bezoek.
Daar de straten te eng waren, otu ouze auto
toe te laten te draaieu en ons vlug terug te voeren, stelde mijn chauffeur voor, achteruit te
rijtlen. Ik hield me in den bak, om met miju
kijker zorgvuldig te onilerzoeken, of er geen
Duitschers in 't zicht waren.
Ik herinner me niets meer lugubers, dan clezen'vluchtigen uitstap.
Dê, stad lag daar even zwijgend en verlaten
als een kerkhof : geen menschelijk rvezen te bespeuren. Ën terwijl we met de meeste voorzorgen door de bochtige strater reden, weerkaatsten cle ledige huizen met treffende getrouwheicl
c1e trillingen van onzen motor.
Wij bereikten het pleiir, waar rle kathedraal
verriist, toen een granaat over de woningen huil"
de en met vreeselijk geweld rle bovenverdieping
van een nabijstaancl huis openreet. De gevel van
tlit gebouw viel bij ons in, met een stortvloed
rran steenen en kalk. Wij wachtten niet naar de
rest. Nooit verliet een auto met meer duizelingwekkende vaart Mechelen.
F[elaas, in onze haast doodden wij den laatsten bewoner der stad, omgeworpen en verpletterd door onze wielen: een grooten honcl. l
Toch vergiste de schrijver zich, waar hi j
meende, dat er geen bewoners meer te Meche;
len verbleven. Juist in die dagen was er weer
een vrij aanzienliik aantal teruggekeerd.
Reecls den 25" Augustus had burgemeester
Dessain er op aângedrongen, de kunstschatten
in veiligheid te brengen. Maar iroe ging het
toen ! 't Was cle eerste beschieting.
Juist dien dag moest <le plechtige uitvaart
nlaats hebben voor den ovededen Paus Pius X.
Daar tle kardïnaal naar Rome geroepen was voor
lret konklaa| zo:u Mgr. De Wachter den clienst
celebreeren. In de micldenbeuk tler kathetlraal
stond een groote katafalk, met de liikbaar en
r1e pauseliike tiaar, alles omtingd rloor talriike
waskaarsen.

Doch rlaar hrri.lden voor de eerste maal

de

granaten orrer de stad, en men was wel geâwon
gen de plechtighei<l uit te stellen. Zij had den
volgenden dag plaats. Er waren slechts weinig

aanrl/ezigen ; zelfs <le lrriders ontbraken en rie
klokkerr zwegen. Men hoorrle alleen de zrryare
clern van het geschrrt.
T,tr/ie clacht toen aan de lerl<ling van l<r1nsl'
strrl<l<err ? l\{en wâs om 't eigen let'cn bezorsd
ÏWaar na de ecrste ontzetting kwam er kalmtc
in veler qeest, en eenige l<'loekmoerlige mânflel
Irorrden rlarr hnln vcrkrijgen, om l<osthaarherlen
in rreiligheid te brengen
De eerste beschieting bewees immers al ge
noeg, dât rle viianrl niets zotr ontziefl.
De Ë. TI. I)eken Tlclnet, rlie te Mech"i"o g"
blerrc'n wâs, zôrgde er \roôr, rlnt ecniee dagen
lnter de relikwiekas vrrn Sint Rombonts en hel
mitakrtletrc efheelrlqel r"rn n f. \/tnnw .:*rr ]!.fi

*981Uit de kerk van O. L. Vtuun over de Dijlt:
De wonderbare Visebvangst l, door P.-P. Ru
bens; ir O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën ) en nog
vele andere voorwerpen dje iu gevââr wareû,
rlaar de kerk open lag.
{Jit Sint-Janskerk: tr De aanbidding tier Wij
,r

ir. door P.-P, Rubens; ir Christus aari het
Kruis rr err de rr Boodschap ir, cioor clenzelfeler
meester, lnet nog vele andere kuntstukken van
zen

groote meesters.

IJit de kerk van het Begijnhof, de schoone
ivoren rr Christus )), een kunststuk rran g'roote
waarde, door Duquesnoy.

Uit het oucl Schepenhuis werden ook verscheidene boeken en schriften van groot belang in
verzekerde bewaring gebracht.
De kathedraal had alreeds veel gele<len : strrk
ken ijzer, steen en glas der vensters lager overal
op het koor uitgespreid.
Bij het tweede bombarderuent rvaren versehii-

Britsche mariniers in cle loopgraven.

rakelen en de kostelijke misgewaden vervoerd
konden wordeû. Ecn wagen bracht ailes heen'
vergezelcl door een deken, bleef 's avonds tc
Duffel, en vervolgde 's anderdaags cie reis naar
Antwerpen.

't Was wcl het verleden, dat weer hederr
werd. In de zestiende eeuw, in den Franschen
tijd, had men 't zelfde moeten doen, en de heilige voorwetpen eveneens verborgen.
Van Dyck's gewrocht rt Christus aan het
Kruis r was uit de kathedraal in een kelder be'
veiligd. Maar 't was noodig meer algemeene
maatregelen te nemen. Immers steeds grooter
werd het gevaar voor Mechelen, zooals het daar
onbeschermd lag, tusschen de Duitsche stellingen en 't fort van Waalhem" Was daar bovenrlien niet het gruwelijk voorbeeld van I,euven,
rnet zijn zoo schandelijk verwoeste bibliotheek?
t Dank aan den E. H. Barbé' ouderpastoor
van Sint-Jans, te Mechelen, die zich op bijzon
clere wijze heeft weten te onderseheitlen gedurende die droevige tlagen van rosf en vernieling r, schrijft de heer Frans Verhavert, koster
der X{etropolitane kerk, te Mechelen (1), rt zijn
niet alleen de kunststukken van Sint-Jans, maar
ook die der andere kerken van Mechelen gespaard gebleven.
'De heer Willem Verelst gelastte zich deu

heer-

Poullet, Minister van Schoone Kunsten, te gaan
vinden, om den onclerpastoor Barbé te n'racli-

tigen de kunststukken, die hij noodig achtte in
bewaring te mogen brengen, en tot het vervoer
daarvan personeel van het leger te mogen ge'
bruiken,
Reeds hadden zij dc hancicn aan 't werk ge
slagen, toen tle autos der heeren Deckers en de
I(eersmaeker, \,an Antrverpen, liun het vervocr
kwamen vergemakkelijken
Zii voerden weg, uit Sint-Romboutskerk
rr Christus aan het Kruis r, iloor Van Dyck ; de
:

oude antieke schitrderijtjes der rr Legende van
den H. Rumolr'lus r e.n der r' Orde rzan het Gulden Vlies r.

{1) ri De Ëuitschers
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lende priesters, deel makende van het Roode
Ktrlis, in Sint-Romboutskerk de TI. l\{is aan
't lezen. De ireschieting werd zoodanig hevig,
dat zii al1en verplicht waren het H. Sakrificie
te staken en in de kelders van het \rer\^/arrnings
toestel te vluchten, om ongelukken te vermijclen. Vensters en altaars, waar de H. Mis gele
zen werd, vlogen aan stukken, zoo hevig beschoot men Sint-Romboutskerk. Eenige van die
priesters zijn d,an met der haast in misgewaad
rraar het Groot-Seminarie gevlucht.
Half September werden maatregelen genomen
om de midclenbeuk en de zijbeuk met een
qroot schutsel in hout, tot tegen het gewelf, af
te sluiten en in al de vensters voorloopig wit
glas te zetten, om dit deel der kerk tot de go<1rielijlce diensten te kunnen gebruiken.
't Gothieke altaar <1er kapel van O.-L.-Vrouw
rtan clen ïT. Rozenkrans zoll clienen voor kooraltaar, en een troon voor Zijne Eminentie den
Kar<linaal zorl âan iien eersten pilaar, links van
het altaar, nrorden geplaatst. Men zou ook een
gestoelte plaatsen voor cien koorclienst rler 27.
FË HH. Kanunniken. u
l{aar half Septèmber nâmen juist de rrijantlelijkheden een scherper karakter âan en moest
rrcn al cle wetken staken en zich zelf vlug in
r"eiligheid steilen.
Maar daar was zooveel, flat men niet wegbergen kon, zooveel kunst, die onbarmhartig aan

't

schroot blootgesteld was.
We zullen na r1e nog volgencle beschieting en
branclstichfing zien, hoe zwaar Mechelen se'le,

,lerr heeft.

Ifet bestuur van het BisrJom werri in Sep.
tember overgebrachf naar Anisrerpen en zetelrlc
in de ntnninq rran l\'Tpr Clr'r'nhens. nastoor.<lekel

,' O. ï...\'rnrr n.l<nrk
On 20 Arrqusfus wa-q I(arclirrrnl l\{ercier 'lancs
Êent nalr Romr: vertrokken. om rieel rle flemen
ran r'le verkiezins vân eefl nierrsren nnrrs. Tn be
qin Sentenri'ler 1<eerilo Tiin Ëminentie oveï
Éranl<ri'ik tenrq. e.n rrnthloef tc ,Antt'prnen. ook
,1,

i'.,el te Mechelerr.

Bij elen r,rânvill van 2? ËenterirTrer. tr' I{ec'lir
ien. tregaf de liardiriaal ziclr naar Arrtrver-oen
liïT verfiIeef er Se6rrren-de 'f qensclie ïieleR en

- itltl *
rr'k Eer eel
r,an Mecirelen.

arnre <loolaar 'r, zei irij. ,r Ik konr
vrouw en kinderen zijn naar

IIijn

\cderland gevlucbt, en

-

ik wil

naar herl toe.

))

rVaar cle D'uitschers geloofden hem niet.
rt Mee met ons ! D klonk 't bevel.
R. D... werd iu een kelder gestoken, waar
reeds een boer, dii:ns btoer, vrouw en clochtcr
gcvangen zaten. Iien.Feldwebel en eenige mairschappen moesten dc burgers bewaken.

llraaf zijn Trier ,), r.oo lichtte hij den nierr.
in. r, Braaf zijn of,.. r Hij maakte ecn
u'elsprekend gebaar -met zijii gerveer.
tu

rven gast

D,e Belgiscire soldaat was

hier (le zwakste.

rvie niet stcrk is, moet :i1im zija ;

hij

elr

besloot rlus

list te gebruiken.
Zijn hoofd ontblooten(l cn brrigentl tot rlr'n
gr().t1ri, l:evenrl ovcr gernsch zijrr liciraanl, stouri
liij tcg;c*or-et tlrn l,'cldrvclrel . cn zci o1'r lrctrri '
gtrr loott
t O, rncnccr-t, ili zal nicts kn:r:rtls riocir... I l.
r.al blaztf zijn. 1k \\'as ol) \l:cg 'na.l1' Nc'rlcrlrrurl,
Itrijrr r.roulr'cn kittrlert,n zijl rlrurr-. \\'irt ztrll,'n
zc i)ngertlst ziirr I \\-c hebherr a1 zoovt't l ottgt'
:

lukken ontnioet. l
En R. D... hing een tl.efiend verha:tl ol') viirr

Type van IJuitsclrcn officier

ziju avotrturen.

,le beschictirrg, 1ot na tlc rivcrgavc.

'Zor: tûas llcchelerr claar ovcrgcleverd aart

lrl

Irel gcrvclcl van rlen oorlog.
We zullen \{cldrâ besdrriji'cri. hoc op 28 Scl.r
tr'llll)cr <lc vijancl bezit nanr lan de stac.l en ltt-re

lrij cr zich geelroeg.
Dat bij al dezc go'cclrttn

vriendeiijk:
Ja... gij braaf .. tertlg naar vrou\\' t:n kirr
rleren. lVces maar niet bang. Daar is stroo.
Slaap wat. l
Cok andere solclaten tooncien zich i'ricndeiijk
Ze gaven de gcvtrngcnen appelen.
R. D... legcie zich neer.... Slapen kon irij ivcl
niet, maar toch was 't lichaam afgenrat.
Eensklaps vloog c1e cleur open. Twee njcuuc
gevangenen, ook llelgische soidaten, nl^âr in
uniform, wei'rlen in den keldcr gelei<1. En lvaar'
li'ik ze behoorclen tot hetzelfrle tegirnent als R
I).... Deze \ioclde den schrik in het lijf slaan
Als ze hem herkenr]en en in lrnn \:errrassing ver'.
rieden door een uitroep
Ën ja, een cler nrannen irerkenrle R. D....
< Een maatje,r, zei trij tot zijn vriencl. t l)aar',
die in burger. I-Iij is rran ons regiment, Virlt
zc.i

r,

r,,ele soldaten \\'oll.

tlerlijkc avontrlreil iradrlcn. is te begrijpen. hr
rlen strijcl \\'er(ien ze \rirlt hun regiment afgr:
slageu, dooiclcn tusschcrr Dtritsche patroelien,
schuilclen op boerrlerijen of in hooirnijten crr
lrachtten llet leger terug tc vinclcn.
't Zijn ook e1;isoclen uit rlcn oorlog, elr voor
z()ovcr irct l3elgië betrcft, is het voilcdigheids
Italve tvel cle n'roeitc rr-aarrl r'r lru e1r d:rn er:n

te verhalen.
Zoo had ik t-etr keuuis, r'arr u.ien \\.e langen
tijd niets meer hoorden en dien we reeds al5
verrnist beschoun<len. Zijn familie ook rtreesde,

ilat hij tijdens

<lien trl:eec1en rlitval gesneur.eltl
of rnisschien Efe\rangen genoltrctl wâs, tot hii o1r
zekereu dag gezoncl en \\:el verscheen.
Hiet volgt het verslag van ziju arzonturen. tlat
ons een kijkje geeft-op ciie \l'oelige dagen. al is
het ditmaal nict van het slagveirl z.elf
Hij streeti aan tle Dener en wercl. evenals an
deren, van zijn kompagnic afgeslagen, zooclat

hij in de linies der Duitschcrs

vercl.n'aalde.

llet

nu zaak niet ge\rângen genolnen te n;orclen.
R. D. ., zoo zl7lletr n'e henr'met cle beginkt
ters van zijn naam aanduiden, \.erborg ziin n,a,
pens en begaf zich r'lug uaar een boerderij, n'aar
hii zijn unifornr \roor ccn hrrrsel'kosturlm \/er,
ruilde.
Raar: 'roegctrtkeld. o. a urct trrer verschillende
kousen aan cle beenen. r,crvolgde hii zijn tocht.
irr c1e' lrnc;1-r. nog hii z,iin regiment te geraken
Op t'c.q uaar I-icr. stuittt, lrii op I)uitschers.
dic 1rerl l;ii rlcrr kraag grepe,l
,, Cij zijt so'lclaat ! r' ricpen z,'
Dc Relg ontkenrlr
\\,as

Dc: Felclu'ebcl dacht zeker aan ziin ci53-cu gc
Hij scheen tot in de zicl getroffr:rr. 'I'rrrnr'rr
lrarciclen in zijn oogcn.
Hij tikte clen ger,angcrrc op clen scbcrll(lcr (,'u

zin.

.

!

,
R. D...

312.

r'oncl ziin tocstanii hacirelijk. Als tlc
Duitschers achter rle u'aarheicl krvamen. zou<l('n
ze hem natuurlijk fusilleeren als spion
I)aarom maar stout gesproken.

'

rr

fk

solclaat?

r

vroeg hij.

n. antr;voorddc een cler bcicle. rtrilil:rir t rr
R. D. trol< zijn kleclerr oper.

u Ja

,r fs clat een uniforrn? ,;
De Fe1t1u'ebel schcerr rriets .qclroor-tl te lreblror

'l'euminste hii lette 1or:h niet op het .gesltrck.
l)c solCaat.'tlic rrlijrt vrierrrl herkctrci ha<i s'as
cen lagc kerel. TIii liorr rriet rlujden, dat ecn lotgcnoot urecr kalrs o1, invriilicirlstellitlg hatl rlarr
hij, rra'.it. toeu <lc eoedigr. I.'eirlrlebel tloor eerr
tricug'eir slrr:r'cillarrt u,as rfg-e:lrst. \:r()ûg tlc rlilitair om henr lruitert icts lrr:largtiiks te lnôqr-il
Teggen.

R f)

t'rir..ide ziirr lrart lr"n$en, IIi j lrr'sreclr

1\;at tt rlii lott gclreuien.
[( lijl \\ il]( lr vliegeu.

Ilaal de|

\(

rjir liai.i rlerr lafaar,l n'r.l

ot-iltoozelaar spr-lerr,, tvas

in

z-ijrr

geval het beste. Zijn r.emroeiierrs blcken juist.
llcnige oogr:nblikken ialcr", lilvam cetl lange offi
ciet liret den lîeidu-eltei, rlie eerst urc,t de beu'a.
liiug gelast rvas,.in tlcri keltler.
.

Hicrlri

gclruoti lrij R D..
I)eze naderclc, nail1 onderclanig tle 1-ret iri rie
lrrurd, boog cn zc; ilret tranerige stenr :
rt 0, uteneerc, cioe luc toch geeu ktlaar'l . I lir
,,

u'ikie naar Neclerlanrl r'.
De officicr haalcle r1e schouriers t-rp. Och, eli*
oogenbiik kl'am rneu herrr lastig valicrr rnet sltiottucrr-gcschiedcnisseti en stecds liep het oltiier.
zoeli op niets uit.
rr (ja uraar liggen ù, zei lirj tot R. D.., lvaârra
hij ruet clen !"eldwebel r'ertroli.
R. D.., viel eindelijli toch in slaap. I)oor een
groot gerucht ivercl hij ger,vcltt. Duitscirers tratlen la'uvaaierig binnerr cl tiertlen : ,, llier..,
I{oni hier ! l
R. D... stond op.
ru Neen, gij niet ! r, klouk het. r, l)e rnilitar-

Irtl... ))
l)e trvee Belgische

solclaten \,verden weggeleid

cn 1{. D'... gevoelcle zich rustiger. }'laar nieuwe
scvarell konclen komen.

I)e overige gevangeneu rroesten 11og in den
kclder blijr.en. Daar buiten werd geu,eldig ge

s!'hOtel).

\\rat later lirvanr er bevel, ook de burgers weg
le voerelr. I)c boer had eerr kar met meubelen
rrree.'l I'irarrl l|er,i ingespannen.
Dc clocirter van den boer lluisterrle R. D... in
Irct oor: ,,(ijj zijt soltlaat 'r.
ri \Vaarom denkt ge dat ? rr
ri 'k \\:'eet het... Toen die oificier gisteravontl
binnen kwani, stond hij clicht bij mij rnet dien
andcren te babbelen. Ik verstond er genoeg van
orn ter hoorcn, tlat de F'elclwebel voor u ten beste
lreeft gesproken. Ëen cler solclaten hacl u verratleri. De Felclu'ebel geloofde niet, wat ze zeideî,
oi ',r<:l hij a'r'ildc u irit medelijderr rerlden. Ge
tiitict triet br,rrg ziin vân ol1s. \\-ij zullerr zr,r'ij
8el1 D
,, \\'aar zouclcn \\'e 1lu heengaan?

l
't Schijnt naar Heyst op den Berg,r.
Dc .q,evangetlen werden inderdaacl in
rr

die

richting gevoerd. Ze ontnoetten talrijke troepen
rnet wagens, kanônnen en krijgsmateriaal, gelaclcn op karren met breede wielen, clan motorr\'agens, auto's. velcikeukens.
De Duitschers waret goet,l gehumeurd, zongelr erl lachten, als gingen ze naat een kermis in

plaâts van naar cle bloedige Demer, In eeu dorp,
voor Heyst op clen Berg, hadden ze in de boomen
stroopoppen in Belgische uniformen gehulcl, gehangen: een grenadier, een piot, enz.
R. D... moest inzijn rol blijven. . Anders, die
beschimping, O, hij had den Duitscher wel wil-

len toeschreeurven : a Dat kleine leger heeft u
dikwijls geklolrt en zr1 nu' plannerr in t1e u'ar ge'
stuurd ! rr

De gevange,rtçrr kuramen aâ11 een plaâts, waar'
de weg bijzonrlel versterkt was met plankieren

B8$ **

cu lretotr. tJit ,ic gesprekken ,ler schil<inacirt.'it
ving R. [)... r.r1r. rlat daar z-\r'ltar gesc]lut zolr gel rlaatst \.1'of (jen, ottt .\trtt-r'r'pr:us forten te bcschietett ('it nt1 lra(l rlcr l3elg g-aârne spion r.r'illcn
ziin, onr- <icze ricileçleeling over' te brengerr.
\laar hij \\'as een ncerloos gcvaugene.
Ëirrtlelijk kn arrrcn tJe lrnrgcrs; rvier aantal
lrog \:errneerclerrl nas, tel besternming. Soldaterr
omliugrlerr iren err <lcelclen appels dit. De ongcit'.kkigeu werden iu een bewocrncl huis bij het
station gebrâcht err Lle nranlren rrarl ile vr<iur,l'crr
et scl reirlen

.

R. D... nroest al tlarlelijk aan clen arbei<l. Ilen
spancle herl voor cen i<nrin'agen en tn'ee militâi
rclt \/ergczelilen hern riaar't c10rp.
IJe solrlaten tradeu rrtet huu gevangelle eell
winkel binnen. Ze nauren er potten en panneu;
in een anderen haalden ze koffie, meel,'suiker,
enz,., ell alles werd op derr krui."r.ageit gcladen.
De militairen wilclen eelis pret hcbbeu met
rlen lveerloozen burger. Ze stakeu hun handerr
in een bak krenten en riepen tot R. I1... rr \'Iond

open ! l

R. D... uoest de lircnterr inslikkerr op gcvaar
te stikken. Eu altijd voort laaciden de Duitschers hern den moud voi. l{.oe c1e winkeliers
aan huu geld kwamen, kon onze vriencl uiet r;er'
teilen; irij heeft niets zien betalen en ook geeil
arf

bons benrerkt.

Het drietal vertrok ciau raar het ruagazijn vati
het station. Daar welclen ailerlei kisten en koflers opengebroken eu onderzocht.
Ëen baal rijst wercl afgekeurd, een alldere
lrreegenolnen. 7-oo .ging het met versclîillende
uetwaren.

De gevangenen kregen riien tlag goecl eten,
o.a. overvbedig vleesch. Groote stukken vleescir
rverden rreggeworpen. 1{. D... won zoo het ver-

trollwelr van zijn vijan<1eu, dat hij zelfs orclou"
nance wcrcl vair eertige officiererr. De dagerr gingen voorbij met heen ell weer te loopen van het
rlorp naar het stâtion. Zekeren morgen moest D.
aan 't station eeu grooten foorwagen helpen laden. Eensklaps nâclercle een €îroep Belgische
karabiniers. R. D. ., in zijn ro1 van onnoozeleer,
zei tot een cler Duitschers : it Dat z.ijn zeker geen
soldaten, rlie kleine rnaunetjesr.
a Ja, ja, veryaarlijke, blauwe duiveltjes z.ijti
het. Ze schieten verwonderlijk juist r'
R. D... kon weer herkenci wordell, zoo eettige
rlier karabiniers, rvelke een i/errr/oeden weetstand boden, $evangen we-rden genomen. Als
een vriend hem herkende... Och' een enkele uit'
roep van verbâziflg ware genoeg om hem te verratlen.

Gauw eeu plan verzonnen, om vantlaar weg
te kornen. IJit den vroegeren veldtocht had hij
nog een wol1d,e aan den rechtffvoet.
Hij hinkte, trok een pijnlijk gezicht, gittg
rraar de schildwachten achtel <le strijders, tlie
irein nog verder achteruitjoegen,
R. D... vertelde zijn list aarr cle dochter r,au
rlerr boer. rtGe moet't nog beter doenr, z,ei
rleze. rt Kom hier... kijk 266 ,r Ze'bon<l een tlikke, witte vod gq deu voet, dan rle kous er over

*ss4*
ei t-e L€,;t,ii.l gcr! ij.a:l ltee È'lst. ideE l'cr,
tc'ch rle garu,:,l.rr, frç',,çil!i49 r-tl*1 naar Du"risch
ryren

lalri

R..

voeten.
D.." verger-eidc

erjri i'rierirl*ri oll i,le

kar

.\arr de Demer gekomeu, wa$ de brug half toe
gedraaid. lwee niet breetle planken, eigenlijk
,l*'srshouterr, vorm<lçn de verbinding.
ri't Zal wei gûâx ais we de kar lossen,, ureerr.

,le ue hoer.
't Ljnkerwiel bleef ilr 't $l,oor, 't ancler wipt",
gleeci weg.". en heel 't kraaru 't water in. Geluk-

kig krn'amen er helpers toegeschoten, om ailes op
't drooge le t;reugen. Een bakkerstrog, die daar
,,,rrzeild was geraakt, diende tot schuit. N{et de
ruatte r,racht teed rnerr ver<1er. R. D.., siiep bij

ilen troer.
Ûen volgenden ruorgen zei deze tot hem
, Gij zijt soldaat... ik mag u niet houden, a1s't
uitlekt, is het voor ons beiclen gevaarlijk.'t
IJeste is, clat ge naal Necierland gaat. Ge hebt
er r1u tech eeu papier voor. Hier hebt ge nog r,ijf
frank l
lt. D... rram cen hartelijk alscheid van zi;ir
vrienrleu, rvant dat 1ryaren ze in die dagen vau
leecl toeh geworden. En nu maar verder ! Eerste
ontmoeting : een patroelje uhlanen.
iVlet de pet in de hand stoad de vluchteling
weer te buigen en hij stak de ruiters zijn papier

Graf van gesneuvelde Duitschers te Mechelen
en de quasi-gewonde kon zelfs zijn schoen niet
nleer aan krijgen.
r Wat scheelt er? r vroeg een F"eldwebe1...
t Gewond aan den voet r' tr Rust dan wat ! rr

klonk lr.et terug.

Kort claarop een order: de gevangenen naar
Leuven" I\{et die verrassingen der blauwe clui'

veltjes scheen men 't nog uiet al te veilig bij
I{eyst te vindeu.
De reis geschiedde per treirl. Langs tle spoor
lijn zagen de gevangenen 't overtrlijfsel van twet'
wilde treinen,-,1i" de Belgen tegen elkaar haclderr
laten rijden, om de liin te versperren' Ze lagert
nu ter zijd.e, de ioconootieven omgekeercl, de
wielen omhoog, de waggons in stukken; kortôm, een warbclel van venvrotrgerl ijzer en brokken hout.
De ongelukkigen vreesden naar Ûuitsch{anci
gestuurd-te worden. Op raad v?n F'. D"' zouclen
ie schreien en zich zeèr neerslachtig voorcloen'
Ze werden te Leuven naar de Kommandatuur
eeleid. R' D... moest de laatste bij de oversten
Ëo**. aUw papieren?l vroeg men' (Meneegàeo- 'k Ben een man van Mechere, 'k heb
"t
1en l. Én weer volgde 't verhaal van vrouw en
kinderen in Nederland'
Consult.'. Eindeliik kreeg c{e man een- stuk
pa;ier'.. tr Ga dan naar Nederland ! rr klonk
het.

Deze beslissing
sing.

was

een heerlijke verras'

De boer mocht terug naar zun hoeve..' De
Duitsche$ wareo in verschillende streken zô6
iiveris in 't gevengerrn€men vân burgers, dat

toe.

De uhlanen zagen het in, bekeken den man en
schoten in een trach. Dran trokken ze verder.
R. D... kon weldra een tram nemen. De ontvanger vertelde, dat het personeel nu tot eigen
voordeel nog dienst deed, tot de kolen zoudeû
op zijn. Een sukkelaar als een vluchteling wilde
hij wel grâtis meenemen. Dat viel dus mee I
Dien avond kreeg R' D'.. een slaapplaats en
in een klooster
een goed avondmaal'vooraf
rran de Kempen'
Ëlf dagen had hij nu onder de vijanden door'
gebracht. W'are 't niet van de r< blauwe duivel'
tjes r,dan was hij nog wel langet de boodschapslooper der puitschets geweest, ginds te Heyst

'lf, den Berg.grens ontmoette hij den volgenden
Voor de
dan nog een patroelje uhlanen. Zijn papier red
de hem weer. En eindelijk drukte hij den Neder'

landschen greinttr. Vrij weer ! rr
Weinige dagen later stond hij weer op eigtr,
srond en wel bij de troepen te Ântwerpeu,

LIV'
DE GROOîE UITVAL.
Do gevechten

bii en do toestand te Louven'

Iæuven was, na de gruwelijke gebeurtenisse!
van Augustus,'eeit sombefe, treurige stad, met
ai het puin en de weinig€' nog geheei verslagen
inwoners,

Den 31o Augustus had men in het hospitaal
Sint-Thomas, waar een moedig personeel geble'
vÊrl rilâs, een proklamatie aan de bevolking opgesteld. Men had besloten een soof,t geme€ot€-

lrltf)

irestutu, eèlt koulltelr vail $ûtabeÀen [e vùtuleil.
De burgemeester was naar Holldn{ gegaan.
daar zijn leven te I.euven niet meer veilig was
De schepeneu ook haddeu, op één na, dè heer
Schmit, de stad verlaten.

Advokaat Margirery, gerueentesekretaris, <lie
aok eeu nacht op de straat doorgebracht had,
vroeg aan de hoogleeraren, die het hospitaal
Siat-Thomas bestuurden, hun meclelverking te
verleenen, om Leuven van anarchie en gehee
ien ondergang te redden.
Zoo ontstond het komiteit der uotabelel
Schepeue Schnrit verkeercle in rloor.lelilkerr
:lrt€Tst over het lot van zijn vrour\ r.ll kindereu,
,lie door de Duitsclrers fl/eggevoerrl waren, en
ran wie hij niets meer gehoord hact
Hij ging hen dug opzoeken err droeg ziju be,
voegdheid over aan .professor Nerincx, die nu
onderhaudelingen aanknooptc, rnet mâjoor \ro
\Ianteuffel.
En zoo kwam men tot het .opstellen vari d,:
proklamatie, waarop wij hierboven reeds eioel
den. Daarin meldde men aan de bevolking, dat
de Duitsche overheid beloofd had, de plundering.en brandstichting te staken, en noodigde
de inwoners uit terug te keeren en de gewone
bezigheden weer op te nemen.
De proklamatie was onderteekend door de heeren Nerincx, voorloopig burgemeester; pater
Valerius Claes, dokter Paul Debaisieux, dokter
De Coninck, Charies de la Vallée-Poussin, lfgr.
Deploige' ingenieur Pierre Helleputte, kanunnik Thiery, dokter Tits, Leon Verhelst.
Ziekenverplègers uit het hospitaal Sint-Thomas giugen het stuk verspreidèn te thienen,
Brussel en in andere g'èmeenten, waar Leuven,
sche vluchtelingen verbleven.
. Den 1o September vergaderde het korniteir
voor de eerste maal op het stadhuis. Het stond
voor ,een zware taak. Alle openbare diensten
lagen stil. Gansche straten verkeerden in puin
en plunderaars zwierven rond. Er bevonden
zich. slechts en'kele honderden burgers. in de
.

)

stad.

Men vormde een vrijwillig politiekorps, g,roepen arbeiders om het puin op te ruimen, en ver.
zekerde de bevoorrading in levensmiddelen.
Fater Valerius Claes en de architekt Lucien
Speder belastten zich met het begraven der doo-

den. Eerst haalden ze de lijken weg van

de

burgers, die door de Duitschers op straat waret
vermoord. Zekeren dag vonden ze een tr.vintig-

tal lijken in een gemakput van een in

aan-

bouw zijnd huis, op den hoek der Maria-Thercsiastraat en de Thiensche vest. Dan zochten zij
in het puin hen, die in de vlammen waren omgekomen. .IIet vaststellen der eenzelvigheid was
dikwijls zeer moeili.ik. I,ater ontgroeven ze hen,
tle slachtoffers, die voorloopig begraven wâren.
Zoo Tazen lve zekeren dag. in het Hollandsch
dagblad rr De Tijd )), van een der korrespondenten';
<< Daar de jongste dâgen mijn tijd bijna geheei
in beslag rn'erd genomen door de reportage be-

treffende, cle D'uitsche

l'illekeur tegenover Z.

Em. Kardinaal Mercier en de hardnekk'ig volgehonrlen onwaarheid van de rrMaasboder tlat

((

varr r"nlheidsberuervrng geerJ sprake is

r,

ik

ge

nog geen gelegenheid de roe
reude tooneelen te schetsen, welke ik de vorig<.
week te Leuven bijwoonde bij de opgraviug van
weest

vond

de lijken der slachtoffers, die in de bewogen da
gen van 25 en 26 Augustus gevallen zijn.

'

Ik had vernomen, dat cle lijkeu, begrave"u
roldom het standbeeid van Van de Weijer, zou
den worden ofgegraven ter vaststelling vau de
identiteit en ter bezorging van een waardiger
rustplaats. Ik besloot onrniddellijk, mij uit
Brussel herwaarts te begeven, temeer rlaar mijl
lçort bericht over deze begraafplaats in Septem
ber j.1. van Duitsche zijcie officieel lverd tegen
gesproken. In de ri Kôlnische Volkszeitung r,
hacl een lid vau het Duitsch algerneen, bestuui
te Brussel een verklaring afgegeven, dat dààr
geeu burgers warelr begraven.
Maar desondanks zouden ze nu worden oçigr.'
gfaven.

Het geluk was rnij dienstig. Toen ik op tret
terrein te Leuven aankwâm, was' de kuil ge
opend el1 vvaren de eerstc twee lijken er uit ge
trokken. Pater Valerius Claes, de bewonderenslvaardige, eenvoudige Capucijner-nonnik (reeds
96 lijken werden vroeger door hem begraven),
gehuld in witte doktelsjas en voorzien van

gummi-handschoenen, haalde de lugubere over-'
blijfselen van de menschelijke lichamen te voor'
schijn, daarbij geholpen door Lucien Spéder.
Als officieele autoriteiten waren bij de opgra"
ving nog tegenwoordig: Alfred Nerincx, hoog-'
leeraar te Leuven en waar[emend burgemeester I Dr Louis Maldague, professor aaû de Uni
versiteit;, DË Dieudonné, stadsgeneesheer; J. Si

mons, onderzoeksrechter, terwijl in deo loop
van den dag ook nog kwamen zien: prof, D'
Noyons, schepen de Munter, kolonel Lubbert,
krijgschef, en zijn adjudant, de hoofdkommis
saris van politie Gilbert en advokaat Tielemans,
lid van den gemeenteraad, allen van Leuven.
Het was een indrukwekkend tooneel. De stra
ten, uitkomende op het Stationsplein, waren
door de politie afgezet, zoodat het publiek op
grooten afstand moest blijven; zelfs de Duitsche soldaten mochteu op de plaats der werk
zaamheden niet blijven stilstaan. Een schild.
rvacht bewaakte het graf tler 16 Duitsche solda"
ten, die eveneens achter het standbeeld eene
rustplaats hadden gevonden. Ruim 30 eenvoudige, houten doodskisten, geel geschilderd,

stonden in de nabijheid van den kuil, om ieder
nadat het onderzocht was, terstond te kunuen opaemen en afsluiten.
Gelukkig stond er nog al wind,want de lucht,
die uit den kuil opsteeg, was schier ondraag..

lijk,

lijk. De voorwerpen, op de lijken gevonden,
rvertlen in een grauwen zak gedaan, met ,een

nunluler er bij, welk nummer tevens op de.kist
werrl geschreven van het daarin geschoven lijk.
Twirrtig lichamen werden achtereenvolgens op
deze u'ijze behandeld, allen gekomen uit de"
zelfde groeve van nog: geen vier kubieke meter
inhoucl.

Op de afschuwelijkste manier waren kldar"
bûjkèlijk de lijken indertijd door en over elkaar
ge$,o4)en, sommige ineen gevouwen, andere

"-.
tilËl het

ltmitl

âhs

crrriiaag. folet de gii-;egs1ç ornzicir

tigheiil uiûest \\.Èrdeu gtwerkt, \çant meestal
was niel datieiijk tc curlerschçider, Lrij welk li-

chaam hoofd, aru1ei1 ol beeuen behoordeu. I)e
treurige inhouri r.an clezen urenschonteerenclen
kuil vervulde al tlt aanlvzigen met smartvolle

onrzcttiug.
Ik bbmerlçte, hoc rle Duitsche koionel Lubbcrt deu burgerueester tcreijcie naru, €n ik hoor,,ie,.hoe.cic kolonel, rle oogeu strak op rle groeve
gcricht, ruet bewogen stert zeide:
rt Het is onbegrijpelijk, zulk een resultaat te
zien, eu dan te \veten, clat ons voik rnet zooveel

zorg, zQi) goecl onrler$'ijs en zoor,eel beschaving
is opgevged ! rr
Ilet oprechtc gezegcle, r,crvulde mij met evenr,e€l deernis ais deze uitspraak vau zijn adju-

clant

:

Ik'bcn

blij , tlat ik clestijds claar niet bij
ben geweest. u
Professor llaldague , elie tijcieris de gebeur:te.
uissen, in deu norgerr vari Zti Augustus, iu Leu.
ven lvas, err toen, met ziju gezicht naar het sta.
tion gekeerd, tusscheu d,e gevaagenen stoncl,
waarvan er telkeas Wercleu weggehaald en doodgeschoten, kon evenmin zijn diepe ontroering
verbergen. I{em rvas dien noodlottigen dag, op
straffe .<les dootls, verboclen om te kijken, hoc
de gruweleu plaats grcpen ; rnaar een vrouw,
die naast hem stond,'en in haar angst t6ch om
keek, zag, hoe de weerlooze en radeiooze slacht
offers op deu buik rnoesten gaan liggen en dan
ruet eerr.schot in het troofd, den rug of den nek
rver<leu afuemaakt.
Inderdaad vertoonderr verreweg de nr-eeste lij.
Icen rvo$deu, veroorzaakt cloor kogeis, op zeer
korten afstaucl afgeschoten, en persoonlijk kan
ik rtaststelleu, dat van vele slachtoffers cle sche,
t{el u'as verbrijzeid, alsof die met deu kolf van
't gewçq was ingeslagen. De geneesheeren ech'
c(

tcr verklaarden, clat het bijna irumer de uitwerking rras der vatrr clichtbij afgeschoten kogels
S<immige der slachtoffers vertoonden wijders
rrog de sporeu yan ruw ge,i,,rreld, rvant uiet'ze.ldetr lond men vele bajorretwonden en kogelgatr:n in één lichaam, terrvijl zelfs bij één nog'
een geLrroken arm en been lverclen vastgesteld.
Twee li,chamen vertoonclen in 't geheel geen
wondcu, zodat een laterc lijkschourving nog
'r,al moeten uiturakeu, of cie doocl al dan uiet
tloor verstikking heeft plaats gehad.
Niet om aan te zien was de hartverschcurencir
clroefheid van sommige familieleclen, wier man,
vader of zoorr tot dusver te Leuven werd vermist eu tevergeefs opgespoord. Sommigen blcven maanden lang nog de hoop koestereu, dât
de vermisten zich door de vlucht naar het buitenland hadden kunnen redden of in 'n fltritsch

kamp gevangen zaten,
De weduwe Ertryck rverd al dadelijk diep te
leurgesteld, toen eerst haar man van 60 jaar

en da4rna haar zoon van 2i jaar uit den doodenput werden te voorschijn gehaatrd en onmidclellijk rv*erden herkend aan cle op de lijken gevonderr voorwerpen.
Na een gewonden Belgischen soldaat. met

eÊn

Duitsch verband om het been, en rot nog toe

l)c rr,iiele irein.
uiei irrrkend, r'ond m€n ltet lichaarir !:au tiel
knaaP, naar schatting van t 15 jaar.
Onmiddellijk kbn men de identiteit van cle
volgende persouetr vaststellen : Charles ÀIunke,
mer, geboren te Adelslreim, 30 Juli 1885, ge-

hulvd met Amelie ùIaraut; Ecigarcl }Sicquet; den
gepensionueerden majoor Eichhorn, ruim 6t)

jaar oud, Belg, en uitvinder vau de Eichhornpatronen (voor het schieten op korten afstaad);
Gaer; O. Candries; ùladame A. Bruy.
'\. van degeb.
uinckx,
Aug. iV{ariën; Iladarne Ferilleux,
een clanre van in de 6O jaar, en ten slotte HenriL)ecortc,

uit

Kessei-l,oo.

Wie zal cie ontroeringeu, die zich van cle orn.
standers van tijd tot tijd meester maakten, be
schrijven? Het oog van de meesten onzer werrl
vochtig, toeu er uit het modderige vestzakje varr
een Joûgen rnan een horloge te voorschijn
krvam, dat, afgeveegd door pater Claes, tusschen glas en rvijzerplaat, zuiver, rood bloecl
vertoonde, hetr'velk waarschijnlijk, door bijkoming vau een weinig water, in vlcleibaren toestand was bervaard gebleveu. En waarom beeftlen de harrclen van den griffier, die de voorwerpen noest opschr-ijven, op de lijkeu bevonden,
toen hem werd opgegeverl : (( een paar kleine
kintlerschoentjes

l

?

Toen de kuil n'as geledigd, hatl men precies
2t) lijken gevonden. I{er was Donderdag avond,
j uur, en men besloot de onderzoekingen op
\rrijdag 15 . anuari voort te zetten. Aan de ver.zakkingen van den grond kon men zien, waar
gegraven wâs, en cloor daar opnieuw cle aarde
weg te nemen, voncl men dan ook nog S andere
putten, waar te zamelr nog 7 lijken in begraven
waren, alle niet meer dan hoogsteus 30 centime,
ter onder den beganen grondDie Vrijdag ochtend bereidde ons opnieurv cl-.-.
grootste ontroering en de diepste teleursteliing.
{n een kleinen kuil lagen twee lijken; het bô.
venste was dat van den tverkman Henri de
Corte, uit Kessel-I,oo; daaronder, geheel in elkaar, het rampzalig overschot van den pastoor
van Hersnt, den Z. E. Heer van Bladei. Som-

