IIet nnl.lioofilr: stan.1ir*clii vrn Kiliaan te T)rrffel.

llet elgeliijke beleg van Antwerpeu i,regun
deu 20" Septeuber. Toen braakte het Duitscir
geschut cle eerste granaten op de eerste forterrlinie.
'Iwee dagen te. voren hacl de vijand nogrnaals
geweldig }fecheien beschoten.
Er waren geen twee honderci menschen in dc
stad gebleven. Wie Mechelen bezocht, waande
dat ze geheel verlaten u.'as. Maar neen, hier en
daar woonden nog enkele burgers als in dit onmetelijk kerkhof. Ook cle kommissaris Callant
vertoefde er nog .
En nu moeten we hier bij al het dramatische
toch een anekdote verhâlen. Ze werd na de bevrijding, op 5 December 1918 meegedeeld; toen
kommissaris Callant. die door zijn ambtgènooten
gevierd werd. door den feest-redenaar Frans
Sips op luimige wijze verte1r1, als volgt :
<Laat mij toe, Ifeer Kommissaris, aan mijne
vrienden te vertellen hoe gij den oudsten burger
van ilechelen het leven hèbt gere<l.
IIet was in Septernber 791.4, tusschen de eerste
bombarciementen en de groote beschieting van
27 September. Er waren geene tv,'ee honder.rj
DF IiROOTE
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ruenschen in de stad gebleven; de mannen van
't Rood K.ruis van Antwerpen kwamen in 't gasthuis en in al de apotheken de voorwerpen opeischen, die voor het leger konden dienen. Kom-

missaris Callant vergezelde hel en vernam, dat
zij zochten te weten, rvaar Op-Sig:roorken verborgen was. Dat rvekte arg'waan: Op-Signoorken

te

Antwerpen

I dan zag }lechelen hem

noo,it

meer terug en zolJ geen treetje uitgelachen worden door de Sinjoors. Poets wederom poets; vertelt de voikslegende niet. dat de l.{aanblusschers
Op-Signoorken te Antwerpen gestolen hebben?
Wij klommen: de kommissaris, Van Laken en
ik, door middel van eene ladder, in het Oud-Paleis op de Schoenmarkt en haalden onzen ouden
burger uit zijn koffer, waar hij zoo vast sliqr,
dat hij nog niets van al de bombardementen vernomen hacl.
\&'ij maakterr,hem eene kist en begroeven hem
te Ste Kathelijne-Waver in den hof van Van Laken, met de aanbeveling zich zeer stil te houclen,
tot wij hern er weer zouden uithalen. Nu schijnt
het dat. juist op die plaats, boven den kop van

Op-Signoorken, de Duitschers vuur aanlegden

N'?G,

it.r'i
vuJr Lrurilu keukun. lJc gurictuaLuui vau tJ1-r'

Signoort<en kwarn boven om menige poets te
bakken aan de vijancien vat ztjte beminde stad.
r\Ls er een zich neerzette op deo grond, qprong
die aanstoncis weer op ; het scheen hem dat de
bodem onder hem bewoclg als bij eeue aardbeving : dat lvas 't niet, iret ivas Op-Signoorken,
ciie zicir omkeercie in zijne kas, r,vanneer een rnof

neerzat op zijn gezicht, omdat hij geerr Duitschen stank kon verdragen. Als ze 's avoniis
neerlagen

bij 't vtiur, hoorden ze eene stem in

de

nabijheid ; en a1s ze riepen : werda? antwoorclde
niemanci; en dat ging zoo maar altijcl voott, zoodat ze, op 't einde, meencien dat het de wind rn'as
in de boomen. Ilaar 't was de steû1 van Op-Signoorken die riep : < Scheimen, dieven I r,
Hij lrad zich zaoiTattig gerveerd dat toen ri:ij

hem. na de bezetting d.er stad ophaalden, zijn
kleederen hem in lodcleren van het lijf hingeii,

mijn vrouw om hem cleftig onclcr de mensciren te laten verschijnen hem een si'riitrteruicur,.,'en tenue rnoest maken. l (1)
err

irr iret gastiuis vertoelden ook nog vier zu' '

sters tot 27 September. Op verzoek van den burgcmeester waren ze na hun eerste vlucirt uit Gent

teruggekeerd. Van Ilurfel waren ze onder eerr
slagregen te voet naar }Iechelen gegaan.
Dan barstte die vreeselijke beschieting los. De
zieken die zich zelf uit c1e voeten koncten rnaken
clerien het ; uit de stad bracirt men gewonden en
dooden. De zusters begroeven met eigen hand
acht lijken in den hof. Tien gewonden voerden
ze dan nog op hun tweede vlucht naar Gent mee.
Om kr,vart over acht vielen de eerste granaten.

De beschieting duurde den ganschen dag. Kardinaal llercier begaf zich naar Antwerpen.
Ben vrouw wetd getroffen op cle Oude Liersclre baan, geraakte nog te Contich, waar ze
overleed.

Een bewoner van I'euven vluchtte zinneloos
tot aan Battel en verclronk daar. Een onbekentie
vrollw werd in cle Deckerstraat getroffen, een

burger 1ag dood tegen de haag over het gemeentekerkhof. Zes inwoners kwamen tegenover cle

llanswijckkerk om.
Bij vorige en deze bornbardementen telcle rneu
ii8 slachtoffers.
I,fechelen zelf rverd niet verdecligd en clen 26"
September rukte de vijand tle gehavende staci
binnert. I{ij stichtte nog brancl en aldus vertoont
flechelen veel puin.
Langs den linker kant van den IJzeren l,een
lagen al de woningen vân aan den hoek der
Schaalstraat tot tegen het oud Schepenhuis plat
gebrand,; aan de overzijde en den steenweg clnt.wâarcle men hetzelfde droevige beeld.
In de O. tieve Vrou'lvstraat r,verden veel wo-

ningen vernield; varr aan den Vijfiroek tot voorbij de Tesschestraat lvertlen rechts alle huizen

vernield. Schipstraat en Nauwstraat en

cie

Graanmarkt hadden insgclijks veel geleden.
De soldaten braken in <1e woningen, roofden
en plunderden.

1) Uit : rr Kommissarrs Caiiantu door Frans

Van den Bergh.

--

lurrvrll

eie

vlauuucl upiaardt-u ut ururcl

kll

kend instortten, werd er nog niaar altijd gesto'
1en, zoodanig

lverd.

llier

clat de buit met wagens vervoercl

waren niet alleen Duitsche soldaten

't werk maar ook het sciruim
't omliggende. (tr)

aan

cler stad en van

I"Iit medeJeelingen ivelke ik welwi1lent1 van
ilen hcer scireperre \,-an cleri Flende ontving ; r'etnain ik, dat e-.r te i\Iechelen 34'3 woningen geheel
cn 690 gedeeltelijk vernielcl rverden. dat is rechtstreeks door granateû getroÏfen.
Daarenboven warcn meer dan duizend woningen beschacligd door granaatscherven cn het
binnenciringen der I)'uitschers, die cicuren inbeuktcn en ernstigc vernielingen aaririchtten.
trIet breken van ruiten en het inslaan van vooreleuren wordt hierbij nict a1s sclra.le gerekeud.
i\Ieer cian 5000 huizen \\,erden geplunderd I
Tot de voornaatrste vernielde en beschadigde
gebouwen behoort iret irotel Busleycien, eigendom van i-:e1 $s1* varr bannhartigheid. 't Was
cerr paleis in 1503 daar Jerorire Busleyden, kanurrik en geesteiijk raadgever van clen Grooten
R.aa<l opgericl:t en het. bevatte veel kunstschatten, meerclere fresco's van groote waarde, twee
uronumentale gothische schouwen en tal van
kostbare meubelen. Alles is vernietigd en men
mag de schade op een millioen schatten er mee
rekening houdend, dat het verwoeste niet meer
vervangen kan worden.
De Èathed.raal en de Romboutstoren waren
veertig maal cloor granaten getroffen. De kostbare ramen waren vernield. In het dak en de muren gaapten openingen. Schade aan den toren:
460.000 frank en aan de kerk 600.000 frank. De

Onze I,ieve Vrouwe kerk had gaten in het dak.
\Marerl gebroken. Schade : 180.000
f rank.
St. Janskerk : middengewelf doorboord, dak
vernietigd. ,schade : 21.000 frank.
In 't algemeen mccht men zeggen, dat alle
kerken gehavencl werden in dak en toren.
Het klposter van de Zusterkens der armen in
de Leopolclstraat en de groote meubelfabriek van
Van <1er Auwera werden geheel vernield. Ook
iret paleis cler archieqen was zwaar beschadigd.
En wziar zag mer' niet afgebrande huizen : Van
Bene<lenlei. Melaan. I,eurrenschen steenv/eg', op
Neckerspoel. Nieuwenclijk eirz. Van de nieuwe
lansierskazerne op den Lierschen steEnweg werd

De ramen

een vleugel verwoest.

X{echelen was 7 maal met licht, maar' c1e 8"
en laatste maal (27 September) rr'et zwa t ge'
schut beschoten.

Nu konclen de Duitschers hun artillerie verplaatsen om de fortenlinie aan te vallen en dus
het beleg van Antwerpen te beginnen.
De solclaten gaven zich weinig rekenschap van
al het ernstige van den toestand en gevoelden
zich veilig binnen den vestinggordel.
Zoo verhaalt F.H. Grimauty, artillerie-wielrijder, bij de 101" batterij, in ziin werk : < Six mois
de guerte en Belgique. l
1) Frans Verhaert
len. u

tu

De Duitschers te Meche'

--- 40$ tr !'ui.11 rle eerste ilaal kcimeu de Duitschers
zich dus tegen onze tortenlime wrijven. .llat hikt
oos waafluk zeklzame vermetelûelcl toe. Ats w1l
br; onze voorniairge ultvailen iloor de aarxomst
van h.un versterkrngstroepen verphclrt waren
binnen uet verster.kt kaûrp te wrjken, bleveu zrj

op eerDleowaârolgerr âIstalld, ais verwrttrgue en
\-oorzlcIltrge vossenrole"er 1n geslaagd zUI1 ue verzoeklng ûaar verscn vleescl], ru wat ze een sruk
verflloeden te overwinuen.

lt

c.e vestrng vaû Antwerpen gevoelden we
cius vexhg als ju de maan. lln nu nog, ter'lvrjl
ze nret een crreigenci gebaar voorultrukkeû. hJEt
r.rrrs

het ons oÏ ze oe maan lxet huu tan!.(en w1llen
grlJpe[... of neerualen met kanonscnoten,
( \rvelnu, laal, ze ûraar eeus koureu kijken l
zegt -Prrotte. ( Als ze nlet weten, wat het beteelieût de hand op een stekelvarkeu te leggeu ! l
Voor ons is ore uitctrukkrng vrrj jurst. Antwerpen scnrjnt wel een niet te gnjpen stekeivarken.
rt i\len zegt rJ.at ze met gewelcrrge kanonnen
komen l, vertelt eeû ander.
t l)an zutlen ze cue tegen onze koepels gebrurken.l
< wrj hebben levensmiddeleu voor tien jaar
verzekert Pirotte ruet ue beslrstuerd vau eeu
r.r

voornâam intendaût.
a (Jver treu jaar zal men reeds laug het jaargetijde van den laatsteu I'rurs gezongeu .bebLreul,
beweert Cbarlier, een Luxernburgsclrê boer.

rrTien jaar zonder llrussel weer te zienlt
zucht Robin.
< Och r, zegt Grotte met ziju glimlach van,
Luikenaar. < Antwerpen is een schoone stad.We
zouden er oûs misschien niet verveien. l
Ziedaar ongeveer de bewoordingen en heelemaal de geest van gesprekken. welke wij toen

onder dat gebtrlder,

heid ginds?

in 't

gevaar en de ouzeker'

tr Het geschut wordt al zwaarJer ii schrec{
Stijn Streuvels op 30 Septembcr in zrjn ciagl-rock.
<r Soms gaat het in geregeld saivo, en dan weer
a1s een donder waar de slagen zich versmelten
om in eens ai het geweld uit te braken.
tu lloor ze schieten ! Hoor ze toch scirieien I l
roêpt een wijvetje op straat.
Ze'heeft twee zoûen bij 't leger. eu ik stel me
voor hoe elke siag in haar gemoed clreunt, als cle
clood en de verureling zelï.n
We zulien eerst een overzicht van de krijgsbedrijven geven, om claarna veie episode[ atzonderiijk en uitvoeriger te bescirrijven, ook iu verban<1 met de han<relingen der boncigenooteu iu
Frankrijk.
Het l-tuitsch belegeringsleger bestond uit : het
IIIU reservekorps, {)e I' eu lVo ersalzclivisle ; een
divisie lusilicrs-mariniers, een Beicrscne divistc,
de 26" en 37u brigade landweirr, ecn brigacie belegeriugspionniers. een brigaile arilllerie te voet.
Veel Duitsche genie-ingenieurs en olTicrereir

die te Brussel verbleven, moesten elkeu ciag vr:or
de ,forten-linie aan Ce grontlvcstcn voor iiet geschut werkcn. mââr *'arcn rloor rle uiti'aiicn iu

hun arbcid gehinrierd. i-Iur teieurstclllng zr;u
echter in trots overgâân. Onze foricn gcirottu'tl

om kanonnen van hoogstens 2lLi mr:r. te ri'Lctstaan. werden nu bestookt door stukken van .38ti
en 42O. Bn de vijan<l was oven.loedig van munitie voorzien en behoefcle niet zuinig te zijn.
Onze artillerie kon ten iroogste 12 ktn. ver
schieten en de tegenpartij 15 kta. en lrect.
Van af den eersten dag ttoesten van onze zijrie
cle

iilusies verdwijnen.

voerden.

Anti'verpen is de klip en de vuurtoren.De klip,
die verwoedste goiven als glas breken zal. De
vuurtoren waar,den storm trotseerend,de vrijheid
en souvereiniteit der natie blinken. Vuurtoren
met roode stralen, waaruit ook de moed en de
smart der natie blinken. Wij hebben ons in die
wijLplaats en om clien vuurtotelt vetzameld en
wij dagen er den slechten oceaall der teutoonsche
golven uit.
Wie ons zou gezegd hebben, dat we twee of
clrie weken later onze machtige fortenlinie gingen verruilen tegen een waterlint van tien meter
breed; in het vlakke lancl van Veurne-Ambacht,
ware als een verrader gesteenigd of als een gek
opgeslo'ten geworden.
De gevolgen bewezen ,dat het

't best zoo \ilas.

Op dat oogenblik zondigden we door onze groote
onwetendheid en door het innerlijk vertrouwen
bij alle Belgen in de onneembaarheid van Antwerpen. ))

En wel mocht Grimauty zoo spreken. Aldus
wij $/ezen er reeds op onze
meening. Veel-was er over Antwerpen -gesploken. èn eensklaps hoorde men bijna over het
was inderdaad

gansche land de zware stem van het kanon.
t't fs op Antwerpen r. vertelde men.

En de stemming werd ernstig, ondanks al 't
pptinirnxe. Wie immerc had'nieJ een gelielde

LXIII.
OVERZICHT VAN DE KRIJ{ISBEDRIJVEN
BIJ ANTWERPEN.
27 September ; I)e Duitschers trachtén over de
Schelde te geraken, bij Dendermonde, Baasrocle
en Schel1ebelle. Onze vierde divisie, die tien
stellingen aan clen ôverkant bezet hield, was op
hare hoede en sloeg de aanvallen af.
Trouwens, <le hevige gevechten zullen voor
hen pas enkele dagen later volgen, want thans
voert de vijancl eigenlijk een sctrijnbeweging
uit, om de aandacht der Belgen van ztjn hoofddoel af te leiden.

Antwerpens steliing is in vijf sektoren ver: 1u sektor, tEn Noorden, forten St-Filip,
Merxem, Kapellen, enz.;2u sektor, ten Oosten,
forten 's Gravenwezetr, Oelegem, enz. ;3u sektor,
ten àuid-Oosten, aan de Nethe. bij Lier en Duffel, enz.; 4" sektor, aan cle Rupel, forten Born'
deeld

hem, Liezeie , eflz. i 5u sektor, op den linkeroever
der Schel<le en het land van Waas.
28 September : Een Nlaaudag. Juist op 't iliicldaguur komt de eerste geweidige granaât van
den vijand op Waalhem's fort tcrecht. 't Is het

besin der bbschieting, die nu gericht wordt te'
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De strijd rolld Antv/erpen. Kaârt rler fortel

gen den tweeden fortengordel : Bornheru, Lic
zele, Breendonk, Waalhern, Ste-Kathelijnc
Waver Koningshoyckt, Lier, Kessel en Brocchem. Ifet eerste vuur wordt op Ste-Kathelijne.
Waver en Waalhem gericht, en wei rret zr11li
een juistheid, clat het al dadelijk blijkt, hoe c1e
vijand door zijn spionnendienst op rle hoogte is
vân ons verdecligingsstelsel.
Onze forten en de veldstukken in de tusschen
rr.rimten antwoorden onophoudelijk, maar kun
nen het monstergeschut van den vijand niet
bereiken. Den ganschen nacht en ook den volgenden dag braakt cle artillerie van den tegenstander haar schroot uit.
In het fort van Waalhem o. a. zijn ook artil'
leurs van Namen, voor wie dit geweld niet
vreemd is.Hun Antwerpsche kameraden, die wel
eens schertsend gezegd hebben rr Ge zijt bij Na
men veel te rap weggeloopen l, beginnen nrr

iets van den waren toestand te begrijpen.
Het opperbevel zenclt haastig de eerste en
tweede divisie in den derden sektor (WaalhemLier). De derde en zescle divisie blijven in den
vierden sektor (Dijle-Schelde). De vierde divisie
is bij Dendermonde en de vijfde divisie in reserv€.

29 Septemberj: Dc Duitschers vallen den vierden sektor aan. De derde en zesde divisie moeten zich tot op 1500 meter van de fortenlinie te-

rugtrekken. De zrvare vijandelijke artillerie beschiet het fort ireendonk en de gansche streek
daarachter, tusschen Ruisbroek en Willebroek.
De Duitschers doen een aanvâl op Blaasveld,
maar het vuur van Breendonk jaagt hen uiteen.
Het fort van Ste'Katheliine-Wavet wortlt. na

:]()

uur bombardeniert, tot zwijgen gebracirt. (l)

gazijn springt.
De Duitschers concentreeren hun vuur op de
fortcn van'Waall-rern, Koningshoyckt en Lier, in
clen derden sektor.'De vijancl bombardeert ook
Duff-el. Om 6 uur 's avonds ontruimt het garni'
zoen het fort van 'Watter.
ISij l\{echelen hangen trvee I)uitsche kabelbal'
lons tot lvaarneming. De genie vcrzrvaart cle la'
ding toniet in de spoorwegbrug van Duffel.
f)e bevolking verlaat het dorp. (2)
FTet kruitma

Een geblindeercle trein met een kauon rijdt

van Contich naar Duffel en beschiet den vijand.
30 September : Granaten treffen en vernielen
het groot water-reservoir, rlat achter het dorp
Waalhem ligt. 't Is van c1e Antwerpsche water-

leiding (\\iater \\rorks), die hier haar pompstations heelt, bij de Nethe.
De gouverneur van Antwerpen (generaal Deguise) heeft hef voorzierl. en cle drooge dokkerr
cler stad met drinkbaar water laten vullen.
Het lort van 'Waalhem is reeds zeer gehavend
en ontvangt tien projektielen per minuut, maar
vuurt nog clapper met zijn overblijvend€ stukl<en voort.

De bevolking van Waalhem en andere plartsen vlucht heen. Het personeel van de statie
vernielt de toestellen en trekt zich terug. De
genie laat de brug van Waalhem springen.
's Avonds wordt het gemeentehuis van Duf1) Over dit feit en vele andere zullen we na
het overzicht uitvoeriger handelen.
2) Ook over Duffel volgen meer bijzonderheden. o a rle rriftochf der zinneloozçn,

-.

iJen door cerr lrorn rrit eerr 'laube
fe1 geraalit,

het verbiiji vatr het kommando van

rlen derclen -sektor, clat zich rlan naar Linth begeeft, cen klein clorpie tusschen Contich en Lier
De gansche sektor rvordt hevig beschoten, zoo,

u'el r1c forten als.de tusschenruimten.
Hr:t troilbardement cluurt den gSnschen nacht

gen,elclig rzoort.
In clicn nacht trachten cle Duitschers

bii

ver-

rassing de brug van Dendermonde te nemen.
Vooraf had cen zn'aar bombardement onze infanterie gedlvongen den dijk op den linkeroever
te veriaten. Een schildwacht ziet een grauwe
massa aan den orrerkant en waarschuwt ziin
overste. D'e vijancl. u,il inderdaad <1e brug bestormen. Ons geschut, ortze mitrailleurs en sol,laten van tret 13n linie richten een hevig vuur

hen. D'e voorste Duitschers beschermen zich
achter matrassen. In spijt vân het vuur, dringen
ze rtooruit. Ëensklaps btraast onze genie t1e brug
clp

op. Een hevige slag klinkt. De brug bezwijkt.
Stukken ijzer, bloedige stukken vleesch, ledernaten vliegen. in clen gloed der vlammen omhoog, en <1ê overlevenden der aanvallende kolon
r'luchten in paniek binnen Dendermoncle te-

rus.

(1)

I Ohtober: Brand te Onze-Lieve-Vrouw en
I(athelijne-Waver. In den nacht tracht het

garnizoen van Kathelijne-'Waver's fort clit weer
te bezetten. De vijand beschiet daar hevig onze

stellingen. D€ forten zwijgen, maar de batterijen antwoorden nog krachtig. Wij hebben
zrrr'are verliezen. De troepen krijgen bevel, kost
wat kost, stancl te houden. Vele huizen in het
1) Ook cleze episocle wordt met andere van de
verdediging op den linkeroever, nader verhaald.
Thans geven we, tot duiclelijker begrip van het
belrg, een algearcen ovrrsicht.

,i()s

vcrrrielde nroleu te Eppeghem.
dorp storten in. 's Avonds bezet de konmandant

van het fort dit weer, al woedt er brand en is
het één ruine.-De Duitschers cloen een aanval
bij de tedoute Dorpveld, die hen uiteen jaagt.
Het fort Waalhem wordt tot zwijgen gebracht
en is een puinhoop. Het garnizoen verlaat het.
Ook.Koningshoyckt moet den strijd opgeven.
Om 12 uur springt het munitiemagazijn; om
2 u. 30 heeft een nieuwe, geweldige ontploffing
piaats. Het fort Lier wordt hevig beschoten en
gehavend. Het krijgt dien dag, buiten vele anclere granaten, 60 granaten van 420 m/m. De
D,uitschers doen een aanval, maar worden terug'
geslagen.

Duffel wordt zwaar beschoten. vooral rond

de

statie. De zinneloozen van het gesticht zijn de
laatste burgers die vertrekken. (1)
D,e Belgische genie vernielt den kerktoren vag
D,uffel. De Duitschers beschieten W,illebroek en

het fort Breendonk.
's Morgens vielen ook de eerste granaten op
de stad Lier. De vijand bombardeert de stad van
uit Heist-op-den-Berg. Het hospitaal wordt geraakt: vijf soldaten en tw€e vrouwen worden
gedood. Dè bevolking slaat op de vlucht. Huizen storten

in.

2 Oktober;

(2)

Voortzetting van het algemeen

bombardement, vooral op Breendonk, de brug-

gen van de Rupel, Bornhem, Kessel, de statie
van Drrffel. Tallaert-schans wordt ontruimd.
De eerste brigade der vijfde divisie en het eer-

ste regiment karabiniers slaan bij I,ier hevige aanvallea af. De eerste en tweede divisie
worden op de Nethe teruggedreven. De Duit7) Zie verder.
2) Aan de beschieting en de buetting van
Lier wijdeu we een afzonderlijk hoofdstuk.

-. ;it){i _
schers doen een aarrval op iret vemrelde fort
Waaihem, maaL r*"'orclen cloor mitraiileuzevuur
teruggeslagen. Meer dan 250 projektielen vallen
om clc statie van Duffel, wat het aantal, tusschen
2? September en 30 Oktober, in een kring van
2ili) mcter ronrl de statie, op 12.000 zal btengen.
Om î urrr 's morgens cioeu de Duitschers een
aanrral bij Ste-Karheliine-Waver. I)e eerste afrleellng is in lJelgische unilorrren vermomd,
maar de list worrlt bijtijds ontdekt. De onzen
môeten wijkeri en vele gewonden achterlaten.
D,e infanterie trekt om 1 uur in den namiddag
over de brug van Iluffei terug. Om 2 uur volgt
de artillerie der eerste divisic. Een R.oode Kruistrein, die de statie binnenrijdt om gewonden te
halen en tien vlaggen voert, worclt, ondanks die
clrririclijke teekenen, hevig beschoren. Toclr
laadt nen cle gekwetsten op. Ile trein vertrekt,
nr:g dor:r projektielen achtervolgcl. Om I uur des
avonds.wordt de spoorwegbrug opgeblazen. Het
fort Lier n'ordt hevig beschoten. Dc onzen slaan
harclnekkige aanvallen af . In de stad woeclt
brirnd. Ontploflingen in het fort. Om 2 uur in
clerr namjc.ldag valt cle 235u granaat van 420 mfm.
Om 6 uur worclt het fort verlaten. Alleen het
fort van Kessel en het fortje van Duffei weerstaarr rrog.

3 Oktober: Geweldig

bombardement van

Idessel" iXet fortie van Dulfel verschiet

zijnlaat-

ste niunitie. I)e bezetting trekt om 10 uur des
âvoniis t-rp Llen rechte roever der .r\ethe terug.
I)ezc oci."cr ligt ondt:r z!\'aar vuur. Ook het fort
va:: Iie:;scl br:zrrijkt en rvordt iri den J.oop van
tle ii ilag oniiiiinid. lJe rcrste vertledigingslijn is
in ,ie irarr.rlcl vair rlen vijand.
D. :i,r"r,jd llorc'it op rie r\etire-linie voortgezet.
Dc l)rt,ts.hc:-s besiorurerr r'iriemaal achtereen den
Ncthc bij Waalhern, maar nog

oi/er-g-âlig ','an Ce

tc

r'crg.'cfs.

's t{voiids

irornt ' de eerste brigade Britsche
troegrcn, orldcr g--rootc gccstrrrifi tier bcvolkrng,
te rrntir,'erpcrr. .\iitrister Cirulchill is vooraf gekorncn cn heeft ons hooi.dhrvartier verzocht den
'wcersiaircl te verlengen. Hij is buitengelvoon optirnrstisch en verzekert o. a. aan den burgemees-

ter, "{ntwerpen te zullerr

redden.

Ons o1:rpc.ibevel rvas reeds tot de ontruiming
van Antrverpen besloten, maar stemt in langer
verzet toe" (1)
ûe Engelsche afdecling, die te Zeebrugge

lanclde, telde drie brigaden, samen ongeveer
10.0û0 rnan, onder het kommando van generaal
Paris. Het eerste detachernent bestaat uit 2.500
lnan, en deze defiieeren's Zaterd.ags avonds
door cle strâten van Antwerpen.
't Zijn flinke manneil, maar slecht uitgerust.
Ilezen tvorden naar het front, tusschen Lier en
Duffr:l. gezondcn, naast. onze tu'eede divisie.
Antrveipen kon echtei niet meer gered worden. De vierde c'iivisie verijdelt bij Dendermonde en Schoonaarde de pogingen van den vijand
0111 over de Schelde en in 't land van Waas te
dringen. Aan haar is een ger,vichtige taak toe-

l)

Zie I'ercler rneer bijzonderheclen over

deze

Rrit"sche Ïruip. en de kontst van minister Churcll!rt.

vertrouwd, want ais <1e Dttitschers over de Scirel"
geraken, kunnen ze ons leger binnetr Antrrverpen als in een val opsluiten.
De Duitschers beschieten Broechem en <le tns
<1e

schenruimte van

dit folt,

alsook Kessel.

Ohtober: De Duitscherb verdriivel onze
iaatste troepen van den Zuideliiken oever der
Nethe. De genie'ontbloot het terreirl naar l,inth
vân dennebosschenr struiken en andere hinder
nissen. De granaten vallen tot bij clit dorp. Bouchout wordt beschoten. Vlucht der bevolking
van verscheitlene dorpenI)e Engelschen bezetten de loopgraven bij
"/1

Lier.
Hevige beschieting van het fort Broechem. De
genie vernielt de bruggen over de Nethe. Geweldige gevechten bij Schoonaarde, adn de
Scheldebrug.

De Duitschers beschieten hevig onze stellingen, rnaar onze troepen behouclen hun posities
nabij <le brug.
rt Ahtober; Drie regimenten Duitschers trek,
ken b j I,ier de Nethe over, maar botsen op cle
tr'r,ee<le legerclivisie en op Engelsche troepen van
generaal Paris.

Ook ten Zuiden van Lier is de vijand de
rivier overgetrokken.
fn de stacl wordt nog hevig gevochten. Uit de
huizen schieten mitrailleurs op den aanrukkenden vijand. Op straat grijpen c1e benden elkaar
aan.

De laatste Belge4 en Engelschen wijken.
Dronken Duitschers steken huizen in brand,
na ze geplrrndertl te hebben. (1)
's Nachts voert generâal Dossin's tweede divisie een tegenaanval uit tusschen Duffel en Lier.
Het trveede karabiniers en het trveer'le en zesde
jagers te voet, het 26" linie en de Britsche afdeelingen, die er deel aan nemen en dapper
strijden, winnen aanvankelijk terrein, ïataaî
moeten voor de pvermacht wijken, en trekken
zich tegen den morgen ten Noor<l-Westen van

Lier terug.

Tusschen Waalhem en D'uffel houdt cle eerste
c{ivisie den vijand, die talrijke bestormingen
doet. nog tegen.
Bij Schoonaarde, aan d,e Schelde, gaat het
dien dag ook geweldig toe. A1 in den vroegen
morgen opent van u'eerszijden de artillerie het
vuur. IIet Dr"ritsch geschut is zeer hevig. Luitenant Burlet schreef over de beschieting claar:
ru Ik heb zeven man van mijn peloton verloren,
wâaronder een onder-officier en mijn geliefden
ordonnans; een shrapnell ontplofte op twee meter van ons en nam mijn armen îurtinier het
gezicht rveg. Ik zocht dekking achter zijn lijk,
van 6u.30 tot 7 a.45, wâârop ik met cluizend
gevaren achteruit week. nadat ik het lichaam,
clat me beschermcle, voelcle trillen oncler de gra"
naatscherven. >
Kommanclant Cartuyvels schreef er over : tOm

half-acht hield het vuur op. Ik kom uit mijne
schuilplaats en hoor aan den overkant van het
water Duitscli spteken. Pang!... Een kogel treft
me midden

in de borst en stuit als door een

1) Zie verder over de bezetting te Lier.

-.
wondcr op een m€sje âf ; een tweede kogel
clringt door mijn linkerknie. Mijn eskadron moet
terug. Ik kruip op één voet èn twee hanclen. Ik
geraak in een eerste, dan in een tweede gracht
met r.rrater gevuld. Dit reikte me tot aan den
hals en ik sleepte me over het natte gras voort,
toen een kogel rne aan de rechterdij, clicht bij

de heup, kwetste. fk was geblokkeerd en veinsde
cloocl te zijn; maar ondanks dat, schoten de be"

Welk een zedelijke relraite als men twaalf tot dertien uur onder de
vijandelijke kogels ligt !
Ik schreef op mijn manchetten een vaarwel
aan mijn vrouw en mijn rnoeder en wachtte tlen
dood af. Boven mijn hoofd huilden de granaten
cn fleten de kogels. Een solclaat kroop eenige
meters van mij voorbij, een kogel doorboorde
zijn hoofd. Hij slaakte een schorren kreet en
gaf den geest. fn den nami<ldag kreeg ik een
clum-clumkogel in de linkerdij, die mij veel deecl
schaafde kerels voort.

lijden.

Bij het vallen van den avond werd ik,
dank zij een fluitje, dat ik gebruikte voor het
geven van signalen, cloor clen wachtmeester de
Looz-Corswarem en <len ruiter Thibaut gevonclen, en met de hulp van etn burger en een
soldaat, dien, naar ik meen, Ledent heet, legdeu
ze mij op een kruiwagen en voerden ze me tiiaar
Daa1. I-k was gered.

D

Onder cle leiding van dokter Godenne, haalden de T.ooz en Thibaut nog vele gewonden op.
Zij werden gedekoreerd. Zeventien man werden
dien dag gedood of vermist i zeven man vr'aren
gewond en naar het hospitaal gebracht. Op drie
officieren wâren er twee ernstig gewond. D{t
voor het vierde eskadron van het eerste lansiers,
dat den dank van het vaderland verdiende.

De Duitschers trachtten dien dag de rivier

over te trekken, qraar mislukten. Een bataljon
grenadiers v/aagde zich tot bij Sint-Amands,
maar moest voor de overmacht wijken.
Ook bij Blaasveld woedt de strijd en van uit
ta1 van huizen bestookt de vijand met zijn machineger,veren onze eerste linie.

6 Oktober: De zrvarê artillerie bombardeert
iret fort Broechem. Om half-elf 's morgens is een
deel van 't fort in puin geschoten. Om 4 uur in
den namidclag zijn de meeste gewelven doorboord en is de laatste koepel ingestort.

Om 5 uur is het fort geheel vernield. 't fs het
tiende fort of schans die nu bezweken is, en de
bres in den buitengordel bedraagt reeds twintig
kilometer.

De D'uitschers nemen maatregelen om met
hun vo1le macht clre Nethe over te trekken. Die
overstrooming van de rivier was niet naàr
wensch geslaagd.

In

c.len namiddag

rverpt de vijand twee brug-

ge1l op tusschen Duffel en ],ier en vijf te Lier
zelf. Ons geschut is niet bij machte dezen arbeid

onmogelijk te maken. De munitie begint te ontbreken. Onze troepen en de Engelschen zijn
teruggetrokken op Vremde, Bouchout, I{agenbroek, aan den weg Lier-Ant.iverpen.
De vijand trekt de rivier over.

Ook het fort Breendonk ligt onder zwaar
vuur. De batterijen verlâten Blaasveld en trek-

,{(}?

..

ken bij Ellegaarcl over de Rupel en bij Rupel
lulonde over de Schelde.

Ook aan de Schelde zelf worclt het kritiek.

Het dertiende linie ligt bij

Schoonaarde, het
achtste te Grembergen. tegenover Denclermonde,

en het tiende

bij

Baasrocle.

De vijand richt zijn vuur op Schoonaarde,
Baasro<le en Grembergen, en bereirlt een aanval
voor. Deze breekt bii Schoonaarcle los, waar dc
Schelde een boog \rormt, die voor de Duitschers
voordeelen biedt, daar zij de onzen in de flanken kunnen bestoken.

De karabiniers, lansiers en infanterie hebben
tot taak bij Berlaar een hevigen weerstancl te
bieden, maar worclen op hevig vuren van shrapne1ls onthaald. Weldra voegen er zich kieinerc
en grootere granaten bij. De onzen vernielen

nog twee Duitsche batterijen en zien de bedieningsmanschappen vallen of vluchten. D€ overlevenden en anderen komen terug om de stukken te halen, doch slagen er niet in.
Doch te Berlaar liggen vele gewonden. In den
nacht zijn eenige Duitschers de Schelde overgczwommen en met touwen trekkèn ze vlotten
kamera<len naar dien oever en zelf met wat lichte
artillerie, welke nu onze troepen in i{e flank
vutlrt.
Berlaar wordt onhoudbaar. Het regent projektielen in het dorp. De troepen moeten het
ontruimen en beschieten het dan op hun beurt.
Een afdeeling ruiterij kornt het 13u linie steunen. Onze artillerie vuurt op een fabriek, schiet
ze in brand en ziet de Duitschers, die er in
genesteld waren, vluchten.
W'ij bezetten weer den oever, want er moot
hier kost wat kost nog stand gehouden worden;
daar de aftocht van het Belgische leger begonnen is. Om I uur 's avonds oordeelt het groothoofdkwartier den toestand van Antwerpen hopeloos, en de Koning geeft het bevel tot den
terugtocht. ITet leger zal over c1e Schelde wijken. De verdere vertlediging tot clekking rvordt
toevertrouwd aan de tweecle divisie, cle vestingtroepen en de Britten.
De eerste en tweecle divisie zullen het eerst
heengaan. In tlen nacht begint men met de uitvoering cler beweging. De eerste divisie wordt
van Sint-Nikolaas per trein naar Oostende vervoerd. om dââr een nieunre basis op te richten.
Misschien za7 er stand kunnen gehou<1en worden achter de vaart van Schipdonk en de I,eie,
zoo hoopt men nog.
7 Ohtober : fn clen morgen trekt het gros van
rle Duitschers over de Nethe en vallen ze de
t-weede forten-linie aan. Gansche dorpen buiten
die forten-linie slaan op de vlucirt, langs Antwerpen en naar Hollanci of o.r,er de Schelde cloor
Waasland.

Men kan voor cle bevolking van Antwerpen

de waarheid niet meer verbergen. Eensklaps

vern€emt ze den echten toestand. Vooitdurencl
haclden cle bladen geschreven. dat alles goecl
ging, cle forten starrd hielden en clc Duit-schcrs
terrrggeslagen werden.
Beclaard nam men maatregelen voor een mogelijk bombardement. Men bracht levensmiddelen en matrassen in tle kelders. zette er emmers

\atrij

Sernpst. irr [lralrlrn?, \vâer z6o bloedig lvcrtl gt'vet-lrtt'tt. rvorclt t:crrc afgclegcn uonur
,:iclt c.rver tc gevell cn tlic Ilelgisclrc solclaterr sneitr,elerr tot r.lerr I

water om, zoo noodig, een begin van l)rrn(i tr
blusschen, en voegdc er eell bijl lrij, our rlcsgc'
vallcncl een uitwcg open te kappcu, z()o cr ccrrs
een instorting nroest plaats hebben.
Alclus harlden dc blaclen het aangcra(lcrr, erl

weinig telde men nog het gevâar. \/rocgcr al
waren er in'"voners vertrokken, naa| Hol'llrrr<l of
Engelancl. inaar nlcn had om hcn gcluclrcrr cn
ze wegens hun vrces bespot. Antlcrcn lrarirlen
dc kinderen in veiligheid gebracht, cloch keer-

den dan zelf tcrug. Vclcrr rrrt <lc btrr.q,crij vcr
richttcn nuttigc rlicnstt'rr crr rvijrltlcn zich aan

het verplegiugswcrk irr tlc talrijkr'

cies.

irmbttlan

(1)

De gouverncttr rlcclt nu [)l()tscling ruc'c, 'iat

l.) Natuurlijk gcvcn wi1 vcrrlcr cpisr-r<lcn trit
het belegcrtlc ctr lrt'sclrott:tr Atttn crlrt'rt. Hier
declcn wij de algctnccnc' fcitcn ttrcc in lrct ov<:t
zicht.

r'crrictligtl rltxrr zt.\t rrtrt.rr l;('iilr:cir( J:illr.rs, rloot rlc [)tutschers oulsing('l(l
tsl('. l)a dcrr viiirtrrl groolt lctlitztrr tc lrelrllt:rt trttgcbracht.
IrCt lrottrlIrt rlt ttrcnt irirrrstaâl)(lt tS crr rlt: lttrrgtr:

rlc slir<l l<rurrrcrr vr:rluten larrgs rlt. \\ r.grn
hr,t Nrxrltlt'rr.

?,<ttl(lt't.)\'('r1.I1rll,rl als

tltts voot'

't

't

\,itn

n,art:, zijrr rk' inu<.rncrs

vt rscltriki<clijkste gcstt'ltl

: lrt.t boru

blrt'clctttcrrt. Jrr, rncn heelt cr n'cl over gesl)r{)
kr'tt. ttralrr- rrn is r.laar de zehcrltcirl !

'l'oclr t.rrrtstrrât cr gcctl panick JI('n ()vcrlegt,
wikt en wccgt Ilu daar gaarr dt' c(,rst(, eroepcn,
dl,n volgen irrrrlcre {'n wel(lrri is }l(,1
âlg{,

"cn

( )rtz-c

jougens welSc ItL

rueene urttocht.

in

Er zijn wel 50aJ.(l(x)

tltctlscltctt

<le stad.

Hct Roocle Kruis vocrt gewonden weg. ln (lc
stratcn stijgt cle verwarring.. . l\[en voelt, dat
narlert vatt tle veste' die Ûlell
'-'cr)slilaps iret einde
onnCr,mbaar waand€.

'loclr begrijpen weinigell dett uarctt stilirt varr
er het algemeen gcdacht is, clat e'le En.
zrrllcrr zctten'
:clsclrcrt r1e verdediging
"'oolt
\Itlr. gervOnden moeten ziclr
zelf lrelpt,rr, slrôrr
zakctt,

1r

{}

tocht naar Frankrijk, aan de gevaren, clie van
alle zijden loetclen.
VerzamelEn en vertrekken I
I{et zich losmaken van de stellingen geschiedcie in aile stilte. Waar c1e schildwachten stonden,
plaatste men strooien poppen. De posten begaven zich naar Grembergen! welk clorp cle troepen
nu eveneens zoo geruischloos mogelijk verlaten.
Men bondt stroo aan cle hoeven der paarden en
om de assen der wagens, verbiedt het rooken en
spreken. De manschappen lijden honger. Men
trekt in Noordelijke richting met het plan, clan
naar Lokeren af te rvijken.
Renboden brenger weldta het nieuws dat deze
stacl door den vijantl bezet zal worden, of reeds
bezet is en men dus meer het Noorden moet houden, en dekking zoeken achter de Durme, de
kleine rivier van Waasland.
De troepen bereikten 'Waasmunster. Vluchtelingen met wagens, karren en allerlei voertuigen,
versperden derr weg en aan cle brug wercl bijna
met qe\,r'eld een cloorgang gebaand.
Lrit allerlei binnenwegen doemclen afdeelingen
van het 10! op. Die kwamen rran Baasrocle; zii
moesten ook wijken, om aan omsingeling te ont-

pelen naar eeo statiori, steunend op een stok of
wel op twee bezems. bij wijze van krukken.

De laatste treinen vertrekken meer dan over; booten, zu'art van volk op het dek, ommcn in 't ruim reecls opeengehoopt zit, sloe"
'lat
pen, lichters, jachten zakken clen stroom af. En
,luizenden en duizenclen gaan te voet naar Bersen-op-Zoom, Putte, Rozen<1aal of andere Neladep

,

lcrlandsche plaatsen.
Overal in Holland is het een gew-c'ldige stroom

\ran uitgewekenen. (t)
De vijfde divisie $iâcht

bij cle bfug Van Burgt
haar beurt af om over de Scheldè te trekken.
lIen hoort het kanon van vcrschillende zijden,
rnaar vooral ook van D,endermonde, waar nu
het gevaarlijkste punt 1igt, want langs daar kan
, e vijand den terugtocht verhinderen.
D,e derde divisie gebruikt cle brug van llemixem. De regeering is a1 van 1 Oktober naar
ùostencle vertrokken. De Koning begeeft zich
nu -- 7 Oktdber
naar Sint-Nikolaas.
De zesde en vierde
divisie houclen cle Duit'rchers aan cle Schelde. van Baasrode tot DenderLnonde, op. De tr,veede divisie blijft nog te Antwerpen.
Het 8" linie te l)enderrnoncie is het eerste daar
clat bevei krijgt van den linkeroever op te bre-

komen.

Met het 8t rukken ze nL7 naar d,e Durme op.
Elet 13" van Schoonâarcle,geclekt door c1e zesde
<livisie. za1 trachten over Beirvelcle het kanaal
vân Terneuzen te bereiken.

ken. Er was gevaar dat het omsingeld zou worclen door de Duitschers, die rechts bij Schoonrrarcle en links bij Baasrode over de rivier dringen. De verbindingen met Antwerpen ziin algesueden. llen heeft zooveel mogelijk materiaal
r>ntruimd over de brug van Temsche, de lijn
Puers-Sint-Nikolaas, maar tegen clen avoncl moet
men ze opblazen en trekken c1e troepen van daar
:)p Lokelen terug.
Het 8" zal dus Grentbergen verlaten.
Het heeft er zich dapper geweerd.Aan den over.ant ligt iret neergebrande Dendermonde. In iret
i.ruin nestelt de vijand, die de ongelukkige stede
van af begin September gemarteld heeÏt, maar
cr ook den klaulv van ons leger voelde. T'rotscir
rnag hij niet zijn op zijn houding, zijn daden,
gansch.

zijn optreden hier.

De vermoeide soldaten van het 8u sluimeren
waar ze een plaatsje gevonden hebben.
2e hebben in weken geen voldoende rust ge
:-.oten.

En het

8n

kencle reeds al het tragische van dert

terugtocht. Het is bij Namen geweest.
De tnannen siapen rnet zvare adenrhaling,
claar

klinken gedempte bevelen. De geheimzin-

nigheid begint. NIen schuclt cle slapers wakker.
<
<

<
,r

Verzamelen
Waarom? ir

ll

Het schijnt clat u'e vertle[lçç11...
Is 't dan mis? rr

rr

\Vie weet het ! \,'erzamelen op de plaats I l
Zoo zegt lnen en. in het duister vergâderen de
lnannen als schimmen, rrelen nog sluimeren<1
sclrier ontevreden over cie stoornis. Ze denken
onwillekeurig aan Namen, aan dien kalvarierr

l)

Zie verder:'fooneelen van de gtoote vlucht,

--

'

Lokeren za1 dus spoeclig door rien vijan<l bezet worden.
Haastig trekken het 8' en detachementen van
het 10" dan ook bij Waasmunster over de D'urme.
Officieren maken bekend, clat de brug vetnield moet \\/orden. Uit de menigte vluchtelingen stijgen kreten van protest en van woede
op, of men iammert en klaagt, tiert en rrloekt,
dringt en drumt, waârna de oversten, cloor die
radelooze tooneelen getroffen, een ksrârtier uitstel rzerleenen.
Dan ontstaat een geweldig gedrang onder al
die ongelukkigen. om den nauwen doorgang te
bereiken. 't fs een strijcl van cle sterkeren tegen
c1e zwakkeren; kinderen vallen in 't water, de
menschen trvisten en schteeuwen, familieleden
l\,orden gescheiden, pakken barsten open en men

ziet een tooneel van vreeselijke verwarring.
feder wil zich nog redden. wil buiten 't bereik
vân den vijand zijn.
Men denkt aan Aarschot, f,euven. aan SemDst
en Eppegenr, aan I-eb:beke.en Dendermonde!
Geen wonder tlat er angst heerseht. Maar als
het kwartier verstteken is, staan er nog vele
vluchtelingen op den Zuidelijken oever. Doch
rle genie kan niet langcr rvachten en de brug
rvotclt vernield.

De bootjes moeten eveneens aan cle anclere
zijrle blijven. Het belang van het leger gaat
116ôr alles. Wanhopigen springen in 't water,
z14remme11 naar de overziicle of klemmen zich
vâst âan persen cloor solclaten uitgestoken. \trIat

al tooneelen

!

De troepen koopen cle rviiiliels van Waasmuu'
ster 1edig. Zij krijgen tlan bevel langs <le Drrrme
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De brug van Schoonaarcle.

verdedigingswerken aan te leggen, hoe zwaar
de vermoeienis ook op hen weegt.
Na eenige uren arbeid, komt er plots order,
om den terugtocht te vervolgen. De vijand heeft
I,okeren .bezet en weerstancl kan hier aan de
Durme niet meet baten.
Vermoeid sleuren cle mannen zicir voort. De
nacht valt en angstige onzekerheicl bevangt de,
1

roepen.

Men vreest elk oogenblik een aanval van den
vijancl. Velen zijn zoo vermoeid. dat zij bij elke
korte stonde rrst zich neer laten va1len en inslapen. Sommigen werpen de geweren weg, de spade. clen ransel en trekken half sluimerend voott,
soldaten storten bezwijmcl neer, worden bij gebracht, op een wagen gelegd. tot ze weer trilaats
moeten maken voor anclere slachtoffers. Zoo zal

ook deze àfdeeling Noordwaarts rukken om
de nauwe gang te volgen, die daar overblijft

tusschen c1e Nederlanclsche grens en den vijancl,
lvelke uit 't Zuiden van cle Schelde oprukt en het
wijkend leger in die flank bedreigt.
Voerlie<'len slapen op hun paarclen, kanonniers
op de kaissons, soldaten blijven slapend achter,
op het lancl, in een gracht en voegen zich na lt
ontn-aken bij volgende cletachementen of wijken
naar Ho11and, waar ze aan cle grens ontwapencl
rvorden. (1)
En a1le w'egen wemelen van vluchtelingen,
gansche dorpen, rijk en arm, jong en oud, geheele c-estichten van grijsaards en kranken.
Zoo had men reeds de zinneloozen vân Mortsel, \,vaar een groot gesticht is, naar dit van Zelzate ger,-oerd, want l{ortsel lag in de vuuriinie.

't \[ras ook een allerzieligste stoet, die van hen,

in n'ier brein 't duister was geworden. Ze werclen te ZeTzate in het gebouw aan 't kanaal liefde-

rijk

opgenomen. (1)

1) Zie verder : r< De Interneering in Nederiarrrl. u
2) Na de bezetting varr Antr,r'erpen r'"'ercien c1e
zinneloozen van Mortsel teruggebracht. Het vervoer geschiedde met een vaartuig var den pro-

vincialen stoombootclienst der Wester-Schelde
(uit \rlissingen dus) en ging via'lerneuzen naâï
Antwerpen. Aan 't fort Ste-llarie kwamen Duitschers aan boord. tr Nu zal ik ze eens allen in

positie laten staan r, zei een der zinneloozen tot
den kondukteur vatr D... Die verpleegde was een

De brand van Schoonaarde.
Een geweldige rookzuil ver<luisterde de lucht.

Terwijl het gtos van het leger aldus aftrok,
waï€n de vestingtroepen dus nog op hun post.
onbewust van den toestand. Ze vernamen' de
meest Lliteenloopende geruchten, vooral van c1e
steeds maar doortrekkerrde vluchtelingen. De
posten stonden op de hun toegewezen plaatsen,
àn bij Haasdonk zagen wij groepjes, die zeifs
nog bezig firaren een hoefje neer te branden om
het geschutsveld te verruimen.
In den namiddag ularen in de stad c1e staats
gebouwen, de meeste hotels en winkels gesloten.
Eenige minuten v66r micldernacht begon het
bombardernent, dat al dadelijk veel schacle aan-

richtte, zooals'we in een verdere beschrijving
zullen'zien. De burgerij rterschuilt zich in c1e
kelders.

8 Ohtober: De algemeene vlucht uit Antwerpen \ilordt voortgezet. Duizenclen inwoners en
ilorpelingen van clen orntrek hoopen zich aan de
kaaien op. Een onafzienhare stoet trekt langs de
vioolspeler. Eensklaps begon hij de rr Wacht arn
Rhein r te strijken. De soldaten stelden zich in
eerbiedige houding. lllaar na den eersten regel
van het Duitsch volksliecl r'eranclerde de muzi-

kant van uzijs en liet hij rr Den' Vlaamschen
I,eeuw r hooren. De Dtritschers, clie eerst nog

geen erg hadden in deze plotselinge r'vijziging,
stonclen clus in militaire positie, toen het daar
aan boord en over de Schelctre ruischte : r Zij zal

len hem niet temmen, den fieren Viaamschen
leeuw'r. Men liet den speler ophouden, maar
deze, in wiens geest al het licht dus nog rriet
uitgedoofd was, had tocb het meeste geno€gen
van ziin zet.

-- 4I)
narc'h ge$jteund ooor

cle

4'gemcngde bilgatle,

(?", 8u en $" hatterij).

De briga<le (2 regimenten en 3 bataljons ell een

kompagnie mitrailleurs) Fransche mariniers

verliet op 7 Oktober met zeven treinen Saint-Dc-

nis en Epinaf'-Vil1e-Taneuse naâr Duinkerkc.
Zii was in cle maancl Augustus 1B14 gevormcl,
rrit de depots van Cherbourg, Brest, Lorient,
Rochefort en Toulon. Den 22" At'rgustus narl
Ronarc'h er het bevel over.llet 1" regiment stotrrl
oncler kapitein De'lage en het 2" onder kapitein
Varner-. De hrigacle wer<l eerst naar het versterkt

Generaal Dossin.

\'\,c.qcn \iarr \\.ilntarsttotrck-Ossctttlrecht,\'âlr
l{erxeiu-Kapel1en-Puttctr, \.an Iltassciraat'ilsschen-Rozen<1aa7 cnz.; ook in Letlantl van\\iaas,
(Zic vcrder toonceleir r.tit de groote rtlucht)
l{et'1" resetrtekorps c'lr c'le 2T"latrclrvelirbrigatlc
lrczctten i1c stelliugen t,or)r <le forteu l tot É1.
Eerr brigarle mârine-ilrfâlrterie staat iu tr,r.eetle
litric. Tusschen Dijle en Schelcle voor c1e lortell
llrecuConl< T,iezele en f3onrhem is ecn brigaclc
rrrarirrc-ertillcrie en cle 4" Ersaizclivisit'. De binrreu-fortci-r \r,'orden beschoten. Ilocr stukken llij
I,icr err op cierr Vosberg tusscherr Ï,:aarloos ctr
\\raalhenr u'orclt het bomharrlement \rân Antu-er.

lrcrr voortgczct.

I)c bilrrcnforten vân dc Zuiclzijcle ant'nt'oort1el.
clerr namirltlag laat het Engelsch opperbevcl
âa11 gerl.rraâ1 Deguise weten, clat alle verderc

In

n'eerstancl nutteloos

is en de Britten

c1e veste

zullen ontruimen.'Om 5 uur in clen namitldag
worclt besloten tot terugtocirt van c1e tu,eecle clivisie, tenvijl generaal Deguise z-ich naar iret lort
St. f{arie op clen linkeroever begeeft.
Dc Nocirclerforten zijn nog niet aarrgev:allen,
rtraar zuilen niets meer kunnen rloen. IIuir bezetting staat voor de keus : interneering in Hollantl

of krijgsgevangenschap bij de Duitscl-rers.
De tweede divisie en tle Engelsche brigade
trekken bij Burcht en 't Steen cle Schelcle over.
Het 1u bataljon varr het t0" dekt bij Zeleboscit
den terugtocht der 6" divisie, maar schijnt ze1{
vergeten.te worden, terwijl de Duitschers reecls
op Lokeren trekken en Zele reeds bezet hebben.
llajoor Deisser wijkt. Het 11u, 12" linie en het 1"
jagers trekken van hier op Wondelgem terug,
terwijl het 4u jagers met de grena<1iers bij Loo
cristy clen vijancl ophottclt. Hier blijft nog aitijrl
het gevaar vân afgesneclen en omsingelcl te worclen voor c1e terugtrekkende troepen bestaan, temeer rlaar de vijancl ook te Aalst meester is en
van daar naar Gent oprukt.
Bij Quattecht en ],ïelie moet hij kost wat kost
opgehouden worden. Deze taak wordt toevertrouwcl aan de Belgische vrijwilligers, ruiterij en
,le hrigade frtsiliers-muriniers vnn sdmitaal Rrr

katnp van Parijs gestutrd. Zij was aangc\\'czelr voor de politiepatroelje en kreeg cclt \;cr
,l.ere ecirter opperr'lakkige opieirling. fir u,aren
leei knapen oncler van zevelrtien jaar. De Pariizellaars tlie hen eerst met r,e c1 g'ecsttlril't ontrtangel-r halt,den, veranclerclen van houcling e1r nocnrricrr cle matrozru rr 1es <lemoiseiles rle la marinc ,,
iile juffrorrwen cler marine) . I)e marinier-c vcr
langden clarr ook naar het front tc gaan. \rclcrr
scliaam,.lr:n zicir om in Parjjs te moetcrr rorrrhr,ande1en.

De brigzrcle n'ercl clan rraar c.le sektors varr'iret
lialr-rp gestuurcl. De l)uitschers naclerclen en be-

dreigclen Parijs I)e slag van c1e llarne verwijdcrde echter iret ge-.'aat err c1e matrozen kutameu
nog niet in botsing met clen vijand, clocir moesten c1e gansche maan<l November manceuvre-q
cioen en patroelje- en be',vakingscliensten verrichten.

\rari

2O

tot 24 September veranderde nren hun

rtniforrn. De blo,es en ltlauwe kraag werden door
cle tenuc I'an het r,'oetvolk ver\:angen, en dat
rv:rs niet naar rien zin dcr kerels, die ficr r'r'aren

op hun r'1oot-c1racht.
rr't Is zot om Jean Coriin (bijnaanr r,an dcrr
niarinier) in een kapote te zien r, schreef er een
in zijn dasboek. En, anr'leren lieten zich op clezelfrle n'ijze uit
Daar kwam eensklaps het bericht, clat men
zou vertrekken. Dèn ?n Oktober stapte men in
rle treinen. Tijdens cle reis zagen c1'e mariniers
de oortrogsrteru.oesting, de vernielde bruggen aan

rle Oise, de riitgebrande huizen van Crei1,

de

sttrkgeschoteu hoeven.

Om 11 ure 's avoncls kwam de trein te Duinlierke aan. 't Plan was, dat men in cleze Noordelijke havenstad uitstappen en er zich verder
çoor c.len strij<1 oefenen zort.
l{aar er '"r'er<1 bevel gegeven in dcn trein te
blijven, om cle reis voort te zetten.
rr Dan gaân we dus naar België ! r klonk het.
Dre lokomotief r'vercl vcrwisselcl en de trein
reetl <le grens over en stopte te Adinkerkc, het
eerste dorp van Vlaancleren.
D,e bevolking kwam toegeloopen, en verheugd
cle Fransche helpers te zien, juichte ze dezen
toe. De kreten uVive la France ! r werden beantwoord met die van u Vive la Belgique I Vive le
roi Albert ! l
En zoo ging het ook op den vercleren tocht
naar Gent. Aan e1k station, te Veurne, te Diksmuide, waâr kort claarna de mariniers in een
hel z.ouclen sttijden, verzamelden zich opgetogen
*rr geertdriftige hrrrgerr Men gaf hier, hrood,

vleesch, i<aas, taÈiak, sigaretien, sigater, \,rutlr
ten, enz.
Te Torhout krniste 111en eren trein inct Belgi
sche rekruten, clie rran Lier klvamen, er aan, de
forten hadden ge\,v€rkt,'maar ilu naar een kamp
in Frankrijk werder gestuurd.
De soldaten van beicle naties jtiichten elkander
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geWeren, rânsels, rutlnttie zeils.

De overtocht aan het Steen is tragisch. Bur
gers dringen tusschen cle solclaten <ioor. Op titr
Schelde verheffen zich reusachtige vlatnmen vatt
de petroleurl uit cle tariks. \ran uit Waaslancl is

de aanblik op Airtu,erpen verschrikkelijk. Dc
lucht zit vo1 gloeci en z\'\'âre slagen <ionclercn al

toe.

nlâa]' \'oort.

Ànti'r'erpen te sturen, oru de veege veste te steu'
rlen, firaar mei wist nog niet, dat iret ginds fei

te brengen in de verwarde troepen, en ook

, 't lVas nu het voornemen de brigade rraar
telijk met den

r.veerstarrcl geclaan r.vas.

llonarc'h oxtmoette te Gent generaal Pau,vcr'
tiindingsagent tusschen de geallieercle iegers.
Deze deelt mee,'dat het Belgisch leger op de1l
telugtocht en Aniwerpen's 1ot besiist is. De Bci
gisctre ruiterij dekt die bewegjng ten Zuiden vau
Lokeren. De Fransche brigade moet daaraair
rireehelpen, met de Belgische vrijwiliigers en dc
'.'errrachte Engelsche troepen.

ùIen dient den vijand dus voor Gent op tc

houden. Het gar-nizoen der hoofdsta<l van OostVlaanderen, onder generaal Clooten, brestaat uit
acht eskaclrons ruiterij, een gemengde brigaclc,
een brigade vrijwilligers en twee linieregimen-

ten. I)e 7" Britsche divisie is op weg. IIen moet
rnet vereende krachten het uzijkend Belgisch ieger twee dagen tijd schenken.
In den nacht komen de twee laatste treinen
der mariniers aan. De Gentscire bevolking onttangt cie troepen op de hartelijkste wijze.
rr Welke brave lieden ! l schreef een Bretagner
naar huis. < Het is niet te gelooven, hoe goed
'"ve hier onthaald zijnl Ik za7 dat nooit verge.
ten. \\r'e hebben a11es in overvloed. En welk een

geestdrift i

rr

De brigade wolclt clan naar l'{el1e gezond'en.
,r \\iij trekken door velden, prachtige begonia's, rvaartusschen u'ij misschien zullen ster.
ven l, schrijft een and'er.
Sterven tusschen bloernen..., waaflijk ecn
vreemde lotsbeschikking voor jongens der zee!
We zul1en naderhand het gevecht bij Melle
irescl'rrijven ; v'oorloopig voistaan we met de meciedeeling, dat de mariniers, salnen met onz€
troepen en de Britteû, de voûlgeschreven taak
vervulclen en den vijand verhiuclerden ons leger
1r' 0msingelen.

Dien 8" Oktober maken c1e grenadiers zich van
den vijand los, bij Zele, en wijken naar Gert,
Het -1" jagers rukt op Saffelare aan.
De tweede divisie verlaat dus Antlverpen, zooa1s we reeds zagen. I)e troepen zijn er immers
machteloos. Iilun konvooien bevinden zich reeds
op den anderen oever.
In ile stad woeden hevige branden. De burgerlijke ovetheden z\jn op het stadhuis verza'
meld en blijven op hun post. In de buiteawijken
sluipen schuwe kerels rond, belust op plundering. Ook stroomopwaarts aan de Schelde hou
den er zich op, loerend om in de verlaten dor'
pen hun slag te slaan.

Veel voorraad worclt vernietigd. I[en brengt

Aan het \rlaamsch-Hoofd tracht men

r,vat otclcr

dc

tnreede dir,isie begint den ellendigen tocht door.
$"raaslancl, langsheen. de Hotrlandsche grens.

9'thtttber: Die laatste troepen trekken ovcr'
dc Schelde en de bruggen worden opgeblazetr'
De burgeriijke overheden vergaderen op 't stad
iiuis. Op vele plaatsen woedt brand. I{et gc
meentebestuur. dat te voren een motie gestenitl
ireeft met de betuiging, dat de bevolking nocli
goederen, noch levens zal ontzien,'noodig voor
c1e belangen der veste en van het land, rn''il irtr
inlicirtingen over de besluiten der legerleicling
inwinnen. Deze heeft geen instrukties gegcveir,
geen beslissingen meegedeeid. I)e bureelen valr
clen staf zijn verlaten. Op den rechteroever zijir
geen troepen meer, tenzij in de Noord'elijke for
ten, welke echter machteloos zijn om de berve
ging van cien vijand nog- te hinderen.
De beschieting cluurt voort en dreigt Antwer
lren met algeheele vernieling, zonder belang of
nut voor het iand.
De orrerheden beraadslagen en besluiten eerr
afvaardiging naar generaal von Beseler te zenden. I3urgemeester D'e Vos, Louis Franck ett
Ityckmans, r'oorzitter en ondervoorz.itter tler onlangs gestichte intergemeentelijke kommissie, eir
de Spaanscire konsul-generaal NI" Fransisco Sc'
bra y Saiz, nernen die taak op zich en trotseeten
cle.gevaren van het bombarclement en dus der eerste Duitsche linies. Voorafgegaan door agenten
ruet t1e ivitte vlag, rijclen ze langs de Warande
en ontmoeten buiten c1e Kielsche Poort de Duitsche voorposten. Ifen blindcloekt hen en voert
hen naar het groot-hoofdkrn'artier, te Thildonck.
Generaal von Beseler is eerst zeer wantrouwen(r en vraagt \'y'aaroûl men hem geen generaaT zendt. Hij heeft intusschen parlementairen
naar Antr'verpen gestuurd en wil hun komst afwachten, en steit voor zulks te Contich te doen,
wat dichter bij de stad is. Hij laat de beschieting
van Antwetpen staken.
De parlementairen keeren terug en verklaren
geen officieren in de stad te hebben ontmoet. De
Iionventie van Contich, de overgave van Ant\lrerpen regelend, wordt opgemaakt. (1)
De Konventie bepaalt o.m. dat alle forten zich
rtôôr den middag moeten overgeven.
De afvaardiging keert naar Antwerpen terug.
In den nacht begeeft de heer Franck zich,,allerlei gevaren trotseerend. naar het fort van Schoo"
ten, om mededeeling van het gebeurde te doen.
Aldus worden de kommandanten der forten nog
in de gelegenheid gesteld hun werken te vernielen en het garnizoen te laten aftrekken.

schepen met allerlei levensmiddelen en materiaal

tot zinken, stort auto's in den stroom, vernielt
I)uitsche schepen.
De kaden ziin hez.sajd mnf rritr.nefinssstrrkken

1) We zullen ook deze episode uitvoeriger mevan den heer Fr6xç!,

dedeelc"n, _n-âar een verslag
ons welwillenrl Regeven

-- 1i-i Belgen

cl de liranschcn. (icvtictrten bi;' Gont

rode"

En zoo eindigen we orrs algemeen overzicht
van Antwerpen's beleg, om ûu verschillende episoden afzonderlijk en uitvoeriger te beschrijveu,
vooraleer we ons leger zullen volgen naar deu
IJzer.. O,ok dienen we vooraf na te gaan, ûat er
in Fiankrijk'na den Nlarne-slag was gebeurd,
want nu naderde het oogenblik, dat ook de Belgen, die zoo lang afzonderlijk en schier alleeu
tegen een geweldige overmacht gestreden hadden, plaats ûamen in het reusachtig front der
naties, welke zich tegen de heerschzucht van
Duitschland verzetten.

LXIV.
DË SîRIJD BIJ 5'"-KATIIELIJNE=WAVËR.
De bevolking van Waasland keek met ontzetting
naar den brand.
Dienzellcleu avord zendt generaal Deguise een
officier naar Antwerpen, oûr de overgave te regelen, maar deze krijgt geen verbindiug met den
anderen oever. Den volgenden ulorgerr bekrach-

tigt

generaal Deguise de Konventie van Contich.
Dien 9" Oktober wordt de aftocht door Waasiand voortgezet. I\Ioerbeke wordt beschoten. De
Duitschers nemen er ook een trein onder vuur,
waardoor eenige stouctren een paniek ontstaat.
Sommige afdeelingen wijken uaar llolland, en
dat is het begin der interneering, rilelke wij in
alie bijzonderheden zuilen beschrijveu. De ves-

Den 28" September staan onze 1" en 2" divisie

in den derden sektor, Waalhem-Lier; de 3o en 6u
divisie in den vierden sektor, Waalhem-Schelde;
de 4" divisie bij Dendermonde-Schognaarde, ter-

wijl

de 5" divisie de algerueene réserve vormt.
herfstdag, die uit deu neve.
iigen morgen oprijst. De hooge toren van Nlechelen steekt hoog boven het landschap uit, als in
de dagen, toen hier tusschen Nethe en Dijle de
buitenmenschen nog rustig hun groenten kweekter voor de befaamde markt der Romboutsstad

't Is een schoone

en de steenbakkerijen vriemelende bijenkorven
geleken.

Àfaar achter }Iechelen hangen twee vijande-

lijke kabeibalions te spieden en te loeren.

,l-au-

ben vliegen tegen deo wattigen hemel heen en
weer-, en

al die beweging in

<ie

lucht voorspelt

tingtroepeu, die nog altijd op hun post zijn,

weinig goeds.

moeten denzelfden weg inslaan, en aldus worden
30.000 Belgische soldaten en 2.000 Engelschen
in Nederland, ontwapend en naar kampen ge-

gebleven, onbewust van den storm <iie plotse-

voerd.

In

den nacht is het gros van het leger over
het kanaal van Terneuzen. De terugtocht zal
nog verder moeten doorgezet worden, want hier
is de verbinding met de Bondgenooten nog onmogelijk.
De 7" Engelsche divisie, die bij Nlelle den
vijand moet helpeu ophouden, komt te Gent
aan.

De strijd bij Me1le begint dien 9" Oktober, in

den voormiddag. Den garschen dag en den volgenden nacht duurt de worsteling voort.

10 Oktober; Intocht der Duitschers te Antwerpen. Marsch door de verlaten stad, waar
slechts weinig burgers gebleven zijn. Generaal

Deguise geeft zich over en wordt. naar Duitschland gestuurd.
Den 8" Oktober is de Koning te Zelzate aan'
gekomen; den 9" Oktober is hij te Eekloo, waar
hij den nacht doorbrengt; den 10o Oktober vertrekt hij naar Brugge en Oostende, en ook de
Koniugin volgt dien weg.
Veetingtxoepen wijken naar Elolland. De 7"
Eagclrche divirie r€eut te Xelle stelling bij de

In de dorpen zijn de menschen nog

veelal

ling losbreken, zaI.

De vijand nestelde zich in de gemeenteu aau
den overkant, tot voorbij Lier, en hij was er
zeer bedrijvig geweest. Zijn geschut stond opgesteld.

Onder-luitenant llenroz, kommandart van de
1u kompagnie, 1"

bataljon van het 2" regiment

karabiniers. wiens verhaal we gedeeltelijk vol-

gen (1), bevond zich met zijn mannen in de loopgraaf der tusschenruimte van de redoute Dorpveld en Ste-Kathelijne-'Waver.
Voor de troepen leidt de weg van lllechelen

naar Ste-Kathelijne-Waver, achter hen ligt de
n Mechelen-Duffel-Contich-kazerneAntwerpen, die gesneden wordt door de groote
baan X{echelen-Duffel, waartegen een fortje
leunt. Liuks van heu, over Boschbeek, waakt
het fort van Koningshoyckt, Ook vau Waver
leidt een weg naar Duffel. Zoo strekt'zich d.aar
het land uit voor de Nethe.
Om 11 uur in den voormiddag hooren de soldaten een gehuil, dan een vreeselijken s1ag. Ongeveer 150 meter v66r het fort Ste-Kathelijnespoorlij

f) ( Résrtr de Combattantt. r

Wevei stlJgL Laju ruol'Luiciu valr lruuslclrb Lwur
tig meter op.
't Is een 42 centimeter-bom, die daar terecht
komt. Elf minuten later barst een tweede grauaat uiteen, 50 meter van de glacis. Dte vijand
richt blijkbaar zijn vuur. Elf minuten later slingert cle vijand zijn derde projektiel, en thans
wordt het fort getroffen.
tr Arme I(athelijne )), zeggen de soldaten, onder den indruk van het geweld.
Het gansche fort davert. Het bombarclen:ent
riuurt voort,
llet beton, de pantsers van het verdedigingswerk zijn berekencl op stukken van hoogstens
21 centimeter.
\Ianschappen klimmen, tusschen het vuur in,
haastig op het fort en stoppen rnet zandzakken
de barsten toe, om de versmachtende gassen te
.

weren.

De beschieting duurt tot half-vijf in den namiddag. 't Is voor het fort een geweldige vuurdoop geweest.
's Nachts blijft het rustig, naar bij 't krieken
van den dag wordt de beschieting hernomen.
Weldra vallen de groote marmieten dicht op het
fort. Soms ontploft er een, die slecht gericht is,
in de tusschenruimte. 't Is een echte aardbeving. De bodem waggelt en men vreest, dat hij
zich openen en allen verslinden za\.
Weldra neemt het vuur in hevigheid toe. Op
zekere oogenblikken vallen er 20 tot 25 gtanaten van allerlei kaliber per minuut. IIet geluid
is oorverdoovend en nauwelijks kan men met
elkaar spreken.
Iedereen vreest voor het fort, en telkenmale
een obus doel treft, mompelen de mannen:
(( Arme Kathelijne ! >.
Om 1O uur begint het geschut op de tusschenruimten, met shrapnelis.
Rechts van de lu kompagnie is die van kapiteitr-kommandant Haveuith, bevelhebber der interval. Deze gelast ooder-luitenant Ilenroz
met een sektie de gevechtsloopgraaf te bezetten,
de overigen vestigen zich in de tweede loopgraaf 50 meter achter de eerste.
Onder die verplaatsing slaat een bui shrapnells

in de verbindingsloopgraal neer: vier licht gewonden, waarbij sergeant Claudot" oorlogsvnlwilliger dien men moet wegvoeren. Dan komt de
beurt aau hét dorp Kathelijne-Waver.
Verscheidene salvos maken er vrij veel slachtoffers. waarbij tal van burgers en zoo ontstaat
een paniek.

De verschrikte, angstige lieden vluchten heeu,

met een haastig gegrepen voorwerp; schreien-

de vrouwen sleuren hun kinderen mee, die luide
gi1len slaken. Als de avond valt, staan een aantal
huizen in brand. Wij moeten machteloos dit ake-

iig schouwspel

gadeslaan, woedend de ongeluk:
kigen niet te kunnen wreken.
Van alle ziiden bromt het kanon, de lucht, van
rook verzacligd, is scherp en de kruitlucht bevangt ons de keel.

Langzamuhand keert de kalmte terug, de

schildwachtexr nener hun po,steu in, giuds over
het prikkeldraadnet. Tot nu toe werd de keuken

rrr

.lt

luopgraai

tr-rcl-rerercl.

uaa$t ccJ.l

or),tlùr.ktl

van nritraiileurs ; tijtlens de beschieting
ploIt een ongelukkige gtaflaat in den ketel waar'
i-Lierr

in soep kookt en vleesch en soqp worden naar al
le kanten opgejaagd. Daar alle verbincling naat
achteren afgesneclen is, kunuen wij niet bevoor'
raad worden. Ik raad de soldaten aan hun nog
overblijvende levensmiddeien te verorberen er:
hun reserverantsoen tot elken prijs te behouden
D'e mannen, altijd bedaard en reeds cle gevareti
van den dag vergetend. protesteeren niet; ciap
per-begeven zrj zich naar hun waarnemingspo
sten. terwijl hun kameraden wat rust nemen. D,
na.cht gaat zorrcler incicleuten voorbij.
's Woensilags bezet de kompagnic nog aiti;.i
dezclfdc.'positie. Naulvelijks is c1e zon verrezcri
oI het bombarclcment van het fort, cie tusscherr
ruirnte en de redoute vangt lveer in alle hevig
heid aan.Ik ontvang vcrsterking,de 2" kompagrrtc
van het 3" bataljorr, van het ti" linie, die zictr irr
cle trryeede loopgraa"f nestelt.

,Vleer dan 300 mannen vrienelen in dat hol. 11.
bedenk welk een slachting er daar aangerichl
zou worden, moest er een twee en veertiger val
len I Ik sidder voor mijn manschappen als ik be.
peins, aan welke gevaren zij blootgesteld zsjn.Z:'
denken in hun voldoening over deze versterkiug
allecn aan de overwinning.
.

Granaten vau elk kaliber regenen van alk,l
zijden, mijn-granaten ontploffen met vreeselijk

gedruisch.
IIet geschut wordt juister en treft ouze borst
wering. De loopgraaf wankelt. zal ze instorten,)
Granaatscherven vallen voor onze voeten. Eens.
klaps treft een granaat de loopgraaf. Als de rooll

optrekt. zien we met scirrik dat verscheiden,:
mannen onder de aarde bedolven liggen. ùIerr
hoort ze schreeuwen. Op het eerste oogenbli
berveegt niemand zich ; wij zijn als'door de ont.
steltenis aan den grond genageld. Eindelijk snel
1en verscheiclene solclaten hun kameraden t,:
hulp ; ik nader en zie met ontzetting den arme:i
Van der Stappen geheel onthoofd. Het hoofd, on
verniinkt, ligt aan zijn voeten, drie anderen,
waarbij sergeant Dooms, zijn ernstig gewond.
De granaten komen in als rukwinden. 't fs verschrikkelijk
De mannen hebben zich op den grond gelegcl.
met hun deken op het hoofd om zich tegen scher.
:

ven te beschutteu en mâar niets te zien,
Naast mij haalt een soldaat uit een zakboekjc

het portret van zijn vrouw en kinderen, drie, onr
hun moeder. Gedurende dit helsch bombarde.
ment wil deze arme man, die den dood van zo<,
nabij voeit. noÉf eens de zijnen bezien; tranerr

wellen

in zijn oogen; treurig

schudt

hij

het

hoofd.
Ik zet mij uevens hem neer en slaag er in nir
eenige goede woorden zijn moed op te wekken.
Plotseling staat hij op, balt de vuist naar delr

vijand en roept:
ru Komt dan maar,vuile Mof{en,wij zullep eenr
zien oî. ge met de bajonet ook zoo stetk zijt als
met uw twee en veertigers ! lr
Nauwelijks heeft hij de laatste woorden uitge.

4IÊ

.

ITet oniler n,aterzel.terr rier Poi<lers

scirreeuwd oI eeu uog geweidiger outplofirug
tlan alle vorige, doet ons opspriugen.
Het poederrnagazijn van het fort is in de iucirt
gevlogen.

r< Arme Katheiijue I l
De soldaten in de loopgraal konden toen uog
niet juist weteû hoe erg het op 't fort gesteld

.

wa9.

De bezettiug had al twee ontzettende etuaien
acirter den rug. Neen, zoo l;,.ad ze zich het bombardement niet voorgesteld. Het fort,daverde als
een rank vaartuig in eeu orkaan. De muren wag'
geiden, de.bodem bewoog zich. Ilan stortten be'
tou brokken neer. Gas eu kruitlucht walmde
door de gallerijea. De koepels barstten, de heift
der kanonner was buiten gevecht, toen met
een aLlergeweldigsten slag het kruitmagazijn de

lucht

in

'rloog. Vlammen sloegen op, steenen,

beton. stukken staal werden weggeslingerd.
Mannen waren plots verdwenen, weggerukt
iu die helle vau vuur, anderen làgen stervencl,
kermend van de smartvolle brandwonden.
En in de gansche omgeving duurt de storrn
maar voort. Onze artillerie antwoordt uit de irr-

tervallen, al wordt ook zij bestookt.
c Het is 11 uur 45, l vertelt onder'luitenant
Henroz verde(, * als een renbode mij hijgend en
met bevende hand een gesloten envelop brengt.

't Is een bevel van den gouverneur der vesting. rr
< In spijt der besçhieting, hoe vreeselijk ook,
rnoet ge tst het uiterste weerstand irieden. tot
den dood ! r
Men zal het doen.

fk stuur r.len bode terug, een jongen van achttieu jaar, die onbekommerd voor. granaten en
slrrapnells, naar ziin post terug loopt.
De Duitschers botnbardeeren hardnekkig
sehans van Dorpveld. Een twee

en

de

veertiger

lnæt op *er! buic bii bet fofi tereeht. Ër bliift

irii Antu'erner

inaar een hoop puin oVLif, g[gg1lgtr vâllefl lot ilr
onze loopgraaf. I)e uren gâan toch voorbij er;
zachtkens verloopt de dag. ln deu avond vennirr
dert de beschieting in kracht, de soldaten maker,
er gebruik van om heen en \veer te stappen en r1r'
ledematen te ontspannen.

Zij zijn vroolijk, tevredeu elkaucler terug tL
zien. gelukkig aan den dood ontsnapt te zijn cl
uog altijd wachten ze r,ol hoop de na<iering dr:i
Duitschers aT.
Gevolgen van den dag in mija kompagnrc
een doode. vijf gewonden. Als de kleine postt

l

uitgezet zijn, waakt ieder en wil niemand gaarr
slapen, Nlen verlvacht een nachtelijken aanval
cn ieder" wil dan klaar zijn, orn het eerste sclrot
te lossen en waarCig den vijand te onthalen.
Tegen de verrvachting in, gaat <le nacht kaLri
i'oorbij buiten eenige patroeljes, die in de orngc
r,ing van het ciorp opgemerkt worden.

Zoo rvordt het D'onderciag, 10 Oktober. Het
bombardement begint nog heviger dan de vorigc

dagen, zoowel op de tusschenruimte als op cicr
achtergelegen stellingen. De Duitschers over
strooraen cns met projektielen van alle kaliber
Ieder blijft onwrikbaar onder den stortvloeti rrarr
tjzer. Onze batterijen antwoorden nog altijd. De

forten zwijgen.'Ste-Kathelijne-Waver is

orrt-

ruirnd. De beschieting wordt met ongekende he
vigheid voortgezet, alsof de vijand ons alleen,
door zijn artillerie wil verpletteren, waârtegen.
hij ons machteloos weet. Het gerââs is onbe
schrijfelijk.
In minder dan twintig minuten tel ik dric:
dooden en een tiental gewonden. Mijn loopgraaf
dreigt in te storten en, kost wat kost, moeten
wij ze herstellen. Op mijn vraag bieclen zich
eenige vrijwilligers aan, en ze werken vlijtig, in
spijt vaa het vuur. De verliezen zijn groot, maar
nieæand wil wiiken. Ilet bevel is gekonuen tût

