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g€nswâardig€ slachtoffers der Leuvensche ger..

heurtenissen ! l
Al geschiedcle deze ontgraving dus eenige we-
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licn later" het verslag er over past geheel in dit
kacler van het treurige I,euven, zooals het daar
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September neerlag.

Bij het Sint-Pieters-hospitaal, in de Brussel
ichestraat, ontgroef pater Ciaes 1g liiken.
Ilajoor von Manteuffel huldigdè a" b"iae
tnannen om hun arbeid.
. +,,'t Zqu, beter geweest zijn, indien gij ons dat
bespaard hadt r, antwoordde de kapucijn.
Den 2o September begonnen weer eenige Duit.
{hsrs ti: plunderen en staken in de Maria"
'i'1ie::esisstraat

drie huizen in brand. Dank aarr
het krachtdadig optreden der notabelen, n'erc1
zulks door tle overheid tegengegaan.
t)ok uit de naburige dorpen kwanr men bij
heer Nerincx om hulp en raacl.
'lcn
ri Den 4n September r, vertelt Hervé de Gru
lren h zijn reeds aangehaald werk, r< kregen
wij in 't Sint-Th,omas-hospitaal bezoek van dôk.
ter Georg Berghausen, artillerie-officier en mi

litair

geneesheer van het tweecle infanterie
bataljou van Neuss. Hij vroeg de auto eens te
rnogen gebruiken, welke de heer Leon David
aan de ambulancie ten geschenke had gegeven.

Hij

beweercle gewonden te moeten bezoeken te

Diest en Aarschot. De auto wer<l hem geleend,
maar keerde nimrner terug. D'en volgenden dag
werd er hem naar gevraagd. Hij verontschuldigde zich en zei, dat een hooger officier de auto
naar zijn zin gevonden en het voertuig zich toe"
geëigend had. De volgende week gaf hij in ruii

;tl'
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een geheel versleten en waardeloos rijtuig.

I,ater werd dit meclegedeeld aan dokter
Ohren, van Dusseldorf. Deze gaf het bestuur
den raad een klacht in te dienen. Nooit kwam
hierop een schriftelijk antwoord. Maar dqkter
Oirren zei ons, waarom we alle hoop op vergoeding noesten laten varen.
had men hem op de KommanLeon David
dantur verzekerd
25 Augus- lvas op Dinsdag
tus, 's avonds, terechtgesteld,
en bij den doode

Ecn gekwet-qte trrigadier der gitlsen.

had men een testament gevondeu, gedagteekend

ber werd het groote lichaam met touwen uit
den kuil getrokken ! Geen woord werd gesproken; alleen pater Claes zei in een plechtige
stilte : rr De pastoor van llerent l.
Als €en vreeselijke zucht huiverden deze
woorden door onze leden, en in een diepen snik
steeg uit de harten der aanwezige katholieken
een gebed ten hemel, wear de grijze martelaar
van 71 jaar zeer zeker reeds zijn heerlijk loon
zal hebben olrtvargen.

Niet licht zullen deze sombere doodgraverstooneelen te Leuven, die ik als de eenige journalist kon bijwonen, uit mijn geheugen gaan.
Veel gruwelijks heb

ik tijdens den oorlog

in

België meegemaakt, maat niets, dat mij z6ô tot;

in het merg van mijn

gebeente heeft aangegrepen als de opgraving der lijken vari de bekla-

D'Ë GROOTE OOnt(}G.

van den vorigen dag' waarbij hij zijn auto aal
het hospitaal Sint-'I'homas naiiet.
Dit testament - vervolgde men
van
- was
de mriionwaarde, want daar
Leon Davrd door
taire overheid ter dood veroordeeld was, klvamen al zijn goedereû van rechtswege aan het
Duitsche keizerrijk.
Dokter Ohren maakte op ons steecls clen indruk van eeu volmaakt eerlijk man. i\{aar hij
is geen rechtskundige en de theorie der inbeslagneming scheen hem niet buitengewool toe'
Dokter Ohren bevond zich den 25n Augustus
niet te Leuven en wist niet in welke omstandig'
heden I\I. Leon David den dood vond. De waarheid is, dat Leon David eenvoudig vermoord
is geworden, op 25 Augustus, omstreeks 10 uur
's avonds, samen met zijn vader en zijn knecht.
Br was noch onderzoek, noch vonnis, noch veroordeeliag. De ongelukkige werd uit zijn wo'
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Desaeger, dat in brand gestokeg lvas eil rj.l':
nachts instortte, gefusilleerd. $lechts eea .[.]-T.s
dagen làter werd het liehaam uit heJ puin ge
haald.

Moet men er

bij

voegen,

dat men tr{j

de,

,loode geen enkel testament vond. De drrto wa
';rouwens in vollen eigendom aau het hosiilt:l;'i
Sint-Thomas geschonkèn sedert 13 Augustus i
Zou men dus te Leuven niet spoedig rten ec:
sten uitval van Antwerpen vergeten, vaû i i. tor
14 September bulderde het kanon weer in de

onmiddellijke omgeving der stad. IIe* Anr
werpsch garnizoeu had, zooals we reeds weten,
i,oor de tweede maal de versterkte omheining
verlaten.

De Duitsche ambulanciers brachten al

,lig veel hunner gewonden naar het

spor,

hospitaal

Sint-Thomas.
Onder de bezetters heerschte onrust.
Wij vertelden, hoe de onzen Aarschot narneû
en zelfs stoutmoedige rurters in de buitenwijkeu

van Leuven verschenen.
Ilevig woedde de strijd ten Noordeu, bij
\\/erchter en Rotselaar. Een artilleur-wielrijder,
F. H. Grimauty, die deze gevechten bijwoonde.
vertelt (1) :
< Wij trekken door eenige bewoonde dorper
en verlaten dan de versterkte stelling, naar de
zijde van Tremeloo. De enkele gehuchten langs
den weg hebben het bezoek der Duitschers ontvaûg€n. I\{aar daar dezen uiet talrijk wâren. eD
onze nabijheid verrnoedden, hadden ze sle:hts
enkele huizen in brand kunnen steken en haastig eenige personen gedood.
In een kasteel, waar we een uur verblijven,
z,ijn de cleuren met gevreerslagen ingebeukt.
Boeren vertellen ons, dat ze deu vader en den
zoon vermoortl en in den tuin begraven hebben.
En, .nderdaad, wij ontdekken daar een hoekje
versch omgegraven grond, met asch bedekt'Men
ziet de sporen van voetstappen, als om de aarde
vast te trappen. Eu overal in 't ronde, in dien
tuin, konservedoozen, met 'Belgische merken'
hordeaux-, bourgogne- en champagneflesschen.
De moordenaars-grafmakers , hebben op de
plaats hunner misdaad met de opbrengst van
hun diefstal feest gevierd.
Te Tremeloo hadden de bandieten zich veiliger gevoeld, tijd gehad, en slechts enkele hui?eo waren hier aan den brand ontsnapt. En en'
kele wanhopigen komen nu uit 'k weet niet
welke schuilplaatsen en kijken ons aan met een
blik, {ie 't haast niet gelooven kan, dat de
Belgen daar zijn.
Wij kampeeren buiten, in den regen; er was
geen dak om te schuilen. Ik ben verbindings
agent bij den generaal, maar de generaal slaapt
zælf onder den blooten hemel, dat is: in den re'
gen, in den wind, in de koude.
's l\{orgens trekken we flaar Werchter' ook
gehavend evenals Tremeloo, en'steken de Diile
over. V/e hooren het geschut' Wij nemen daar
uerder de eerste stellingen der Duitschers' Ik
Ea als wielrijder mee naar het striidterrein. Ik
{1) r
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generaal Lantonnois.
iiolonel Servais zou

ûu zijn karabini.ers mer
Je bajonet cie Duitschers van een heuvel doeo
1agen. I)e avond begou te vallen en melr wilde
iieu eiag met een goeden stoot eindigen.
De kolonel laat kommandant Lemaire roepen

..rr zegt

:

en uw bataljou iaat ik de eer de stelling
ru een stormaanval te nemen... nu, onmiddel
r( LJ

lijk. )
't Is alles.'Hij heeft dien zin op snellen toon
rrrtgesproken, duidelijk, levendig.
Kornurandant Lemaire groet, keert naar zijn
soldateu terug en beveelt fier:
ru l)erde bataljon, bajouet op 't geweer, rr
r ijcu van vier I l
Viji minuten later defileert het bataljon vour
ons' met op de geweren het blinkend staal.

De ofticreren, die blijven, drukkeu hen di':

gaau cle hand. en neûlen afscheid; de soldaten
knikken ons toe.
Aan 't hooftl van 't bataljon vonkt de nieuwe
vlag van het regiment, die van hct Zoniëubosch.
Nleu zal ze aït de Duitschers toosen ; uoen zal
hun die drie kleuren ondcr den neus duwen.

I\Iaar het hart nijpt zich samen als we die
kameraden zicn vertrckken. De bajonetaanvallen ziju de meest moorddadige episoden van een
oorlog. I\Ien moet naar dreigencie geweren loopeu. tloe meer lnen nadert, boe juister het schot
wordt, hoe groorer men als doelwit rijst. Men
moet het hevigst gevaar trotseeren' den dood !
Dat lijkt in niets op de audere €pisoder van
een veldslag. Dan duikt men zich, maakt mer

zich weg, graaft men zich in en manceuvreert
uret behendigheid. Hier is men niet behendis,
maar wel heldhaftig; men toont zich, richt zich
op; men rukt vooruit.
Een kleine groep soldaten, motorwielrijders en
plantons, vormt zich om den staf en schijnen te
luisteren naar hetgeen de hooftlofficieren zeggen. Hun oogen verhelderen en zii maken groot€
';,.irarelr. lli rracler en vraag:
n Wat is er? lr
rr \,Vat er is? l zegt gener'aal Lantonnois' dr
zich tot nrij wendt, en in zijn vreugde, de afstanden vergeet. < 't Is dat ze er aan zijn ! I
Dus is het waar? Wij overwinnen en nu vool
goed? Wij jagen ze voor ons uit, met slagen in
de lendenen, met schoppen in hun achterste.
< Als dat zoo voortgaat, n zegt kolonel Orts'
van de divisie'artillerie, < zullen we morgen na'
middag in de Metropole dineeren !l
Kolonel Orts is een koele man, die niet bla'
geert. Als hij dat zegt, meent hij het' en als hii

het meent, heeft hij er ernstige redenen voor.
,rllen, rvelke die belofte op dien oorlogsavond
hçorclen, zullen nooit vergeten, welke hoop er
daar in 't harte werd gewekt. Zij tooverden voot

onzen geest de intrede binnen het veroverde
Rrussel. En de Brusselaars, <lie ik nadien heb
ontmoet, zeiden mii ook, hoe men zich ook te
Brussel die intrede met het vaarrdel voorstelde'
De strijdlinie der Duitschers liep vân Leuven
naar Vilvoorde en lag dus slechts lo kilometer
t cn de hnofd*ted

-ElMen hoorde er de Duitsche kanonnen brullen

eu ook de onze, welke schenen te naderen.
Doch later hebben we begrepen dat het zoo als
't nu giug 't beste geweest is. De verovering van

Brussel had toch maar van korten duur kuunes
zijn, de wet van het aautal wilde het aldus. En

men had aan de Duitschers de gelegenheid en de
veroutschuldiging geschonken voor een onherstelbaar bombarclemeut en bloedige weerwraak,
ùIaar op het oogenblik dachten wij daaraan
uiet.
Wij kenden niets van, of liever uog, wij spot"
ten met de wet van het getal. Wij waren de overwinnaars en hadden dat gevoel.
We hoorden een knettereud geweerv:u:u. 2eker onthaaide het ons karabiuiers, die clen ba,
jonetaanval deden, en het wilde niet zwijgen.

lladden de I)uitsclrers dan de uracht op dien

heuvel te blijven, en de orrzeu weg te maareu i
< Een wielrijder: I vraagt generaal Lantouools.

Zijn oogen vallen op mij.
a Tracht onmiddellijk bij kommandant Leuraire te geraken en vraag hem, of wij een ba-

taljon ter versterking moeten zen<ien. r
< Goed, generaal I u
.ILop, .de fiets op, fier over mijn zending en
nieuwsgierig om te zien.
i\rs jK rrrJ uelr rreuvel kour, zie ik eenskiapr

een menigte kleine karabiniers, die zich ôut
plooid hebben én vooruit springen onder geweldige kreten.
Ik weet niet, wat er op dat oogenblik in mii
omgaat. l\laar meu heeft mij gezegd, kommau.
dant Lemaire te bereiken en ik zie slecirts karabiniers, die ten aanval storrxen.
Ik verbeeld me, dat ze teruggeworpen zijn err
voor de tweede maal cbargeercn, misschieu wel

voor deu derden keer. lk moet, kost wat kost welcn, ot zrj ae aarrgeboden hulp noodig hebben.
Ik laat mijn fiets achter een berm en loop op

tweehonderd meter achter hen, om de karatriniers en hnn overste in te halen. Tien sekonden
fluiten e( zooveel kogels lond me, dat ik hen nic't
meer hoor. Eensklaps zwijgt het geweervuur.

Ik

spring over grachteu en <loor heesters. Bo-

ven op den heuvel ben

ik bij

de mannen.

Ik heb

zoo geloopen, dat ik nauwelijks spreken kan.
Ivlen wijst me kommandant Lemaire aan. Ik
zie hem nog, met zijn peper-en-zout hoofd, meer
zout' en geheel in 't zweet.

ln de eene hand houdt bii ziin kepi en in de
zijn sabel. Hij baadt in 't zweet en jubelt. Ik doe mijn boodschap en hii barst in een
schaterlach uit:
andere

Versterking? Tegen wie?
\Mij hebben ze in 't kanaal geworpen, tot den
laatsten man. Ze hebben ons zelfs niet afgewacht
()tïi die plons te doen. n
En werkelijk, de Duitschers hadden geschoten ,zooveel ze konden van zoodra ze de Belgen
r,

zagen naderen,

Maar toen het bevel toi den bajonetaanval ge-

onzq den rug toegelccrd. Er tocn dc trrrbinicrr da tof ilrll dcn

geven werd, fudden ze de

heuvel bereiiiten, wss er geen enkele neec' Ile
vluchtencie vijand stak het water over.
De duistends hieip hen.

Wij trokken het veroverde Rotselaar binneu
Sr btrijven daar eenige huizen over met een dak,
onx er onze gew-oncien een scirurlplaats te Dezor"
gen. Al het overrge rs zwart met bressen. I)e
Duitschea is knapper àls brandstrchter, dan als
soldaat.

Maar wij siapen op stroo, rond groote vuren

in 't clorp'
I)en volgentren dag ga ik naar mijn batteril'
in de lage velqenr tusscreu \\ ercnter en Rotselaar' Voor orrs str€kt zrclr cie vlakte uit tot teuven, Aan bercle ârjtien ztjn er bosscrlen, t\au 't
valr groelr hout, te midden

eind de tabneken .b(e$y, cloor ûe uurtscuers Deeet. Ue twaait stuKkerr vau ouze groep staau lu

irln vaÛ zuu tot iJuu ûteter.
Unl acnt uur 's luorgeus opeucu we

eeu recrlte

't vuot.
ui;en onze proJextrercn opeubarsteû brj de
tabriek van Remy.lJe lJuitscners antwoordeu oomtutteilijk.
i\4

!v

ij

waren bezig met kolfie te bereicleu op

<ieu

tirerupei vau lret uurs. lJe regerr vau snrapuells
verJaagt ons, eu dat is ons nerl, waut twee urinuteu later, treit een groote granaat ouzeu ke"
tel. Wij zljn naar cien acrrterkaut geviucrrt. tJlr;kbaar hebbeu tle Duitschers het toch op ouze
korubuis genuut. "I'wee paardur op tlcn ruet€r
van ons, worcieu op verscireittene plaatseu dotrr
drie of vier op elliaar voigende strrapuells gewond.

wij krijgen een geweldigeu scuok.\\;e zien een
enorme bres in den muur. lru uit het gat waar
de granaat doorgcgaau is, versclr;ut xu ue otdonuaus van den lrrilcuaut-dokter. 't Is of trij op
de meest natuurhjke wijze uit een deur kourt.

l{ij

knipoogt tegeu we, heft zijn urantel op
kip zieu, zeggend:
qZe was juist geuoeg gebraden. l
De Duitsche grauaten koncentreeren zich om
de batterijen.
.r\a twee uur van al dat gebultler is een der
stukken van de 102€ getroffen. Iien granaat is

etr laat een

<loor de plaat gegaan. Eeu doode en twee gewon-

den. De gedoode is een Luikeuaar, eeu vroolijke
brave jongen. Alvorens te sterven, mourpelde irij
twee woorden:

tu Vrouw,'kindereu. r
Dit sneuvelen ontroert me diep" Ik zie hen, die
de oorlog doodt, en hen, die hij treft.
Dat zet mij ook aan. Die wraak wordt ons op-

gelegd door de bloedigedood, en, na hen,door de
vrouwen in rouw en de kinderen, die niet be'

grijpen.
De infanterie voor ons, trekt zich samen. Ifet
geschut van den vijand naclert, eu richt zich uitslrritend çp oîze strrkken. ÀIaar wij arrtwoortlen,
slagop slag, salvo np salvo. De lrcvoorratling en
rrunitie geschieclt bedaard en ordelijk. Ik zie

Ieffroy rustig zijn twee grânaten rrudet clen arm
hij zijn sigaret rookt.
batterij,
tot op een kilometer achter
Een
'ons genaderd is,die
steunt ons. Haar projektielen
fluiten over 't hoofd en vermeerderen het helsch
leqeidr drt dc hcht doct echolbæ. Wii br*eo
dragen, terwijl

--

titl

-.1,1; haci geen

tijd

ren,

gelratl een tweede *laai rc \rr.

In<lien een rier i-)nit:.cl.ic

i(atlr)1111çn

il

uikliarLr

irtare gebier'(:lt; zou clc nnruiilrlclhjke terugtr':cnr.
r{ien r,vtj 1n fechtc hjlr ultvorrell, ovel een krlt;

Onzc Kollirigskin{i(:

reT.l

cien aanva! l,:trr cle goweiclige ur&$saus, clier dr

I)uitscirers gedurende den nacht aangevoerd
heltben.

Eensklaps korte bevelen van majoor llidier
rr Pistool in de vuist ! Tegen de kavalerie ! :r
I,inks op eenige honderden meters, komt ceri

:

stortvloed van ruiterij op ons af. Naurvelijks
hebben rve hen herkend, of ze hebberr reeds <1e
heift van clen afstancl afgelegcl
Irr clertig sekonclen zal men elkauder cloocleir.
op t\vee meter,ruet l:rot,ningschoten en sabelsla'
geil.
Ta-ta-ta-ta I l)e r:clste rij ruiters stort rroor
ovcr. De volgericie raltgell tuimelen er over heen,
etr Can vait cle beweging stil, al zank ze geheei

ir:r elkaar.

En 'ol'e zien de overlevenden in eeir wijcleti
kring achterwaarts weg zwenken.
't ls een auto-mitrailleur, die cvenvaclrts

langs clen kanaalweg genaclercl is, die de vijande-

lijke aanvallers'weggemaaid heeft.
Majoor Didier, die kalm over cle
schou'lvt, roept nu uit:

illeter ongerlekte rrlakte, gclreel onmogehjk gc
rt'eest ztjn.. En toch be.zette de L)uitscne infarr
terie op dar r-rogenblik r,le loopgraven van onzc
itcun-troepen {ter artrllcrie en bestookte ze onze
stukken met kogels.
Al cle achterzrjclen onzer kaissons lvarerr er
,loor geraaki.
\[aar dank aall eell vcr'<icl staancle ltatteri;,
iton het vrjanc.lclrjk voetvolk niel. oprukken.
ll< heb cteze Terten atzoncterlijk rnoeten vertcl' icn, maar in mijn gee$t votmt cle kavalerie-charge links, cle battcrrj voor ons, en de Duitsche in.
tanterie op 2Lt0 meter rechts van ons, een zelfdc
levendig treeid, een zeltrlc aktic', een zelf<le mishrkking.
Ons rvijken geschiedde in r,'oimaakte kalmte,
.:r1 Hrare het niet'geweest van een groote geïsnleerde granaat,clie ons bij de brug van Werchter
inhaalt en t\,vee karabiniers op ctertig schredex
van ons verplettert, dan zoudc'n rnij trit die vai
zijn geraakt, gelijk in de bectaarde periocle, clic
op de mancerl\/ers llolgt, lryânlteer het eindsignaal
gegeven is.

Wij gingen naar 't

ÀIoorclen cn de Duitscherr
Zutden. Zeker omdat geen van beicle par
ti,1en neeucte het claar te kunnen uithouden.
En dat is zoo l'aarschijnlijk, dât lve te Wer',
t:Jrter een uur kon<ien strl houden en ik er een

uaar

't

tooneel kon bijttouen, rlat ouctanks het dekor
van den oorlog, en de lvijze \\/aarep men er aan
geraakte,sterk herinnc,lcle aan cle avoÉden na de
verrnoeinis del: groote man(ærlvers. De soldaten
clie irun ransels afgelegd haclclen, zaten op derr
rancl van het voetpacl, iecier met een flesch
Gueuse-laurbie of Jack-op, in ele hand, Brr ze
tikten als op ee.n feest en dronken met langc
teugen.

Al die flesschen

lirryamen

uit de kelders varr

een gehavende brouu'crij en de soldaten hadelerr

van ander de gervelven gehaald en deelden
uit aan allen, die voorbij trokken.
Wij zijn zeker op dat oogenblik, de stilzvi'ij

?,e

vlakte

r Wij zijn er âân I Stelt de kanonneu weer op
Vuurt op cle batterij clie ciaar kornt.'.Op duizerti

rneter ! l

En hij wijst naar een Duitsche batterij' die irr
volle galop recht voor ons geuaderd is'
Nlisschien had ze een snellen terugtocht vatr

wil ze onâ, door een stoutnloe'
dig st'uk verhinderen heen te gaan'
Van. uit een haref katronnen slaat een vlam crr
een granaât valt op vijftig meter t'an ons. Maat
onze t$'aalf monden antrn'oorden met hun laatste munitie. 't Is cle strijd tot rlen dood voor
ons vermoed... of

ons...

Bij het tn'eeclc salvo is het geschut geregelci,
en na ciertig selionden vliegt het ladtste stuk ven
rllr ','ijrncl c1c lucht iu, zooals het met de ande"
1gn ig "i'1.l::arr, en door onze laatste granaat'
gÛ.
L i),'.li een hntterii t'lr: 7ri ctrrkke$ van

ze

gende toestemming gehacl te hebben vn.n den af

wezigen eigenaar, Men cl.ronk het bier vall d{,
streek, terwijl'u'e rle streek ,qran die hioren rrerrir.
rligden,

Na een marsch van rninder dan eerr uuf, hû
men we op 't birrak,op een groot veld,met eeirigc
ruihen langs den weg. Toch hebben onze speurende koks tussschen tlie ruinen reeds zes lier
kante meters ontdckt uref een klein dak €r ovrr

en doen er een iustig vuur bra4den in cle schout
die er zich door een buitengewoon toeval ooh
nog bevindt. Ik heb er onmiddellijk een schurl
plaatsje gezocht, om me er te clroogen va4 den
fijnen regen, die ons al uren qloornat flaakt, \Âiij
aijn aJgemat els had men ons !'frn 's rnorgenË af
slagen in den nek gegeven
Eensklaps ::,we zitten irier: ir;as ceii i.l',r,artier
en rillen Eog bii dc heldere '.'lau:ffeo, terwijtr
,

r.*

tli

-*

ile ander die neerzit, z-iet rne r,rien<lelijk aan.
;\laar dc eerste brornt
u Trek er spoedig van door i ,,
'Ik doe een schrede achteruit, en daar het dak
t en Târd heeft en het w-at verder stortregent,
blijf ik daar staan, de handen op elkaar geklemd
r'n rnet strakken blik naar het vuur.
u Zu\t ge er van oncler trekken ?;; huitt hij
:

weer.

En dan mét grove eu slechte tronie, en oncler
te verwijcl-e-

een groot gebâar, a1s ofir wat vujls

ren, vervolgt hij
' <Ziet ge dan niet clai gc de ztrivcrc lucht be:

let binnen te dringen ,'
Ik clenk er geen oogerl"rlik aan hiel clen offii:iersstand aan te tastell. \\''ie rran hbn zou zich
t{ouwens met dezen rviilel soliclariseeren? }Iaar
ik merk zijrl houding op en ik herinner me zijn
gelaat. Ën ik wreek we ruet de gedachte dai
zulk een officier geen dapl'rere kan zijn. T'ot on.

1..:tr :rrtttt lrns rltiLrl celr siu'JJ'!trll

tcttoilcl

het u:ater \,ân uns ciruipi, -- eeù i-revei tr ver
I Wij keeren ilaar clen slâg terug.
ilc lj" dir;isie clic irr e€n hevigen strijd is cri
,,n,ler cen gevaariijkc elrukking terugtrekt,heeit
i.)li cùi1 uur afstand \'â11 dâar, behoefte aan huip.
\\iij r,'ertrekken door den re.qerr, die al steccl*
strii-ker ncervalt. over aarclcn wegen, welke irr
r i:rr rlotrkt'r lloscir leitien.
L.;n wij rrenren stclling in dcn vallendcn avolld,
in tlc zrvare schaduw vatl dentlen. rvaar de \rlanl
ilcr kanoltrc'n rood ol)slaât.
.,\ntlcre slagen klinÈen gincler uit cle bosschen,
vtl1 ons af van hun geschut, \trant 't is moeilijk
,nrr het te c,nderscheiclen.
Sornbere .i'olharding cler rverktur.gen van tlcr
rlood, tot in c1e geircimerris cler cluisteruis en derl
\.rt,lc tlr.r nachtcir.
Het is elf uur gervorcleu, als rve rie laatste
schoterr afvurcn. .Nlerr spant aan, in 't clonker en
irr ilen regen, c)llr naar hct bivak terirg te keercn.
lle stukken hu1:lpeleu over de door.rveekte wegen.
\tr'e zicn geerl t$'ee nieter voor ons uit. Wielrijder.c loopen tusscherr de kanonnen, cle fiets o1:l
rlcn lug; ierwijl takkeu. hun in 't gelaat zweepen,
err ook c1e regenclruppels of natte blaren, of cle
rvind, voortgaande <11: 't gerammel cler kaissons,
crr vol aandacht om in 't spoor te blijven en niet
,urder cle stukken te geraken, rveike volgen.
\\ie"lk een nrarsch I \Velk een naclit I
Als rve op 't bivak kornen, branden vuren. Ik
treerl ergens binneu. Voor cle r'lammerr zit er iernand rrecr, die zich lrrarmt.
rr \Vat komt gij I'iier t.itvoercir I r hlinkt als clc
stern vlrn een dog.
Ik zie een clikkerr oTficicr der karabiniers, tlie
uret ontknoollte vest op stroo ligt.
,t Ik bc:l koud en hom mij \l,aulcll, l zeg ik
îrc"trikcn

rp f.linku rcr

der de rlitraille hebberi de dappetste ..r{ficieren
gebalen en woorden van broeclers gehacl.
Deze brutale officier heeft me dien naclit ver'
hinderd te slapen" Een ,kogel is soms meel rvel'
f;om, dan een belcediging
I)en volgenden dag nemen w-e cie plaats van
rlen vorigen avond weer in, rnaar de dag blijft
kalm en 's avonds trekkerr \ve ilaar tier.
\,Vij zijri uiet verslagen maar hebben onze taak
l'olbracht.Dcze aktie,cloor sommigen den slag bij
Werchter genoemd, valt samen met den slag aan
de l\{arne. Wij hebben Duitsche troepen teruggeroepcn, en andere aan hun plaats gebonden etr
hun ckts belet elclers hulp te verleénen en alclus
rueegerverkt aan de wonderbare overwinning van
Ërankrijk
Als r've te Lier aaukomen, zetten we groote
oogen op, als hadden we nooit zulk een stad gezien. NIaar we komen ook l)as uit cle rninen, uit
een verlâten gewest. En 1ve aanschouwen weer
iruizen rnet een tlak c:n vensters met ruiten en
goetl voorzicne winkels, pasteibakkers, vleesehzaken, herbergen, cn menschen, die geen tlni'
form dragen, vrouwell in toilet en kindqren, r,l'ell<e spelen.

Wij zijn vetbaasd lrâ de velclen der dooden te
hebben verlaten, rÀ/eer een stad vol leven te r.'in"
r1en. FIet geld heeft w-eer q'aarde
En vooral krijgen ïve kranten.
Om vier uur in clen namidclag komen ze hier
uit Antwerpen aan. Zij brengen ons het nieuws
uit Frankrijk, en van de l\{arne, het groote feit'
ja, het eenig feit. Ik hednner me den dag, toen
ik het beroemde dagorde van Joffre las : tt Van
heden af, wijken wij niet meer' ))
Ik ben toen op ruijn fiets gesp(ongen' en Raar
rnijn batterij gereden, om dat voor te lezen aan
cle koks en cle andeten. Toen ik aankwam, zei

ik:

r Goed nieuws. De Duitschers zijn er aân ! De
wijken, dus moeten

F'ranschen rvillen niet.meer
dc Pruscos er onder ! D

En elken clag draag ik hun het legerbericht.
Ife Duitschers tegen gehouden, de Duitschers op
de vlucht. De Fransche zegepraal ! De Duitsehe

nederlaâg ! D

-Tot zoover rlit leverrdis velslag.

Bii

een bezoek aan \.Ârerchter onclervroeg de
,schriiver S,. Raal burq'erneester Roost, brouwer
van het gekenCe Jack-op bier en vernam van
hem hei çOlgende,
rr IJe Dr,ritsehers lcn a.men in ons eens zoo ge-

Iukkiq dorp. 't \Tlas zetrren Lruï in cten avond.
Âchtet h,et heuvelland, rz-'lnnler ten Westen, las
,Je zon in g-orrC. lVelCra eolfile orrer al dien wede

en sehoonhei,l. de verémach1md. rook van tlen
hran<l. Twsnlf hrrizen laaiCer, zeven rlersonen
n'erden met kolfslaqen ûver de straat gedreven.
Tlrie weken 'l.lter l:eeft men zes hunner tenrg ger,'onrlen, restekes in rlen gron<l gestoken, in ont-

binrlinq, samengebonden twee aan twee
i,jzerdraatl.

met

. De zevende clien rrLen rrit zijn huis had ge*
hanLd vroeg om eÊn anCere broek te moqer aan-

trekken, dat bij toch zoo niet fatsoenlijk onder
de menschen komen kon. Ën... men stond het
herrr toe. De rrlan wipte terug in huis en vluchtte Xaugs den tEin nveg-. Flij had zijn leven aan
ziin ka.potte trroek te ,Cankeri.
_ De briefrlrager heeft men âan de brug <1oen
knielen, de handen hoog omhoog gestokeir.Daar
en in die hou,ling heeft men hem.afgemaakt als
ec;-: hnnd.

Z,.estien inu'c,ners heeft ruen cloor clen kop ge"
ltrand, ,:f rrr:*t J<olfslrsen afirestcrnpt, of màt-de

B.4g .-*

te l,euvet liet kanon en van daar stroôrnden ge,
wonden naar heti hospitaatr Sint-Thomas ,ooàls

wii hoogff

hoorden.
De eersten kreegmen op l1oSep{anb'.'i T7arerr
Duitschers, maar in de ambulancie maakte men

geen ondeneheid tusschen nationaliterten. Zie-

kenverpleegsterc en verplegers dienden hun de
beste zorgen toe en rle dokters bleven een groot
rleel van den nacËti op de been" Zoo ook tlen vol,
senden daq en nacht.
ri's Zondags, vertelt Hervé de Gruben, deelde
een l)rrr'tsehe onder-officier ons mede, dat er

nog Belsische sswonden op het slagveld lagen
en dat wii ze kondEn gaan halen.
De oucle auto rnrerd in beweging gebracht. Tt
de stlatl ontdekte men, rlog eefl paâr karren en
men vertrok naar 'lVijFnaal. De Duitsehe dooden waren reerls beqraven. Ile onzen laqen nog
in hel slijk. Onze gewontler. die in die 48 uur
nor niei doar uitouttins en bloerft'erlies bez-rve,
ken \ /ârefi, rterkeertlen in jammerlijken toe,:
stsnd.

Éenigerr hadden zich in eelr gracht geslerrrrl
't heteik der lioe"els ie zijn, anderen
rllâren in stallen gebracht. Viif lagen in eerr varkenshok on eeil mesthoon, tvgee van hen, kommandant Tlutseba,uT en etrr.'lrritenant droeg men
orn er buiien

in

.1e auicl.

Bii de aankomst in Sint.Thomâs \ /âs komman-

haionet bewetkt. ëe*n mlrteling ïvas den
Duitschers te onharmhartiq. 7ii n'aren beulen En
bleven in hnn rol.
Een gecteelte der bertolhinE" wercl als e€n

dnn{ Huisebaut- dood.
Den volsenden ûorgen Ëeer<le men zeer \rroeg
rraar de rlrie antleten ienre, zii hadden opgehonrlen te leven. ,r

qeheven handen gingen zij rloor hun blijde
land, de doocl in het harte, de dood in rle
ziele, en nu beqrijp ik, waarom ginder, op de

rrist er niels va1r de z-ege aan c1e Marne.
De bevolkins tas ongeloovïs de T)nitsche overn'inninssbedchten, er: troostîe zieh met <le znl'
.ledineste serucbten orret rle heweginq der geal'!ieerrle leeers. On[imistisch was r]at nieun
-s.
$nrns ]<lonk tret da? ile verlossers nabii n'aren en
hieek hel rlan naiuurliik uit de lrreht qegreDen,
lvel mc-n hleef orreriuigcl dat hei toch zou gebetr-

krrdde voortqesâkkerd, de rest r'luehtte. J{et oo-

heuvels en
.qens

in de rlalen, links en rechts

onze jon-

zich door het vijandelijk schrnol liet'en uit-

een rukken. Nu begrijp ik waaroni z.i] stancl
hielclen en niet r,oefçefl" IJe lvraak over lirrn ge-

folterde menschen stoncl aangeteeliend op cie
klok rTes tiïtls. De wraal; op lagen moor<llust en
dierliike wreeclheid moest bewerkt worclen tot
zrij vielen bij hunne taak en de dood hen ha<l

zijn rzreeselijke hand.
Het domje onclerqing den sruwel der plrrn
rlerinq in den reqel cler volmaaktheid. Bii den
bttrgemeester hebben zij er ook alles uitgehaald.
Hen enkele matras lieten ze na, en een flesch
rvijn. Zijn btandlcoffer iigt nog met gescheurtle
flanken in den tuin. Uit zijn groote trrouwerij,
aanEeraakt rnet

\\jââr men het beroemr.le Jack-op brouwt, heeft
lr:.ea hop en gerst efi qraan en ketels, haver en
paarden, enz, gehaakl-. Zijn gebetonneerde stal
itn heeft r:ren bel.;roefcl meet rlan t*'intig malen
ir-. lrra"nd te steken. 't \Vas een mârteling en een

:nisi:rie zooals me:i r-'ooit in cle geschieclenis
ircelt {eken<l. ,\lles rvas bij cl.e Duitschers blul
en schijnheilig'heirl. 1,"oor clen'vorm hielcl huu
lio:lmantlant Datrmer.er een lez.ing voor zijn
troeilen, ,:rvec het verbocl vân plunderen. îoen
iii.i halverwege'was moest hij zich omkeeren,
ilaar zijn manuen onder zijn oogen cle huizen
opentrraken en ailes op karren wegborgen ! *
I/an \l/erchter en Rotsetaar, rlus hooycle men

Leuven leidde ziin fteude leten voott. Merr

ïer1

.

Ën Sint-Thomas hospitaal, rlat 700 Belqi,selie,
tsransche en Duitsche geuronclen verpleeod, en
daarna het leven tusschen het puin geregeld had,
s'as het centrum van dien moed en dat vertrou\l'en.

Van l

l

tot 14 September lagen alle zalen iveer

ço1.

t\r.
TN ;\F\!.lrCIlTfNC AÂN DE NETHË
Op tlen n'eg Antu'erpen'Mechelen ! Iïier staatr
we op tlen Vosberg. Aan onàe voeten ligt het
dal der \rethe, met vlak voor ûns het dorpj..
Waalhern. Gincls over c1e kerk btrldert het fort.
Op clen achtergrond rijst de gewelclige Rorn
boutstoren van Mechelen naâst cle anclere spit
sen' boven daken op. Linkq âanschouwen -û'e
Duffel, rechts Rumpst efl de schouwen der
steenhakkenien

En irrderdaad, ginder steekt miln uiâât zrlri
lroofd uit de kussens. nieuwsgierig als alle zic
kerr, wien 't'liggen in de ziekenzanl op detr duut
verveelt. De tijcl kruipt hier zoo traag, o, zoci
traag, zegt hij, na mij verheugd de han<1 gedrukt
te hebben. El zoo doodstil en geen uieulvs vatr
irrriten, van derr oorkrg. var, ,.lnze lcarneraclen.
l{aar: goed eten en vooral een goed bed hiet
\Vij zaterr eerr half uur te babbelcn over 't kau
torrnement-level1, over t1e kansen \tan deu oot'iog, over den bc,er rvtutr rvij loseerelr. Eirrdelij'l;
stapte

ik

op

Tot over een dag of acht, rlan berr ik rvcer hii
u ,t. z.ci mijn wiencl
ùIaar terqdil hij sprak. haalcle ziitr br-rrst rrog
,,

z,lo hevig.

hij weer geztrucl bij ons konten ; ili
hij is zoo'n goecle, eenvotr<1ige, hedaar'

Ja, mocht

mis hem,

lrr \\'cst.\4aanrsche jongelr.
De zuSter geleidde rue heeu. tnaar alr,otetts tc
vcrtrekken, moest ik nog eelr glas hier aanva{ll'.
iien.
i, Allez, jortgen, .qoën clag cn lioeraarlic'
inroed) l wenscht ze me clan toe.
Zachtjes sluit ze de poort achter rne dicht.. Ik
,

kum qreer op den grooten weg; ilaar sttrul âtl-

te rolkert. als ongerluldig naar 't
front te vertrekEen. Ze ziin met amunitie gela-

trxnril-rielerr
den.

Sint-flommaruskelk te Liêr,

\f rchr,,lerr

Auto's suellen den berg af, anttere bestijgen
in snelle vaart toch.Van alles wordt er-ver,
!'oerd, maar de droevigste last zijn de gewonden
\r-an de slagvelden haalt men ze, uit Mechelerr
ook en vervoert ze nsar 't klooster tegenover dc
kerk van Kontich, waar de Roode Kruisvlag uithangt en vooral naar Antwerpen.
Soms dreuut er een rij van zestig, zeventig auio's achter elkaar en zoo gaat het ook op anderc
\\'egen, die als stralen uit een wijden cirkelkring
naâr 't harte der vesting voeren. Ik spreek sol
rlaten. Een toont mij zijn zakboekie. En ik leas
rr-at hij dezar morgen opschreef :
* IIet is vier uur in den morgen. Ik heb goerl
r{esilapen irr de loopgraven. ITei begint te lichten'
't fs rrog dooclstil. T(ijn makker$ slapetr rog.
Naast mij ligt eerr rnân rreeseliik te halen op clc
borst" Die borst is krank."' Ik kon 't niet langcr
hoorea.Arme man,.. hii i*. echtgenoot en rtn<ler
O, ,Iie borst. ik hoor ot halen nog ïrier rvei 4il
rneter l'ail hern. l{aal cle dappete jongen lvil niet
naar' 'l gasthuis. Bij ziin tnatett blijr,en. eegt hij
\\:r.: ttr:rcmett elkarr,le'r' ttlitt'rr itr 11t: l<nrrtlraiJtrit
Iin verder:
,'Ile }:rattkc ligt irr 't z-iekt"ttltttir it: l.'i lk irel
Lem bezocht. Hij ligg cr goed in cen rilcleliji:
heci in de ruimt:, goeiie verluclrte en 'etliclitt'
>chc,olzaal. tr)c zusters ziju iieve' i'rienr-treiijkt
,:enrtouclige rnenschr:u. lr,rt 't l2isrie toe. Ze ottt
vingen nie ir-lrtelijli ctt v'-rrrdetr 't sr:ll'toir' rhl ii"
È'ens naa.î rnijn r:rienci kq,'anr zien
. Ga ruaar binnen, iortg,-'rr. zei''1.'rt .zt ltl gttt'11

rlt .\'rl"t

n'orderr gebomhardeerd.

hesr

.

nr de.n

hoeTr-

nigt

bii

n

Tn de nmstr"...licn van Lier

-lll*

t)t[TscHE Moo )wO11l)Ë 'l'll LËUVnN,
De kanonnen bulderen. Wat een verschil tusschen die rust van 't hospitaal en 't rumoerige
ran den krijg !

En nu 's

trouwen makker,
komen
tt

ik op wacht met mijn
mijn geweer ! I,aat ze ntaar

avoncls sta

!

Er zijn vandaag veel vluchtelingen van Me-

chelen gekomen... Zij cleilen verhalen waarbij
menige vuist wercl gebald... Wat z.al de nacht
geven?... Ik ga door 't duister naar cle hoeve,

waar

ik verblijf...

Ja,

wat zal de nacht

bren-

Ii , tc C)
te S..., en gij tc W. in Aurcriha Sl:rapt r,r'cl, ik
tlenk aan u... rr
Toen ik op de hoeve kuanr, ra,as rlt, rlcrtr bui
ten gewoonte gesloten. Ik kloptc ut wcrd birr
gen?... Goeden nacht, gclicfrlctr tc

\\ri j lri,lrlt'rr t ttt iq Vclt-rr laclten ( l llcr
u'e doctt lttt lot'lr. '
rr

,

Ik

,

r vrocg ik.
wij zijn aarr't lc'z.crr (bicklcn).
Err de boerin ging voort. Zij, hn:r. lnatr crr <lc
Geen belet?

Neen, maar

r;

kincleren lagcn gelinielcl c4r dcrr vkrcr. Zc litza'n
eerr omstancligheidsgebecl voor tlen oorlog.
rr Het zijn benauwelijkr tijclen r, zei de boer,

ttsrlt

t()cstclurucu, <l:tt

nraal

ik

lrr't

u,rk clecrl.

I)e bocr t'rr rlt, lrot.rirr zi.irr besluitc]r,<s. 7.e z.oLr
rlcrr traar Ilollrrrrtl rlillc'rr vinchterr. IIij vcrlaat

nengelaten.
rt
rr

k<llr Irrt't vrt

,

,i,l
T

.t

ri.

()nga.lntc z.iirr ltot'r't. zijrr vee;

irii hec'ft t.r ticn
taar voor gt'zrvoegrl Iirr nu alles aclrtcrlttctr
Vc'rkuopen,'t g;r:rt rrirt. Dc koopcrs lrit'rlcn
{ct'tt gcl<I. 7c rlrllt'l rrr,r afu'itclttclr...

I

))

i.

i

I{el is goe,l ,l;rl rr r

r

.rrr

tijd tot tijrl

,.'r'l( sclr

krrrrrrerr slaarr irt 't hart vatr tlin xrldaat\\raallrcnr ligt claar ntig vrcedz.aant. r'ol soldn
t(,n clr rrrilitaire tlrukte natuurlijk

kilkjc

Aarr rlc Ncthc u'aakt gettic. f)t' brug is vct
sterkt. flaar trtsschert \\raalhcrrt ctt ltc't front lig
!{en n()g f{echelt'rr ert vooral }tt:t fort lfoe slxre
r'lig karr echter allcs vcralt<lerctt
Hct dorpje \\'aarloos hceft zijn kcrkspits vcr
'lrrrcn.
l{en hctft zc ,locrr slrritt.qt'lt' oltt tlerr I)uit
scher cerr richtptrrrt tc ()tttreûlell R,rrrtklnt rlrllei
tlerr dc' l,oclt'u log op tk-n aklier.
flintls dt trrttg, lr tuôodr' rritr irl, irror ,le r it'r
I

-

-- 'P'4{l -rels

! 't Was grurvelijk err ik huilcle \.an

rnacht.

û11-

))

Daar aarr cie Nethe rvarerr rie nachterr t<lch

ge-

heimzinnig.

Zoo vertelt luitenant Gernaert, clie de wacht

aan de spoorbrug hacl, rlat

lrriefje kreeg

hij zekeren avoncl eert

:

r, Bijzoncler opletterr tlezerr nacht I llVaalf au
to's worden gemeld, met vijandelijke officieren
irezet, clie een uniform clragen, welke op die varr
rinze artillerieofficiereu gelijkt ; de inzittenderr
r,an de vier eerste arlto's hebben een rooden arm"

band.

(w.g.) Kapiteiu kornrirRndant van het detacirenient.

r;

't Was rregen uur. Ik

had æn twintigtal maunen der genie en evenve-el van de karabiniers
onder mijn bevel. Patrorren lverden uitg€deei(i

en onder de meeste stilte naderden we den toetot cle spoorbrug. De hooge helting van derr

g"arrg

iizerweg was met dichte akacia's beplant, waarrrchter de vijand dekking kon zoeken.
Wij hakten die heesters vlug om, en mijn ural-

in, clie ik hurr aanweesr met
streng verbod te vuren, zoncler ik het gelastte.
IJen uur harftlen we z.itteu wachten, toen wtin rij, met cle rueeste voorzorgelr een aantal
schimmen zagar nacleren. die we terr slotte als
uen nilmen de posten

Volksleven te Lier
de. Maar telkens
nog?

in

vredestiid.

riist de vraag ûp : ( Hoe laûg

D

In dien twijfel

verkeert men daar ook verder
te Duffel, waar een voet- en een spoorbrug ovel
de Nethe liggen, en de belan$ijke weg Mechelen-Lier tloor 't dorp kruist. Daar zag men den
menschenstroom van Mechelerr heen en weer
rrlotten, mâaï ook terrrqtrekkentle soldaten.
< Bii het zinliEn van den tlag, zas ik te Duffel

hef overschot van een komoasnie jagets u'eet'
keeren rr rrertelt Lrritenant .T. Gernaert. fl)
rr De dappere hnlp ondet-lrritenant, die ze aanvoerde, verslagen noE, de tanden op een geklemtl, maat zich zelvett geheel meestet' vertel<{e me orderuege : t, T1< heh helaas eett g'root
rls6'l 1'3n miin effc'ktief verloren. \riet ver vnrr
Ëonegen, bezetlen wii de,nzelfden oel'er nls dc
r.iin.trcl. 'Toerr wii trerze-l kreqel fot rlen tertrgfbcht. rvercl de eenie"e v6sfbruu die wïi konden
rtehrtri!.en,,Ioor een maclrine-qewet:r besfooÊï
.lat miïn eers.ie man.en. ilïe rlen ot'et-tocbt n'i1'
,lerr çttâq.cilt, l'tregrnaaide.
$7ii rtrtnrerr dtts rtedn.rtt-oett lzrngts t.l(:rt fitct qrrs
sr riet bezetten oerrer tler Zertrte te statrnen. Wii
l'ilrgen in kolon r.r'rotrrit, ons t,llstbotrclerr.l aatr
het c-ras, onr nie[ irr het noeliçJ rvater te slijden
IIet hoofd vzrn ()ltze rii slaasde er in zich rcc}l
te houden' maa.t oncler al tlie staopen begon t-Lt'
,loonveekte aar<je te bezrvijken. ÏTet gras weer"
:tonil niet latrser aan al die zn'aar-hellende lichamen en bii geheele trossell rolden rrliin ongeluk
l<ise soldaten in de tit'ïet, rvaâr ze omkwamen
Kon ik hen helpen? I)e trekweg langs c1e Zenn<,
sdond onder 't vtlut der mittailletrrs T)e arme l<r'

artilleurs herkenden.
De harten bonsden en met zachte stem herhaalde ik mijn verbod niet zonder bevel te
schïeten. De mannen fluisterden het elkaar toe.
In tlie intlrukwekken<le stilte, hoorden we al
rluidelijker het geruisch van gras.
Nog zachter gebood ft : rt lægt aan, nog niet
rchieien !>
Van dertig passen afstarrd riç ik : rr \\iie
,iaar?,,
<

ij

Afrlleurs van 't fortje van Duffel, r welrl ci
ueantwoor<l.

lfanden omhoog I l he'nram ik, terwijl eegi
ge mijner ûlannell met gevelde bajonet v<tortrit
rt

spr0ngen.

Ën nu bleek het, <lat tle: komtnanclartt rratr het
fortje dezelfde booclscliat lretl gekreeen als ik
en ons. tîen zijner ïnflniltrr z<lncl. ont on$ eetl
handie te helpen
.AIs wii 't hoofd niet koel getrottclen hadden.
"torr er van het hulp-i{etâchgrnent geeï rna1l
ovt:rreblevert ziin. r
\-2rr dc eeheimziruripc atlto's bestrcurtle nretr
ecirter niets. Och, zoo rlikn'ijls krvarnen et 'zon
(lcrlirrse lierichterr. En 't is gcbeurcl dàt mcrr ir,
rlcrr riaclrt of dr.' tnist, ottcler zenuwachtigt' ,-trir
r-r1r eigen troeperr schoot.
'l'e Iltrffel rag lllùrr ,.;oli clc eerstc l)uitscitc 11.'
lulrgcilell, tlie lrcu'cercl(:tt rectis,rp't Rrrssiscir
i'rotrt.gestrciletr lc hr.lrilerr. ruaar itt ltcitt tlagttt
tij,1 nilat 't \\:esten \Tarerl gestuurd
1'cgc.rtc,vcr r1e kcrk varr L)uffe1 r as eett h'-rspi
taal, ivaat' rcecls vec'1 gctvorldtr soirlatetr err of{r
rierclt de beste zorgelr ontvilgetr- Daar ook ver'
bleriert {i0t} zinncloozert, n'iér lotgetallen u'ij tr'
gelcgenel tijd zrrllcrr lreschrijvelr'

Irxrsspr.nnitre

Z<.ro
(1

) ', De Duffel à La Cliuge ',

rvachtte men daar aan de gewichtigq rivre,l

rle u'etretrrtenissen af. T{t't beleg rran .\.rrtrtretf'eli

--
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Ook borg men het beroemd drieluik uit de
hoofdkerk: Het Mysiiek Hul,r'elijk cler }leilige
l{aagcl.

Lier wemelde val soldatetr, regirnenten gin-

gen en keerden, maar vele jonge mannen stapten

toch uit dit levendig stadje naar den dood' El
als de kompagrries van het front weerkwamen,
nerden kameraden vermist, clie het schoorr,
bloeienil leven gelaten haclderr, ginds vanwaar
rle I,ierenaars stroomen vluchtelingen hadden
zien komen en bij avon<l rlen akeligen branrlgloed ontwaarden.

\rrijwilligers waren herwaarts gezonden

err

.qingen met honclerden welklieden arbeiden, aau
<1e

forten of langs de Nethe, die nog zclo

'u'reec1-

zaam tusschen haar beemden vloeide.
Men spande prikkelclraad, bouwde verspemin-

gen, trarrikaden en zoo sterkte men tt vertrou'

wen

in de onneembaarhei<1 der Antwerpsehe

veste.

Van c1e vesten vooral luisterde men naar het
kanongebrom en rtol deernis zag mert gewontlerr
binnen voeren.

Vluchtelingen vulden de huizen, de scholen.
stallen, schuren, de kerken zelfs en toen de

stacl

triemand meer bergen kon, sloegen c1e bannelingen aan rle Leuvensche poort een eeht kamp op.
rr Daar la.qen zieken, die weenden en riepen
om hulp r, vertelt de bekEnde schrijver Frans
Versehoren.(1)rr Daar werd een kindeke gebore-n
in 't_open velrl. I)e menschen hielpen elkaar in
spontane opn'elling van meelij, maar tegen dien

I,ier : Het begijnhofkerkje

niel aangevang:en, maar de groote gebeurtenis naderde nu snel, en de genË **" g"_
reed om bij het eerste bevel de groàte brug op te
was nog

ltlazen.

Aan de forten werd gejaagd gearbeicl, Drommen werklieclen begaven er zieh elken molgen
met schoppen en spaden heen.
In de clorpen ook, was de burgerrvacht opge-

roepen, die binnen den vestinggordet zwaarde"
ren diensl had te vervrlllen rjàn elders in 't
land.

Ifier en daar troli van dien rritersterr rand eeu
gezin weg, mâar de meesfe mensehen bleven nog
vol vertrouwen thnis. meenencl dat de vijand uit
België verjaaqrl zou \4'orden, tot welk optimisme
het nieuws cler tr{arne niet weinig biidroeg.
Verder aan de Nethe, ool< aan de grens der
irmheining ligt Lier, het oud bevallig stedeke.
niet'ziin schoone Sint-Gommaruskerk en toren.
z.ijn begijnh'-rf en no.q rrrÈnig nterk$'aardig :ce

bouç'.

Lier nerd eveûeelts berlreigrl er1 z.ou bij eeri be
legering, een cler eerstctr in den dans komen. lrit
kerken r'n museâ ltracht nrcrr ,ic schoorrste stuk.
ken it veiligheicl. De relikrviekas van Siut-Golr
rllarus wer<l in cleir clonlie rerr racht heenge.
rroerd. Jaarli jks hadclen zestien klocke Liere
naars haar in plechtige processie, op c1e roocl ge
schilderde berrie cloor cle strateu gedragen. À-u
sloop men langs de sti11e hr:izen, seheimzinnie
voort

overn'eldigen stroonr I'an miserie, die niemancl
voorzien had, waren zoo dailelijk geen afdoende
Inaatregelen te trêffen en iecler moesl zieh retl<len zooals het best grne, te midden der zich op"
stapelende ellenrle. Velen hacl<len tlen clwaoE
va.n den Duidscher serroeld. Dan stuurcie ck'
viiand hen weg,

Naeh Antrverlren I r klonk het.
,, Wel viif hondercl menschen waren rve bij
cen, l verteltle een vrou\r\r, tr want langs alle kanten waten er biigekomen. Zoo gingen lvij eincle
lijk lan.qs een langen steenweg. tusschen twee
bosschen in, en toen werd het verschrikkelijk.
ivant plots werd er langs voren op ons .geschoten
Vele menschen vh.rchttel in het veld of achter tler
huizen langs de baan. De blaren, elie vielen zor'
maar. i'an de boonren op onzell kop, rrau tle k<-t
qels. Efl rve hoorden r-{at ze ook langs achter oi'
ons schotetr. ?oen zagerr nre \rru-r verrc. voor ons
i,

Reisisehe soldaten.

De tnenschetr stakerr htrrr ulrnetr trL,'en ili
hief rniju kitrcic-kc hovsfl ttrl'tr hoofcl, ritrr te latel
z-ieu. dat u.c r.luchtelingerr n'aren. Het sc'hietçt
hiekl

<iarr eindelijk tot-h o1r t,rr tle .solcl:rtctr dederr
teeketr. nret hurr arûleu rn,c.trkctr<1 . vau nlilal far,
te kouren etr rrij liepen alieuraal z.ott harcl trtij
konclen. T)at tr,as locn cr'n lrerrrgde. utâar (lfls gc
ttt,rr'd:;choot vol elt n'ij n1()(.stru lirclrcrr en
:chfee11iïen. \\Iij \r-:rren aall ecl1 \i.,âter gek()iltr'tl
cn de solrlaterr zetteu ons o\rer irr bootjes.

Daat lag ook een gekl.etstr. soklaa.t

{1) rr TIet gemartelde Lier. ,, Llitgave
\t'!aamschen Eoekhande'! te Antnrerpen

Hij

rr,err.l

irsl

fiçrr

*
I
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l-;i:l:.id;t

l.it'r: i)t (lroote -\l:rrlil

liljn man irreft herrr
vet gevoerd, tot rvij een auto teger)
krvauren, met ccfl rood liruis ']l) L-n (lie naln derl

irr een kiirilvagerl gelegd el1
t\À'ce urert

gtrwouclu rnee,

\\'ij zijn

clan rrurar

altijd vcrticr

gegaan cn

crr t-iveral q'aten de
ilrcilschelr al gevlucht. elr ilu staan rvij hiet en
\\'ilar nloctetr \\'c 1laâr toc? IIet beetie geld, dat

lratlden niets rneer te etcll

t't

hacldrn, helllrerr .ive lsg161'sn onclcr onzcu
r'locr, maar zullerr r.;e het ooit tetug vinclen /
Ilurgerrvachtell rrarnelr veel van die sukkelaars
rnee ell bedelderr er geld voor. \Yant Lier had
rxrk zijn garcie-civiek en zij iraclden er geen !Tr'
,

rriakke'lij,kcn cli.errst, zoo rlich t aan c1e forten{inic
Ze moesten de bruggen, (1e \\'egen naaf cle stad,

het station,de gasfabriek trez.ctten,patrouilleeren
iaugs cle Nethe en cle spoorliinen en itr <le stratcn.

Lier mocht van t1e militairc o\:erhei(l al clie
vluchteli4gen niet behouden.
I)eze moestetr de stad verlateu, terug naar hurr
r,r'onitrg keeren onverwijl<l of verder naar'Ant'
rverpc'll g'aan, om desnoocls naar Engeland ge'
zorrden te worclerr.
De gendarmen wâren gelast nret ile uitvoering
van dit streng bevel en gingen van huis tot huis
Err r1e triestige stoct nam pakken en zakken weer
op en sukke'lcle vercler.
Neen, er werd toen al irr veel officieele kringen, niet veel medelijden met al die geteistcrtlerr

getoond. ,
Verschoren verteit zoo'n treffetrd geval :
rt Zoo kw4n op zekeren dag, een vrouw âatrkloppen bij êen burgenvacht, die zich het lot der

ongelukkige vluchtelingerr aantrok en hulp
bood, waar het doenlijk 1ry4e, €11 ze vl'oeg hem
toch eens te kon:en zieu of er niets kon gedaan
rvorden voor €en arme ziei<e vrouw vârt Mecheleir, <1ie trij lraar op eelr kamerket iag en weg
ulrltËt

i\ t.{)1 ili il 1Jllriùg.:

.

I)c arurt: sukkel'iag

r:,p

ceri orrlge \.,,{)eid be,.l err

weerrtle, zcnun'achtig ; ze g-reep cle' hanclcri rrarr
tlen l-rurgerwacht. \'rrst, els latr eell t-erlclcr r.rr
srrreu.ktc hulpeloos
,i Ach, mijnheerkc lief , hcl1.l ure tocL I Gr
nroogt rne niet \.crlaten I lliju huis te Mcchelen
ligt lrlat geschotet door ecrr bonr. lliirr zor.rir

heeft urij in c-crr hruirvagen n'cgger'1nc1rt, \\'allt
ik ben lam. 1'e l}rffel zijn u'e blijvcn vcnritcli
ten jrr ecu schuur. I)cs anderen daags zijrr wcr tot

bij cieze bLar,e

tnenschen geraakt, die urij rr,cl
q'illen houden. nraar nu moet ik van de geudar.men tertlg rraar J:lerchelen en c'lat kan toch rriet
\,Iijn zoon is naar Antwerpen otn te zierr, of t'r
daar geen plaats is voor rnij, maar rnijnhcer, als
't u belieft, laat nrii toch nict alleen. 't Is tocl
zoo ongelukkig.
Ge moet weten, nrijn rnarr zalige:- tvas smicl err
heeft een ongeluk gehaci. Zeliereu dag was hij
aan 't werli in zijn smis cn n'ercl getroffen door
een stuk rvêgsprin.qencl ijzcr. dat hem erg kwetste aan zijnett kop. Negc'n rrelien lag hij tus'
schen lerrgr en t1or,td.,t{ij genas, rnaar kreeg later'
nog altijd erge zenuwaanvalletr, ger.eldige aanvallen van echte razernij. Niemanrl van de fami:
lie, clie dan bij hem dierf blijven clan ik. Ilaar ik
moest iedereu keer tegen hern vechter met geweld elr hem vastbiuden op zijn bed en dan lag
hij maar te roepen van schtik : De gendarmetr
zijn daar, cle gendarmen 1... en rru, \{ijnheer, utt
zijn ze tlaar voor mij, 't is of hij 't gerveten heeft;
och, Mijnheer, als 't u belieft, iaat mij toch niet
alleen !. . l
Ze siddercle van augst in heur danige zenu\l'overspâlrniilg en omknelde de handen t'an dett
vreemden tnan, rlie iiaar rnoest betlaren ais eL:t
klein kind :
,t Ge eUlt \\'el gchglpe11 llt]ldelr, ltroed€r. \ruùi
ru '*el er wùl lvat'gcCaan !ç'trde!. Naar'l{eq'ht{er
I

*

I,ier

: Ifet

'!t4{l

Sint-Pieterskerlije.

i;rrnl gij zcko rrir{ ti.Tug; lrlrji nr:rar kairn, il:
zal lr u-el helpct. Zie, straks kom'ik a1 ter.ug bii
lr en breng u zeker goerl nicurvs. r,
FIi.i ging naar het siarihrris en vrorg t1a.ir rlcir
rilacl eeris te zien of er geeil onderkon:cri vcxlï alie
irfne 1-ro1nv ktlt i{evond<,n n'cltclen irr een of aniler grsliciit, of rn,rvriijl.re.r u'iizc in 't gasthuis,
ilrit zc rlaar veiiig rva,c. lin zlio l<u'arn lrii einclelijk
in het gasthuis tc recht. Zeuriwacirtig iiepen zu:ite'rs en dokters rtiud, overstelpt door 't werk.
i)e zalen lagen iroi geftwetstcl
'foen hij tra:lr 't sprcekkantertje ging^ ontrnoette hij in dc rvitteu, kouderr ga.ng, geruisch
irios stappentl, tu'ee zusters met i'i"itte iroofdkap

irerrie: oncler een lakerr
stijf, u,'it, hoekig en lrouci, een pas
gestorver soldaat uit, die naar het doodenhuis
yrcti, clragencl cen lange

strektr: zich,

rvert'l gedragen. Hij groette ecrbiedig den onbei<enclen, gesnenveirlen held, keek rlen stillen
stor:t eeu origenblik achterna en ging toen wach'
ten in het sprec'kkamertje, tot moecler overs4c
1<ttr:-,i: t -

. TIij war:htte getlulclig en.toen ze eindelijk ver
:icheen, w"as cle zaak spoedig beslist. Ja n'el, troor
l.r-|o'n geval kon ze nog \\re1 een kamerke afstaau,
l,as ren solclaat gestorven, e1l het bed zorr gereecl
ziin tcger.r morgen vroeIJ om acbt ure.
ïJe oucle, lamme \:r()u\\:.hoorrle het njeulr.s ure{
r rcugde c'n dank.

Maar wat hielp iret r-rf mer de vltrchtelingen
verdreef Ellren dag krvamen nieruu'e <lromrnen
aan.

En or:h het l'ee weral ge\,'lucht. Galscher kud'
cn paarden klltameti
van de naburige rlorpen binnen den fortengordel,
u'aar het veilig was.
De arme beesten waren r.ritgeput vâil de lang,.'

<len ossen, klreien, schapen

{ochten langs cle iraan. met 'lvat lu,ttel vcedsel en

rlrank I de x,ciCen rond tier lagen weldra volge
propt m(.t hert vee elr dçs nachts hoorrlem de men'

schen geclurig de luid van honger loeiende koeien e1r vcerzen in de kaai geschoren weiiien, in d,.
rrabijheirl der stad
In rie straten lagerr bc'esten hijgend van vel
urocinis en ze l-ilevcrr claar soms uren lang neverr
het voetpad, otrbekrvaarn onr vercler te trappelen,

nret dorlrue oogeu ronrl zich hee,n te kijkerr

nret siijmerigeu muil en blazeudcrr balg, tctt. zr:
uitgerust, weer zouclen kurrnen luisteren uaar tlc
stokslagen op hun ve1 orn r,'ercler te sukkelerr.

in cle statl.
vol oude landsturmers, dikbuikigc
kerels, n:et rosse kne'r'els en g-rijze frakkerr,
L)e eérste krijgsgevangenen kwanren

Ëen wagen

l,loernzakkig ineengedeukt en

11E1

onverschilligc

lrzicbtsrr
Kincleret rn vrou\.I:en stoeiden joelencl en drei'
gend rond den wagen en langs alle kauten, uit
zijstraten en stegen, kwamen de nieuwsgierigerr
toegeschrten, r'uistballend en verontrn'aardigd.
Dan weer waren het geku'etsten, q/it omwon
,leno rood bebloecl, in karrel of autos, en ?-r
werden gevoerd naar cle Roode Kruis-verbanclplaats om de eerste, dringende zorgen te krijgerr
van ijverige stadsjuffers, in liefderijke zieketrrliensters

herschapen.

'

Auto's snelden onophoudend voorbij en

el'

heerschte in de straten een nooit gekende drukte.
Soms, i,r'aren het soldaten die van den slag
lirvamen, zwart als duivels, dood vermoeid, met
()ogen, waarin nog rle ontzetting van clen strijcl
te lezen lag- En cle menschen oogden ze eerbie

dig na, met bewonderend meelij
ken dankbaarheid.

e.n onuitgesprt''

Tot eindelijk op een Septemberdag eeu ongc'
rïleene gebeurtenis, nieuwe beroering en buitengewone helangstelling bracht'

f)p een morgen, heel vroeg uog, hieltleu eerr
paar auto's stil vnor het starlhuis vau l,ier, en dt'
k5rning stapte af met een paat officieten. I)e se'
rrelale staf we lil ottergebtacht naar Lier :
De Koning 'e ï,ier I Geen half uutke later of

35{l

,lç l:gelr .LjtdJ lnl S{.{-}.1]i..i r u] i rrlÀ (.is; ouigel
!! i_i{tjt
)
lrloeii Ue Orlre llariUlla!'ÉU eû Ue
Utefi\|v,rgirrlgetr

I

'rAj L.crbleJigcu ajSlaud Uuuue!
. -\Iet Cie bilri=tro:11DrarusIeesteû,
ilct Vuigcl]u(
Jaafr ila(den oe Llercnaârs lteu1 plcclrtlÊ \,viltclj

r]rttvalrsÊll llet nad lreel r,,!-âl gekobL, uru <tat lt
\/erkrrJg'e11, eu uu lvas tuJ ùaar. zoo ploLselrl]g
uj
i]il11 Ullcldell, rn alleu eeuvotlrl erl olraang-elrlelil
)rre llaln zlJlt lurleK DlJ uali trul&lclirrLsiçI, 3i
<r1 sltCIJ ùr ajs (1ç sltrlpclste ilLirgcr.. ,çs litotgctl:.
tla, z4TI Aaukolnsl, i]nq Lr€ bulge1rlsestcr lu
arielrJl
|oor blre eeu pIaÇntlg outulJt lateil klaar ntilKcr],
ccr] KoulluillJk OntUlJr, op z1Jil l1ogcrscli en çcr)
;
/,rvartgelrakte Llleuaar, dre z]|Jn spolelt
llaLl
8:etro1t1lerl br3 net tatelclieuen op ûe Jaarlutriscll(l
rlarketten van Srute Cecrlra eI] _\etilezonert, eeil
plecittlge, iudruklyekkeu(ic taleikllecllt zou op
,ltenen rn aile staatsie het kcurakhjke, lvelvoor
zlene rnaal. .\Laar Srre, in zlj:{- konrnklijken eeir
voud, verlangd.e zooveej niet : .een ertje en irer
trroodr. dat de sinpele solelaten kregen, was ar
wat

,

hij

W'as

wgu...

hij

thans uict, alleeu

el

eukel uog, soi

riaat van ons land en van zijn hoogen plictrti
llet aieuwske was spoedig gekeucl en ulcr
groeiende bewonderiug kekeu de meuscher del
e.envoudigen koning-lreld urar, als hij gemoeuelijk kwam wandelen op de i\Iarkt, tusineu het
volk, heel simpelkes, uret de hancteu in cle broek2,akkg11, eerx stgaret tusscircu dc lippr:u, t.rl) elt
neer stappend tusscheu twee geûeraals, een J3ei.
grsche en een Fransche, kalm prateud een luch!je seheppencl, even poozend tusscheu het drukke

gewichtige werk daarbinneo in de Raadzaal.
I-n op eeu schoonen morgen uoest Sire uok
geschoren worden i Daar was hier geen gevolg,
geen ho{houding, geen speciale bec.tieuiug. \\ as
het dari niet uatuurlijk en burgerlijk eeuvouciig :
de koiffeur uit de Antwerpstraat werd ontbocieu.
Een vroege klant, wit iugezeept, met iralf geschoren kaak, lag ouder

't

mês,

toer de

booci'

schap binnenviel... En de arm van den verbaasden koiJfeur, met het scheermes in de opgeheven

itand, bleef hangen halverwege in

lucht...
! Vrouw
lief, 'nen niÊuwen voorschoot!... .Llaast u, ik
moet Sire gaan schereû; eû een nieuw scheermes, toe, Karel-jongen, haast u toch wat ! En
scheer Sij mijnheer maat voort, want Sire mag
uiet wachten ; en mijn valiesje, rap toch, ge weet
*.1' mijn schoonste, en een versch doosje poecler, en mijn fleschjes, violette, héliotrope !--Geweldig plechtig, met zijn schoone valiesje,
stapte de koiffeur, overgelukkigr.nââr het Stadhuis toe, waar de Koning hem wachtte, en iedel
die de koiffeur onderweg ontmoette, mocht het
hooren en moest het weten; <lat hij Sire moest
gaan schereù !... En Sire liet zich scheren, als de
eenvoudigste van 's koiffeurs klanten en dankte, na afloop, met een vriendelijken glimlach en
een knikje!... Maar de andere klanten van tlen
scheerbaas mochten het hooren, dag aan dag,
want gewis tot op hen straalde de eer af, die over
het Llaison Chaltes was gekomen... Doch het
bled er niet bii: in het vindingriike brein van
\,Vatblief

?... Den koning

cle

scheren?

'1eri i:i*ah gru;:rde cù lrj}]t€ &el{i}a .ire! veruultrgÉ
plau our citt voorval te besteneligen ell te vereeu.
,,v1geil. Jau hij sprak er over, cerst uier bedekt€

cu voorzrchtige woor<les, i1a:r urtbuac.iig bhj e]]
rrer, als juj voeld.e rr.at lret pakle brj -ùIilraneer clei:
)enator, d.r.e çok een vâu zrlU klantere war$ e11 {Ue
heni r,velwiilenci zou stêunen iu het verzoek,
5clrilt,d:rt ilç irollleursbaa$ aê11 't opstelieu ivas.
uui \:crgurrurug vall Srre te beKQl1leu boveu Zrlr.r
riillsoeur, ut iEuideD lellers, le û1ogeu scjurJveu.
t.oLJ!eur da ,\tt" ,\lrqe.çL( lç llot ttLDêrLt tot eelr
irii3t'eur-i aancierlkei: \':{11 \,vat ilelr ovei.kometi
tvris.

Uç \reçurlit ut, jctcrcrr itaptuu gctvrurrLig, iluui
ric :jtrais.u uei 5tau, !.a11 iruu Llvalttereu llaar uel
s[aeiruts t:u ze wer(tcu alour bekerireu met outza6
./.i3 Lrekekcn ondanks cleu oorlog ook ue rrerr
$raarclrgneclerr eu be.kir.rlllruen oeu $rut"(i.oul]ilil
ruti toretl.
Seclert lvcken rvas tle toren vetstr-rlrttl ci1

rir

Liereuaars waren het al min oi meer gewoorr ge
raakt huu geliefcten beraard uiet meer te booreu,
Iieu beias"rd is voor vreerndelingeu eeo eigeuaar
r-lige en ougekeûde bijzolderlrerd, en <le beiaar.
tlier wercl claû ook geroepeil ont zln turg te too

neo eu te bespeleu in tegenwoordrgueici

lrrroge bezoekers.

'ho

der
gebeurOe het clan opeeus

tot groote verwouderiug der Lierenaars, dre sedert weken den grijzen toren niet meer hadden
hooreu zingen en rru op de markt stonden of over
ile vest slenterdeu dat al met eens de beiaaru
wai<ker schoot .|.". Vr;erkelijk de beiaar<l zong!...
I.uistert, jougeus, wat was clat nu ?... Eu de menscheu zongen mee, in eene spontaue opwelliug
vau vreugde en vaû patriotische fierireid : < X{arseiliaise, Gor.i save the Kiug, l toen eeu min bekend lied dat <ie Russische l llvmne r> bleel< te
zijn,en tenslotte rle atsrabançoori",, den ((Vlaam'

scherr Leeuw !...1
I)ie opeeuvolgende liedereu, klonk het niet ais
het juicheuden syrubool van het Verbond, clat de
grijze Sint-Gomnarustoren liet schalmeien door
tie lucht, als een jubelen<le hy-ne?
De beiaardier vertè1de ons later dat hij de

stad hoorde meezingen van op zijnen toren en
de Russische officier, nevens hem, geestdriftig

zijn armen zwaaide eu meezong, met in zijn
zijn stem traneu van aandoening, als
hij ziju eigen nationaal lied herkende...
oo.gen en

Het was een grootsch, overweldigend oogenblik, toen die bronzen zang jubeiend vlinderde
uit Sint-Gommarus' mond, als een zang van geluk en nationale fierheid, meegezongen door 't
volk, de luide stem en de ziel van de stad, uitgebazuind over de huizen en de verre velden en

landerijen errond, wijl ginds in de verte de geweldige kanonnen bromden, met vijan<lig dreigen.

Maar de toren zweeg; zijn lied verstomde voof
ruaanden, jaren lang !,..
Onderwijl spraken in de verten de bronzerr
kanonnen en huilder"r van dood en vernieling.
Op een Vrijdagavond op het eind van Septem'
her kwam plots een auto in de stad, \paaruit een

gebliuddoekte Duitsche officier stapte, gehuld

... :ci] biccJ',!4a+teleÉJ.ÇjJ éi.i;dçrt -u-rd.UlËl iJl &ll

-reKrJks tutd ,! Àtaêr

ilrj

\ç'efd dâdel{k de lrappelj

't stadlrut$ opgelerd eu tuoellljk stappeûd.
.trompcleud geraakte hij boven.
.l)e vsrstersr dre wagewijd opeastoncleu, gir:
:l'cn onpic.lelellrjk toe I en stelhg, daar tverd let_s,
selrej-mzurlugs" iets gervlclttlgs ver[ardelu
|let bleef echtcr een gebeim voor al cle kr;ker;.
',-as

uurtje nad"ien vertrok de

Èn een

gnSsgemaute,tui-.

geuast' gebtrhddoekt; zçoals hij "rvas gekonren en
tret voorval $'erd âl spoedrg door iret groote pu
birek vergeten, tr\rant, kijlr eens, er gebeurde toeh
,/oovecl

I

tJââr Llrameil iùrlrh r,liegrnaclr.ietrert i;ûletr ci"
starl cn van als het gerouk zich liet he.ioren eu dal
net zrvaJte, lluitscue kruis op e1e r.leugeJs .lva:
,.intciekt, be:gotlncn ijvctrgc- bnrgerrvaelrteu z.ûtr

i ler ber'ç.I huû ge$,ereu st te vurclt van op cii"
{;roote l{arkt, overtuigd ç1.'ei aiets fe kun*r.r
irellen ! rnaar in ontembrare lust orn hef leeiijk,
moerrcltuig r.len rveg tc versperren en bet sprorr
rreereTr te beletten.
Een paar dagen ua tret bezoek vau den.l)ui.
schen otilcier, vertrok, onopgemerkt traast, r,k
Koning met zijn sta{. rr
IJe zware dageu braken toerr ook voor luier
ran, zooals gte zullen hooren.

Llt uilsstc, genctli ceg hart€k.1ke ,rttt\iÈl1$^5t tii
New.York,
llloward en Chicago. Ze begaf zicl-r verder nâar
Csnada,.-waar de berrolking haar vol geestd:rift

iie voornaamste universiteiten
,

'nthaalelr

Antwerpen bleet orri r.{Ja l.e t"eggetu de ziel var,
tieigië's rq'eerstaud ûe beweging nâûr nog dage
lijks toe, De fabriek u,\{inerva,i vervaarcligde
geblfu:.eieerde euto's, rlie weldrâ groote dierlster,
belyezen llen zegt zelfs, dat de onze ilet meeSt
pratretiseh l-rleken, ofschoon rvij nooit en anclere
laudeu leeds ee,nigen tijrl .aau rleze r:orlogsfabri
l;age deden. Àuto's en nctorrçieirijders waagdelr
zrch heel ver lusschefi ele r,ilandelijke linie door,

vernielclet spooritlnen, bolen i-lctach!'rnetjtelr
nu$ eir Llestookten o11\'cr\\ecilrs (irn t.Lj:irt,r. i..,eir
3ir' Selitenlt)eÎ \f iiÉlgllc zicri yctl liLr)clr {}Lt;/e! illr,
toll11allnen t1)i .\iol)il91)]}--iel-1.,cil5 tn fleûegoi.l
\\..eI] eu Desiclladtg(lell c-:r (rr'. toeu vt)()r ilc f ,!trl
\cuers z{r{r ge\\tclltrgç tljn blttssçl .\rx,1-rt J."td/}k
rllk. i\ls \\eer\\iraaA staK (lc vllatici eelirgr nU[/-r]L
\'all ge$eÇri Ol1$ciiLirûlge lrurger$ uf uta]l(l.
'.I'lldeu.s oeû tlvee(leu uilval
wer(i. ook op .rlt
,ir:re pqnten brulelt (relr vestlllggt-irclel atzollûeilrjk gestrer-ren. Zoo borobard,eerden op tli Selr
lem.ber cte U.uilsetrers weer het reecis zoo getel
-lerd Deuderruotcle. .blet stactiruis werd toen nog
rJerder besctracltgd.

LVI.

'rË Âi1{TWERPËN EN BRU$SËI
ùuae regeeriug verbieeï dus nog te'Àntlvei
pen. Zii besloot een bijzondere 6uissie naar ;\rnc
rika te zencien, waar de Duitsehe propagancla
riienst onze cerlijke zaak belasterde. I)e afvaar
rliging wa,s salnergestelcl uit de heerqn Carton dc
Wiart, miaister van rerhtswezeu, die voorzitt*.
\pÉ:rcl en den titel droeg van buitengewoon afgc'
7-ant van Z. M. den Koning der Belgen, Lrij del
president der Vereenigde Staten, verder drr.
Staatsministers uit elk cler gtoote partijen : Sadc
leer, Hymans en Emile Vanclervelde en als
sekretaris graaf r1e I'ichtervelde. Zij had op 3tr
Àugustus tle Scheldestad vedaten eû was den 1"'
September door den Koning van Bngeland it;
nucliëntie ontvangen. Zij drukte <1en Rritschen

r'vrst de dankbaarheiil der Belgische natie uit

\'r-lclr

de verleende hulp,

lle keizer van Drritschland. moest vzur cleze reis
ingelicht eijn, want daags voor de missie t.'
Nerv-York ontscheepte, zond Wilheim II zijc

berucht telegram aan'Wilson. Daarin lasterde hii
de Belgen, bewerend dat,zij en vooral de vrou'
rven wreedherlen hadden gepleegd op Duitscire
gewopden, waardoor rroor hem pijnlijke verget.
rlingsmaatregelen noodzakelijk waren gemaakt
r, N{ijn hart bioedt v-oor Leuveri r zoo huicheldc
cle opperste Duitsche krijgsheer.
D€n 16n September u'erden onze landgenoote
in het Witte lluis ontvangen. De heer Carton t1e
Wiart sprak hier een retle uit en de voorzitter tler
Vereenigde Staten bracht hnl<le aan het Relsisch

\rolk en eiin Koning.

Tijdens den tweedeu uitval zag flaeû te j\rrt"
lverpeu r,.eel gewoucleu. Talrijk waren er de ani-rulanceu, zooals we gezien irebben. lu ruemgu
:phooi verschatte ilen rniclclagmalcu aan cle'krncleren eler solc{aterr ea ook auclerc klciueu, tlie varr
rverkloozen.
Nog steeti> kwamcn er vrijwiiligers aa!, trlaal
zoncterling is het, ciat rnen er rvelctra velen huis
.r'aarls zond, onder voorwetdsel, dat uren ze niet
.ia?erueeren, kleeden oi voedeu kon,

Pas later zouden de vrijwiiligers diensteu be"
wijzen. Fritz Francken, de koene Vlaaursehe solrlaat-dicirter beschrijft dat eigenaanlig in ziln
merkwaardig boek : u I)e Blijcle Kruisvaart l.
it't Was rond Septernber 1914. We leeTden tc

.\ntwerpen

in

angstige spaoning maar toch
veilig binne:r hurr
legendarischen gordel van forten. De lietijesventers bezongen de koruische helcle[dadeu vsrr
de burgerwacht; Zeppeliris smeten bommen otrr
de stad I de muren der openbare gebouwen wertlen getapisseerd met altijd nieuwe plakkaten.
Causch cle bevolking wedijverde in liefdadigheid en goeden luim. Wij, jongelingen, trappei'
dc.n van ongeduld, oln onze uakkers op 't slagi'eld te vervoegen.
Ik moest den oproep van mijn klas afwachten :
geboren in 1893 op r1? April, een dag van algemeene werkstaking nog wel, en 't vorig jaar uitgesteld om reden mijuer studie's, zoo zou ik nu
op trekken. Miju broer, een' jaai jonger dan ik,
moest dan ook de wapens opnêmen. Dat pakte !
Wc zouden samen dienst doen.
Den 21o Septamber 1914 ffapteh wê'rt'af. Wi3
iradden onze dagvaardiging oûtvângdli:De oudjes weenden bitter, toEn hun gekoesterd kroost
het uestje verliet. Maar een kwinkslag etr een
irartelijke afscheidskus wisten al gauw hun mo"
rvaandeu de sinjoorkens zich

'
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sloll\ryd. W',tr iuucil(iutr rralt Àut\{elprfl LL lrizr.:1.
maar toen lve afstaptcn, stonden'n'e te Rulupsl
't Was een pikrlonkerc nacht. fn die vette r,lanid.
Jlechelen. De kanonnen bulclerden onverpoosil
't l.[aakte irrtlruk op onze nieu'ivbakken soldatcl
zielen.
't Voorspei. van cie belcgeriug varr Antr\''etlieu
rvas begonuen nret groot orkest. De projektielcr:
z.oemden bor.en onze 11eefr"len dor.rr dr.n hemel crr

deden de aarrle daveren. ,inrler hun reweldigt
ontploffing,
Dien nacht sloten wij geen oog.
's Andereudaags marcheerden u'e naar *i aal
hem; daar was 't kermis.
loopgraven werdeu gedolven, hroomel ùruge
irakt. Alles ging goed tot er r-enige granaten irr
ons midden open klakten.
Als een bende kippen stoveu rve uiteen. \\'t,
lieten bijl en spacle en houweel liggen en zetten
het op een loopje. We liepen.. liepen en als wr:
<-rp hielden met draven, zag ik met blijde verbazing <iat we \4'eer te- Hemixenr waren aangespoeld.

M'n broer en cie anclere rnaatjes zaten reeds ie
srnulpapeu, toen ik bij mijn melkboer aan
klopte. Die hadden nog harcler geioopen dan
ik en het wâs me een stille reden om mijn handen
in onschuld te wasschen.
Nu ik al wat meer ondervonden heb, nroet ik

hartelijk lachen om die vlucht ! De mare cleed de
ronde of ware heel de klas van 1914 reeds uitge
moord. Om ze thuis gerust te stellen, liet ik eeri
telegram en eenige uren daarna kon ik mijrr
moeder omhelzen. Zij zag er vefinagerd uit, ou
der en grijzer, en heur oogen waren roo<1 vari
schreieu.

We hielden ons, broer err ik, natuurlijk

struisch, en pompten moed en betrouwen in, tot
dat ze, min of meer gerustgestelcl, afscheid nam
Nog dien zeifden avond rukten we op, langs

Engelsche matrmen

in

rle !oopg,'r';en
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Lier.

raal op ollicieele iroogtt ie brelgeri. Een hanu'
dnrk links en rechts, bij vriend of bloedverwant
c,n we sloegen den weg naal 't station in
Naar HËmixem I Mêt ons tienen werden wij
ingekwartierd bij een goedzakkigen melkboer'
Âls tloortrapte Bohemers scbikten wij ons in
ons trot.

Na drie clagen staken we in een splinternieuwe
Wii wertlen op 't oefeningsplein ge
clrild dat we draaiden als doppen. Een piepjong
runiforrn.

korporaaltje kommandeercle. 't Was een energieË r'errtje, want toen ik al eens links omkee'cle
in plaats van rechts * daar mijn gedachten op

bedonder'le
tronderd miil van hem fladderden
hij me met dagen arrest en pot en bestorutle mil
vioetl schelclwoorden, waarlijk om de
**t
"*o
mee.st
stouten eo cynieken te verbiistereu'
Den achtsten tlag werderr we met aoo wsi Fl€:t
dgizend snhechte; în r'en goerlere<rtrein ge

Cruybeke en Zwijndrecht, naar Sint-Anna. 't
Was nacht, toen we toekwamen. fn 't maanlicht
zagen we den Onze-Lieve-Vrouwen toren oprijzen, aan den overkant van de Schelde en hii leek
me, zooals hij daar stond, zilver bedropen, een
tranende kaars op clen granieten kandelaber vari
tle kathedraal.
Om drie uur wipten we den trein op. Den vol
qenden dag 's middags kwemen we te fepereil
D'at is naar waarheid verteld.
lk herinner me, in den trein eenige vrijwilli
gers ontmoet te hebben. Ze zagen er mistroostig
ruit. Ik knoopte een gesprek met hen aan.
tfs't niet schandalig lbarstte er een driftig los
Wij hebben ons aangemeld om ons land te die
rreu. Wij zijn eenige dagen te Sint-Nikolaas ge
weest en nu zenden ze ons heen. . Zezeggen, dal
er vrijwilligers te veel zijn. Zoo rnoeten wij naar
huis.. onder de Duitschers ! l
q Onder de Duitschers ! u
,r lfa, natuurliik I We woneri rond Hrttsst'l
()€:ld om elders te leven hebbeu we niet. l
Zoo ziin er velen teruggefteerd. Later 1ryas tllen
l>lij, als jongelieden uit 't bezette land 't leger
kwamen verst@rken' maar dan moæten iiie Iiet
leverr eerst wrgen ran den helschen dragd
,,

