lle

rritweri<ing' \'all een tlree en r,eertiget'

het laatste toe w,eerstand te bieden, ondanks
a1les, en wij zullen gehoorzamen en zijn bestro-

ten ter plaatse te sterverr.
Het regent zonrlet ophouden gtanaten. In het
tlorp Ste-Kathelijne-\Vaver is de verwoesting
rrreeselijk; d,e gansche plaats ligt in het onafgehroken gedonder te beven. In tlie hel toch moe-

ten onze soldaten, nret de verdediging

gelast,

t'ertoeven.

Onder-luitenant Blancliaert en zijn mitrailbij de kerk op; ze
schuilen \Maar ze kunnen cn hun koelbloedighei<i tijd,ens clit helsch bombardement is niet een
cler minst indrukwekkencle tafereelen.
D'e vijanclelijke artillerie richt zich met de bekende heiligschennencle rvoecle naar cle kerk, die
overeind blijft. De toren r,vordt nauwelijks geraakt. Huizen storten in. Nu en dan hooren we
een luider ontploffirrg, cn dan zegt de éen ot
anrlcr eenvouclig : rr Nog ecrr twee en rteertiger r.
Het is cluiclelijk clat clc t,ijanci net zijn bornbartlenrent beproeft onze stellirrgen onhottrlbaar t('
rnaken, in c1e hoop ons te demoraliseeren.
In onze arme loopgraaf, ilie 266 schomruelt,
rlat ge er de zee,ziekte zouclt van krijgen, is hct
tooncel verschrikkelijk. lecler maal, dat een granaat van groot kaliber ze treft, storten ganschc

letrrs houden zich nog altijcl

op het fort van St. T(athelijne-\\.aver.
Onze batterijen vuren uit aile macht. Toch
zij veel te lijden, r^7ânt ze worclen dcrc
cle vervloekte kabelballons nauurkçurig aangerluid. Brisant-granaten en anclere ontploffen tot
op onze stukken. <iic het een na het ander vernic.tigcl nrorclen. Onze dappere bedieningsmanschappen liggen stervend er naast. Afschuwclijk I De toestancl lvorclt steecls kritieker. Nu d.e
kapitein van het zestle linie rveggedragen is,
neem ik het trevel over de loopgraaf. Het is juist
half-diie.
Eensklaps \,vorctren, ongeveer 20O meter vô6r
het fort, trnred manncn tusschen het prikkeldraacl
opgemerkt. Geen tr,vijfel : het zijn Duitschers.
hebben

\Vat kornen ze doen ? Hun granaten vallen toch

gecleelten in, doocien, ger,vonclên en levenden bc<lelvencl. Twee, cltie, vier groote marmieten ko-

lnen er per minuut terecht.
Kapitein M. Bisschop, van het zesde linie,
valt aan mijn zijde met vcrbriizelclen schoudcr.
Onclanks .cl.e ontzettende zenttwspanning, onclanks het tafereel hunner verminkte kameradetr
en het smartelijk gekerm der gelvonden, houclen
de mannen in de loopgraven zich flink.
S,ergeant-majo,or l)ernarcire is eveneells gewond.

DE GROOTB OORLOG.

êeneraal Wielemans.

N'27,

dl

liitu,,rrrrict s lyutrluu guliwctst
Jl
Aldrï$ wortlt het 2 Olctob-er err opnieuw gaat
zwaar vijandelijk ge'schut aan 't wcrk, nraar be
sr:lriet ele sttook achte'r c1e stellingert. \,'an o\,et
\Vealhervr T:estoolt ze cle 8" batterij iiij l)uit'el.
\,'an I tot lI u. iJ{} is rrooral het station het rioci.
Irr eetr kring rran 40 rneter vallcn el 250 plojcii'

n;el vcr vàu hr:lr neer. lieu:iLlaps lclinken uit
ile 1o<4r61raaf van kapitein-knmruanelat:t A. E.
lI. Ilavenith drie salvo's; een Duitscirer va1t,
stâât op, valt rveer, cn c1e and"ere vlucht weg.
Een kwartier later keert hij met twee kameraden terug, ctrie cen bancl clragen en met een

-

Rotiele Kruis-rzlag znraaien. Geen schot galmt en

cl,e gewoncle wordt naar de Duitsche linie gelrrâcbt.
"I{et bombardement duurt voort, orn bij het
invallen van clen nacht.te eindigen.
I)e komuranclant van het fort, die zijn stelling
err:.truirnc'l heeft, maakt van elie kalmte gebruik
ûfil zc \,vcer te bezetten, maar het gansche verdertigingswerk is verrielcl. I)re brancl r,voedt in het
1

t

I)rrt verlengcl schieten

is

een Lien'ijs rlat cctt

rr lloch ! Hoch I r klinkt het welclra.
J{ornmantlaut Iil'arrenith trekt zich terug, irr

Hsuoz' kompagrric rnoet volg*en,tcr
\\rijl korporâal Denrn e11 een tiental niatr ztiil<s

goec"tc or'<1c,

,ltl;1.

De Druitsclie rnitraiilcurs schictcr trvintic
1rânllelr van zi:iu korirpagnie rveg. \tcc1 g.cr\\'()ilrlen ttroeten blijverr 1i.q5Jcrr cir vallcri ticrr i'i,ilrrt,i

fk laat onrnidilellijk de clooclen begreven cn

rle gc:rvunclen hoen'nrengen. De nrannerr c]t'inken
het troebel water uit een graeht.
l)e twee kompag:ries gaan nu naal cle eerstc
loc,pgraaf overj want men velwacht een aanval
irr den nacht.
Ùlet hoort. cle belletjes aan het prikkeldraad.
D'e vijancl moet elaar zijn. Onze mannen schieten wat ze kunnen. Liit de draden springen duizenderl vonken op. En ook de redoute, die men
als uitgestorven waancle, iaait weer op en bestookt clc aauvallers.
Het is pikdonker; rlen ziet geen twee meter

itr hatr,lcrr.
Uc lJtitschers ziin van arl1e zijcleu rraclcrgelirol)eir. Our l0 u. 35 trekken c1e troeperr ieri \\restqr
vrLn 't lort tot zr:rn Duffels statiorr tertlg.
Orn L2 u. 55 passc'r-rt rie inlanteric cle ltrug
over cle Nethe. Orn 13 u. 5tJ volgt c1e artillcrie clcr
1" clivisie. De yijand is op 1500 ûleter. Een trein
isomt c1e ger'vonden halen. Ëen soldaat van Gosselies, met een kogel in den scheclel, sterft nadat
hii cr in gebracht is en wcirdt we€r afgeiadeil.
l)rie granaten scheureu cle telegraaf- en telefoo,nclraclen af en oltploffen tegen clen muur van hct

voor zich uit.

De Duitschers antwoorden krachtig, maar hun
kogels vliegen de onzen over het hoofd.

stati.on.

Eu orn 8 uur 's avonds blaast men cle spoorbrug op .
Luiteuant Gemaert en het III" bataljon genie
is daar mee gelast.
Twee rnijnkokc'rs rvaren cloor c1e besehietirrg
vernield; mea gebruikt de clertle, in cie helliug

Achter de ioopgraven is het of kogels tegen
eeu r3,uur springen; maar claar is geeo muur, en
ieder heeft clezelfde gedachte: ontplofbare ko!

Luitenant llenroz zendt om munitie. Sergeant-majoor Cromphaut worclt met die taak
belast, maar noott is hij ter besternming geko-

van den spoofweg.
Het sein wordt gegevet.

men.

D,e

De vijandêlijke aanval rnislukte dus.
Achter cle linies brandt de toren van Duffel"
A1s een reusachtige fakkel staat hij daar. Onze
genie oorcieelde zijn verdwijning noodzake-

brug springt niet

!

D'e vijand nadert. Men moet zich haasten.

De mannen snellen de brug op elt worden dedelijk op shrapnellvuur onthaaicl.
De pontonnier n{uyshonclt ontdekt wat er aarr
scheelt. Baliast is cloor den overtocht <1er infarrteric vcrplaatst.
Nog een sein en nu verrichten c1e 600 kg. toniet hun vernielingswerk. Metselwerk, graniet,
ijzer; alies vormt een ontzaggelijke chaôs en <loul
deren<l a1s een waterval spoelt de,Nethe er over.
De 1/I tweede karabinièrs, wier lotgevallen we
volgden, is te, Duffel. Luitenant Illenroz beveelt

rijk. (l)

Ook op anclere plaatsen girrg het gewelclig toe.

Te D'tffel ziet men soldaten met een baar nacleren. Van.olcler het lijkkleed hangt een verstijftlt, irarrri.
't fs komman<lant Nasy. Een kogel trof hem
irr het voorhooiri.
Nasy was in 't begin van den veldtocht reeds
etnstig gewond geweest en had in het hospitaal
gelegen. Nog niet geheel genezen. wilcle hij terug raar het frorit. Gisteravond keerde hij in de
loopgraaf terug. Eenige uren later sneuvelde hij.
Zijn solcTaten moesten wachten op eenige kaltrte
in het bombardement om het lijk te halen.
Ongeveer 120O meter van Duffels station stgat
rle 8u batterij belegeringsgeschut. Zij 'worclt hevig trescho'ten ; meet dan 200 granaten en shrapnells vielen binnen een straal van 50 meter.
1) Geheel \,erclwenen in het kloeke bouwwerk
allerminst. Nog altijd rijst het ontzaggeiijk geràâmte aan rlen oever rler ltlethe

iqlen.

rairva1 moet r.olgen.

rrrirr.

gels

t--

het appel.

Vijf

en zeventig solclaten van de kom-

pagnie antwoorden niet : gedood, gewond, verrnist.

Er biijverr twee gegradeerden over : Ilenroz
cn de eerste sergeant Coppens. De overlevenden
trekken naar I,inth. treurig gestemd om cle makliers, clie daar voor altijcl slapen op den zoo clrrur
verdecligden grond"

In het clorp is nu het geheele regiment, lvaar,
van ook a{deelingen bij Koningshoyckt gestrc.
clen hebben.

'

Hier wordt een zekere sergeant Delobbel onr
gewenscht. Zijn

zijn prachtige houding geluk

kornmanrlant Van cler Minnen was oncler eerr in-

* t\lt
-

'l'r'1rctr l'arr rorlrl -\ntrvcr-1rerr gc\ralrgclr e'cnonrclr Dttitschr:r's

sl<lrting begraveu err de da,ppere sergearrt reclde
lreæ op g:evaâr van zijn leven, tij<lens het geu'el-

,lig bonrbarderucnt.
Nog anders onclerscireiclde hij zich.
Zijrr kornpagnie 1ag tusschen c1e schans BoschLeek err het fort Koningsiroyckt. De artilleuis
vau een batterij van 75 hadclen hun stukken veriaten, clie van het grootste beLarrg waren om de
.

irrfairterie te vercledigen. De vijancl lag 80t) metet
tr:,ut claar.

I)elobbei boocl zich aatr cie batterij te gaan betlieuên. l'[et clrie makkers, waarbij een geu,oncLe,
ging hij er heen. Alle verster-kingen roncl het ge-

scltttt waren uitee'ngeslagen. Orrcler het rechtstreeksch vuLlr van cle vijanclelijke infanterie err
artilleric beclienden de vier stoutmo.edige kerels
de stukken die claclelijk in c1e getveldigste aktie
ls'r,amen. Twee worden buiten gevecht gesteicl ;
rle clerde wercl geclood. Twèe kanonnen \/aren
rxrttakeid. De sergeant ging alleen door met
schieten en dicht vielen ziiu grarraten on<ler c1e
l)ui tschers.
FIet laatste stuk bezweek

ook, Delobbel kon

uiet terug, zekei moest hij getroffen worclen.Hij
groef zich in en eindelijk als de avond viel, bereikte hij weer zijn makkers, die hem een geest-

driftige ovatie brachten.
Zoo lvas het dus bij Kathelijne-\À/aver toegegaan. I,aten wij nu een kijkje birrnen Duffel nelnEn.

bevirr<lt zich't leger cu't hat't vatt't vollt is irrt
rlers bij 't leger.
Zij, die ver van Antwerpen zijn, stellen zich
clen toestancl in cle *Scirelciestecle en clc omgeving
gclrccl verkec r(l voor.
T<.,err ik dez.err morgen een brief ging'posten te
Huist, luisterde ik even een vroulu af . Ze had eeu
belangstellencl en ik moet zeggen een cleelne'
mqncl gehoor, toen ze vertelde, dat Antwerpen in
branrl stoncl en er oorlogsschepen op cle Scheltle
lagerr... Zehacl ook een zoon bij 't leger, en toolrde ons, al sprekencl over hem, twee Duitsche patronen... 't Goede mensch bekencle't wel niet
ronciuit, maai veriied toch dat ze die patronell
eigeniijk als amuletten in den zak hielcl,.. want,
zoo hoopte ze, zoolang zij Duitsche kogels bij
zich droeg,zou haar zoon niet cloor eerr Duitschen
kogel getroifen r,r'orclen.
Och lezer, lach niet. Denk aan moeclerliefde eu
zenurvachtigerl angst, aan hoop en vrees... Er.r
verieden r,veek meldclen bladen wel, ciat cle Duitsclre keizer een amulet bezit in eEn klaverblacl,
clat hij van zijn vader geërfd heeft.
Ja, men stelt zich den toestancl te Ant*'erpen
veel erger voor clan hij is. Ik heb vanclaag niets
van een paniek gezien...
Heusch het was heden, Vrijclag, te Antwerpelt
en in c1e omgeving zoo rustig. We fietsten cn
r.ùanclelden er heen, want na den midclag reclen er
geen burger-treinen meer. Niet om 't gevaar of

van wege een bombarclement, $,'ant mofgen kun-

LV'
DUFFEL TIJDENS }IET BELEG.
Op 2 Oktober 1914 schreef ik 't volgende :
rr Gansch Vlaancleren en de Kempen luisteren

naar Antwerpen, vânwaar \\ioensdagnacht en
l)onderdag 't kanongebulder klonk en ciat zeer
ver hoorbaar was,
Want Antwerpen.is de laatste vesting. en daar

nen 'we '\,'eer sporen. 't Antwoorcl van een stationsbeambte te St. Nikolaas aan esn vrouw, dic
roncl cleg micldag vroeg hoe laat er een trein voor
Gent was, klonk zoo lakonie& ct N{orgenochtenrl

l Ik zelf wilde welen of <le
avontltrein nâar L:lulst en Temeuzen zou djdell.
orn 7 uttr 44, madam.

tt'k Feinze het toch
vreden stellen.

l,

claarmee moest

ik

nre te-

De treinenloop is voor ons, arme burgers, beperkt orn 't militair vervoer en ook wel om .cetl
anclere reden, vermoed ik.
Nog altijd rvillen duizen<len menschen hun fa'

*4ffi*

I

-J).uitcL

t
Seori.r,I
i

I

ri Ja, cle,rr eersten keer, c1a.t ge zoo'tt born ziet
\\:e zeiclen dan, op een boru r,vijzend : de bloktrein is daar weer. l
vlie'gen, rrraakt het cliepen inclruk, vcrtelcle rrtc
een, die irr de loopgraven irad gezeten geclurctrtltr
c'c11 .rrtillerie-duel. llaar çte u'orcLt er aall ge\uoolt.
Ja. de geliefden thuis zijn meer oirr 't gcvaar
bekommercl dan de soldaten zeif
lleen claatom niet, 1ezer, clat cle strijders licirtzinnig of onverschillig zijn... of biufferig I Ncel,
oncler die opgewektheid schuilt diepe ernst el
vol1e lrewustzljn van het gevaar. llaar een Waa1,
een Vlarning is natuuriijk en kan zijrr vroolijl<
l<araktcr niet afleggen, a1s hij zijn unifornr aanschiet; hij kan geen lang gezicht trekken inwecrivil vaq alle bommen cler l)uitschers.
rr Och r, zei mij ee11 soldaat, die in 't geveclrt
bij l),endermoncle van zijn regiment afgeslagel
\vas eil clit nu opzocht, tr ocir,, waaroûr zou ik k1agen en clroevig zijn. -i\,{oet ik tlen kogel krijgerr,
'k za1 hem hebben, is 't vandaag niet, clan morgen of overlnorgen of c1e voigende week. En moet
ik hem niet hebbel, lk za1 naar huis r.r'eerkeeren
a1 g.a ik in nog honderci geveclrten. I{et staat rrr
cicn llcrnel opgeschrer-clt \\ at er nret nrji gebeu.
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rniiieleclen-solclaten bezoekeu, en waaliijh À1It\,verpen is al r'otr genoeg, etr't is ut1 gee11 tijd, om
tle militairen in clen $'eg te loopen. Geen trei-

nen... rvclk een bctere rnaatregei kan men nemclr
ouL clen menschenstrooln te stuiten
\\r-e fietsten of tvanclelden c1us, en wel_ door lt
heerlijk \\raasland. We1nu, lezer', buiten err binnen clen vestinggorclel rvarel de boererr vlijtig
aan 't werk, als woedcie er €lceû ooriog en hoorcle
rnen niet clat ciof 5;eromrrel in c1e verte. I)e stem
van het kanom kuram c1c schier vreeclzame stiltc
van dezen prachtigen lierfstnamiclclag storen
I}e zon toetste 't geel clcr statige boo,men, u'e1ke c1e groote baan Gent-Antlr,ertpen heel tot een
rlrecf rnaken.
!

I

't Win<lje suisde cloor c1e hooge kanacla's,waarvan de Waaslanders millioenen klompen vervaalcligen; en waarlijk, geloof me, buiten en binnerr
rlen vestirrggoxlel 4a5I ik in menigc u.erkplziats tle
rr kloefkappers r tlruk bezig, urant htu nijvertieiri
leeft weer op : ook in oorlogstijcl heeft meu
lilonrpen rrnoclig en ovcr de .glens, in Nctler1anr1,
't grorrte uitvoergebiecl, is het geen oorlog.
't fs waar, clikrvijls stovell ons gansche riji:rr

antornobielen voorbij, ger.nend door militairen,
nraar ook in vreciestijri berlcrverr antrxrobiclcn -ot7z.e schoonste
stirrkers noemt 't vnlk z.e hier
wanrlelingen cn vooral ol) eerl -hoofdureg als cle7,en.

't \À/âs drrs rrrstig ir-r \\Iaaslaud, flraâr 't

kalr

verkeererr... Wc.1k een verschii met cle tooneelen
gistcren rond Willebroek, IJoom, Ilufîel, toen de
kanonrren brulden en mitraillerrzen blaften.
Ik 'uverd door soldaten t halt r gebode'u. Papiersr totlnen... I)'at qras gauq' i11 61dç.
rr

llebt

ren.
Ja,

ge gazetten

bij

u?

r

vïoeg;erl cle militai-

ik harl er en 't nieuws werd met graagte

ge-

Lezen.

We sprakell o\rer 't bonrbatclcrnent van gisteren, over bommen, obrrsstrr, shraprreils, over geschut van ,12 ç1 ilfi, over rnittailleuzen. Och, rlat
ailes is r1u valr 't vak immers
I

t-ctr zal .

,r

Er zijn ook anclere karakters.
Op een fort maakte ik kennis met

eeu sergeant,
clie a1 van cien eersten oorlogsdag ronclloopt rnet
't iclée fixe, <1at hij sne'uveleu zal. IJij heeft eerr
afscireidsliriefje aan zijn rr bonne petite fernrue l

hij is \\raai
in zijn portemonuaie,
-i1râ111re11 cler kompagnie
v'reterr, dat zij,

en a1 cle
zoo irutr

briefje tnoetell rerlclen e1t wegsturerr. iVlaar deze solclaat mLlrntllreert eve'nruitr.
r, 't Is nooclig r, zei hij mij. rr België werci aange
r,a1lcn, rvordt platgebrantl en geteistercl, rvi j moetcn a11en orrzen vo len piicht doen. l
scrgeâ1rt va1t, ciat

' O, rlie plichtsbetrachting bij clit volk I En tlan
: < \l:ij strijcletr rroor.
onze rrrijireicl, onze onafh.alkeiijkheicl et hebi>c'rr
gcen schrilcl aan dezen oorlog. l
Ik u'as nu bij de eerste verciec'ligingslinie.
Antu'erpen is gcclucht versterkt. De Duit,
schers staan hier niet alleen \roor eeri vestiug,
cie benroecligen<1e geclacirte

n1ââr voor eerr versterkt kamp. \\i'aa1hem, rvaar
\iâ11 ge nrl zooveel 1eest, ligt ongeveer 20 km. v:lrr
<le stad. Stcl u riu maâr eens clien geweldigerr cirkei rran forten voo,r I O. t]e D,uitschers zullen nog

irccl rvat troejlen moeten aân\roeren, tvillerr
.\rrt ivcrpcrr irrsluiten

De lorten aan

c1e

ze

i

zijde van Waasland, hebben

scho't moeten lossen. De strijd woetlde
tot nrt toe Z.uiclelijk en Oosteiijk.
Vanc'laag zweeg 't geschnt. 'Waarom zijn ze ur
giucler zoo 1ui? vroeg' me een solclaat, il1et een
l;aard a1s een wildeman en een jas, waaraarr gïoote plekken slijk kleefclen. Zoudeir ze meer volk,
rrerwachten? Of begraven ze hun dooden no,g,
1r.)g- .qec1r

rvant er zijn er gisteren veel gevallen.

Ja, 't is u,'onderbaar stil nu. In clen nacht

rran

Dondertlag op \.rrijdag is er .l,r'el gestreclen. De telegrammen zullen u c1e feiten al bekencl gemaakt
Itt'i ,bctr.

I)e l)rritschers n'iltlen te Denclermonde over rle
; zeker om St" ir*ikolaas te bezet-

Schelde knmen

*12r\Âiat er nu ook gebeurc, wce, zoo rttetr hent
schenclt

!

Ook in cle stacl \/as het hcc.lcu" Vrijclng, rustig.
De brrrgcrs wandelclen door de hoofdstraterr etr
lazen gretig cie avondblaclen.
Orn r.ier uur ontstoncl een gedrang. Roven clc
staci zwcefde een laube. )[eu zag clen vogel boven 't hotel Weber, clan narn hij tle richting rlel
I{unst1ei. Witte nolkjes omtingcien hcrn cn bonrrnen ontploften. Ben auto-mitrailleuse nanr tlerr
arrol,laarr on,lcr schot.
Spanning bij cle cluizenden toescbou\ rcrs.

Ecuige oogenblikken \À/âs hct doodstil.
I)arr : rr Hij is er aan. r rrJa, hij is geraakt. l
,r Hij rvani<elt, hjj valt. l rr Necn, hij schict r,r,ecr
$reg.

))

Nog l;cgrijp

ik 't rriet hoe, nraar tlc 1'aubc t,er-

rl t'rrcen.

't Vc,lk r'r'ortlt wec'r kaltler ctr uraurleit vooLt.
Jlcrr r,r'acht hier en vraagt ook waiLrorn het lretlerr

l

)t

1rl

lit'rl< I'iur Ilrrff cl rra

11c

.\rrtnerpen larrgs

<1c

crr

kriies\rcr"richtilrgclt.

u'cstzijcle varr

Gellt.rf

tc: sltritcu. De Beigen haclclerr r.[e br:ug laten spring-e1r c1l n:raktc',n het hun vijauci onmogelijk een

tricurvc te leggen.\l,'at er n:i c1e vreeselijke branclstichting te Denclermoncle nog recht stond, ligt

ilu ook piat en vatr uit tlie ruinen bestookten de
Iluitschers r1e Belgen, clie echter met lilank ant\\,oordden err hun stellingerr op clen linkeroever
l;ehielclen.

Zrticlu'aarts bij \\raalhern r,vaagtlen rle aanvallcrs zich buiten n{echelen, maar werdefl cloor een
ri'elserichi vuur teruggejaagcl... en'de Belgen ber.inden zich nog flink en moeclig in c1e loopgra-

len r'66r 't fort.

Har<lnekkiger lrog wercl er meer oostl^/aarts gc-

streilen, r'aar de Duitschers een infanterie-aarrr,a1 u'aagclen op de tusschenruimte van 't fort
Iiorr.inksirovckt. De Belgen gingen er met de baiorret op 1os en clret'en hun vijanclen achterll;t.

\\ras 't niet rn'raak over die nederlaag, clat rle
l)uitschers Vrijdagmorgen o1n 9.15 I,ier begonnen te bombardeeren? Nlaar cle bevo king heeft
cle- stacl verlaten. En toch, ge houdt uu' hatt vast,
a1s ge aan T-ier's slank belfort en aan zi'in stemnrir begijnhof en zijn qroote kerk met hct ver-

r-rrkiie{ijk clnksaal denkt !
f'fecirelen's Romboutstoren heheerscht nog de
strcel<, nraar cle l<athedraal zelf moet r,reeselijk
gchavend ziin.
Ik stond 1tt1 \roor't hart cler stelling: Àntu,erperr.'k l(an 't niet he'lpen,aliijcl moet ik naar dien
pracirtigen O. I,. Vrourvetorctr staren, ons allerr
zo,r lief, en nu nogmeer eeir svrnbool van fierheid
o: kraclrt.
l)nitsche bladen hebberr gene1cl, ciat hij een
'rbservatiepost is... l{een. rluizenclmaal neen, r1e
toreir nlâg geen ro1 rrervullen itr clen oorlog. Hii

bcmoedigt ons, hij, erfstuk cler rzadererr, trots
valr 't nu beclrei.qcle Antr,verpen, maar hij is niet
irr ilen krijg gesleurcl gern'orclerr.
I)e Spaanscire er Fransche furie, Parma irr
1584 en Chassé irr 1830 hebben he.r:n gespaard"

r.oo stil is qeweest .

.

Bn om acht uur gaat men geduree naar h.uis...
crr in cleu ke1c1er... Antwerpen in 't drrister...
rnaar daar 'irerrijst cle maan en haar zilver liclrt
rrloe'it- tooverachtig over de clalcen, de boorncrr clcr
lroulevarcls, over c1e Schelcle... en ook orrcr dc',rr
hoogen, slanken O. I,. Vrourvetoren, ciic r.rog irrdrukrvekkender sciri.int te stijgcn boverr België's

'laatstc

veste.

Nu is het sti1... wonclerbaar stil... Err rie uiLclrt
rrerllergt.zoorreel veruroesting en verrriclirrg. Niet
seireel echter ! Vlammen lekl<en f)uffel's kerl<,
rrertefen rvat er rran 'doorschoten hoeverl overb1ijft..

Elr dat schijnsel gincls ver, die dwaallichtjes
riizen en dalen boven 't velcl r'an cle aller-grootste verwoesting, 't velcl van den clood.
Ambulanciers rapen gesneuvelclelt op, grâvclr
kui1en... en weer gaan honderclel, -- n'ie weet't
getal?
altijd ter ruste in de aar,le van 't
- voor
geen oorlog rn'il<1e en nimmer verove1anc1, <lat
ringsplannen koesterde.
Belegering van Ant\Àe4ren, 't kiinht zoo grtlrvelijk. .. en zoo indrukwekkencl is clat nieuws...
\Ian cle plaatsen hebben vooral Lier en Dufiel
geleden.

I)uffel's kerk staat in brand, zeiclen ute reecls
instortel FIet dorqr
\Vaalhem, een half uur achter 't fort, is een puiniroop,. ?e T.ier zijn ta1 van \Moningen verwoest.
en zeker zal de toren welclra

Dat deze plaatsen en nog veel andere zoo goed
ontvolkt zijn, laat zich begrijpen.

a1s

\\Ie hebben heden wel rzan cle droevigste stoeten gezien, welke nren zich voorstellen kan. Xllarrllen,vrouwen en kin<treren. beladen als lastclieren,
trokken stadwaarts. Ën outlen en zieken, gebreft'

kigen op kruitvagens en karren I \/elen rveenclen... men laat ook zooveel aclrter... \trIelgestelrlen zijn heclen rlooclarm geworclen. Ziekerr gevoelen door al clie schokkende gebeurtenissel
clen dood reeds in 't lijf .... X{aar weg toch, weg
van die zwevende bommen en kletterende ko.qels
bij duizentlen uit cie springencle obussell

ivelke

vallen... weg van

't

gedoncl.er der kanonnen,

't

geloei van vlâmmen... vân vernieling en clood...
En uit Antwerpen gaan ze rrerder. De lfele'
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Puin te Lier.

graaf -boot is schier orterlaclen clken morgetr. Booterr brengen <le vluchtelingell nâar Ëngelancl.Ve-

dijken aan Rupel en Nethe, heeft cie itiurrrlatie
rriet tervceg gebraclrt. n'elke sommigen zich heb-

Eu in Antu'erpen komen maar gewonclen toe...
arme kerels, w-reecl verminkt soms, uitgeput,

slcchts eenige meters vcr on<ler water geloopen ;
zoodat de grootste breeclte van het n'aterbclc.tscl
en dan nog plaatselijk, niet boven cle 400 nreter

lqr bereiken te voet Zeeuwsch-Vlaantleren...
rrroegcstreden, zwart van Stof en kruit.

I)uffels toren brandt. Als eerr reusachtige fakkeliaait hij op ver over <1e r'lakte, als een vreese-

lijk

sl'mbool va1 cle oorlogsrrernieling.l

Zoo schreef ik op 2 Oktober. Nog meerrclen n,e
toett, dat een belcg varr Antrverpcn ni,et zorrtlcr

totale insluiting zorr geschiedeu. clat rve ook de
troepen Oost- en \\'est- cn Noordu'aau{s onr cle
starl z.rruden krijgerr.
I)c vele teleurstcllingcrr nroestc'rr uog volgerr.
Iin neetr, rle arbcicierrtJc bocren in \\taaslanrl cn
tle tustig u,aurlelctr<le brrrgcrs in cle starl, vcrrnoeddeu niet. <lat iret eincle zc,o nabij t'as.
Duffel t'as in clien ontzaglijhcn strijcl cerr cler
lrrandpnnteu. \\re hcbben hct ai bezocht, toen u'e
rle nlechelaar*s op irutl r'lucirt I'olgden.
Iien rletâchcment genie t'aakte er bij cle bnrg
crt aIr<lere aftleeling'en valr 't zelfcJe n,apetl mocsterr itr rlen orntrek allerlei \.",erketi aaule.qgen.
I)e gcuistcu r,arr Duffc! zrrllerr <iie clagel nict
liclrt vergeten. Iioottsachtig u'erd er gearbeid
vâ1r 's nlorgelrs tot 's avou<ls cn vertrocrid iieten
tic tuatrtten zich clatr op het stroo neerl'allen.
Zoo nioest rucn ook tle or,erstrooming regclerr.
llcrr zou trachten cle r'laktc r-oor c1c Netire oncler
uartcr te zettell. Dit rnislnkte. Ër wcrcl een gat in
dcn <lijk gclnaalit, rlaar dc rivier l'recft hier ccrr
stcrkcn loop cn dc r,loetl rr as de arltciders cle
baas. I)e bres .u'ercl zeer rvijcl c,u bij hoog tij lie1r
hct r:atcr in de r'lakte, bii cbbe keerde hct terug.
Iluitsclre Taubcn kn'arnen <lit afloeren..
Fien irigenicrrr rlcr gcnie schrijft irr rr Arrtu'cr''

lrcn belegercl err gevalleu r : Het opblazen

varr

bcrr ingebeelcl. De oevers der rivierol \\'arel

be<lroeg.

l

On Zondag 27 Septcrnbcr verliet êen c.leel tler
Duffelsche bevolking het c1orp. I)e voorhcrcicling
<ler Duitscire"artilleric tegen c1e forten <ler eerste
linie. liet al voorzicrr, n'at cr zorr gebeuren clt rlerrigeer. gelecrcl reccls cloor c1e vreeselijl<c tootreelen oncler clc l\{echelaren, achtte het raatlzaarn

hiitiids heen tc gaan.
I)en 29n Septçx,'6"t orrtplofterr c1e eerste shrali'
rclls rond deu hoogen toren der l<crk err bij cle
r-.anierfabriek buiterr 't rlorp waar de vijancl hlijl<baar de grootc bloklicrr papicrtlceg t'oor he-.clternri rrsst'crktrrigen hiel cl
I{eviget rreld het bonrborcleurcnf r,au het arrne
Drrffel. Toen een vrorlw gcdoot! u'crrl r'er'lieterr
n'cet r.clen <le gemeente. \\relcila zijn hijra alte
iiru-oncrs \r'cg. rlitsezonrlercl rle 60O zitrrreloozerr
lti1 1r('t r:esticlrt hij <1e kerk.
\ 16,r, <çl1i j1rt ,ltze tc vcrp:cior.
's l)insrlags rlordt het gcrrreentchrris rtc.tlolIr,'rr
crr r'lc staf van derr <lerrlerr sclrtor rlic,laar z-cte1t,
rrcltr-cl:1 's avolrr'ls rrnar Lirrth. Ifct stntionsler.
.errrcl i.r, o^t-. heerr. Dr, naastltiie st:rtic is rru C<trr,
f i eh -Ti e :rcrt-. c. \\::r â !r cc'tr gc1'cldi ge hcfl r-i jyi gJ ei(1
.

r

I'ccrscl-rt.

. \'crscct ntcrr ,lerr rlc zitttrcloozcrr? T)c ,cslrorr
dct'rl ol c'elnl;kj qc.rr zittetr ilr r'le kc1,1crs. T)e ç'rllra1r''r'ht1i1sr1 c1.cr Iet dotn, ontploffen rrrel r.ert..,,,,

1i

i1: -...rt.cl.l

T)akcn storterr itr. Brarrd \\'oe(it.

Tlr lccsl cliilie lrcsttrrrr"<'!cr err .le rloL{er varr lrei
ge*ticht begerten zich naar Arrtu'crpon, om hrttp

.*
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ken wij een vrotlw, rlie de <leurknoppen aalt 't
poctsen IMas.
t, Sbhootr weer D. zegdeu

wij.

Ja, r'anclaag is 't goer1. \Ye ktrnnett de11 legert
goerl missen. Als u,e 1tu rrraar garll ttaar huis
!l
mochten
'rr
lrlaar Duffel ? l
rr Neen, neen... ik .qa naar Hollancl wonctt.r\Iet
dien oorlog deugt het in België rriet. Madarruuekc
<

Franzen is nu ook al clood. Hoe het met <1e bcgrafenis za\ gaan weet ik niet. Ecluarcl zal toch
wel 't verstand gehad hebben van te schrijven
Zwii4 van dien oorlog. Ja ik heb rnadammeke
Franzen zien wegdragen. In België bliif ik niet.
Als Eduard mij nu maar komt halen. Die oorlog
brengt q'at miserie... rr
fntusschen werkte ze ijverig voort. En hâar
woord trof ons. Stond ze daar zelve niet, als een
slachtoffer van al 't oorlogswee...

Puin van hct Gemeentehuis van Duffel.
te \rragelr. Meu kan

cle

ongeiukkigen tocir niet te

voet lveg leiclen.

l,)indelijk koint er hu1p. Een trein rijdt naar
D'uffel, echter niet naar het station, 'n'aar irij bcschoten zou \,'orden.

Hij blijft

aan

c1e

via<lukt be-

scliut achter clen hoogen clijk, in het veld staan.
Zoover toch moet men te voet gaan? En claar
vertrekt c1e aaugrijpende stoet oncier het vreeseliik oorlogskollcert. De meesten bestecle,lingen
zijn gervillig. So,mmigen lachen om dat gchuil en
gcciorrrler en kijken vrooiijk naar boven. Ancleren schijnen niet te begrijpen. Enkelen heeft men
in cen du'augbuis gestoken. Er zijn er, die door
but"gers of soltlaten op clen rt. g gedragell wolden cn zich w-illen vetweren, tcrrvijl ze eenbaarlijk lruilen en tieren !
\\:elk een uittocht I
Zonder otrgelukken bereikt 1lrel1 tr:ch de rr
n'achtenclen trcin. Hct inlarlen geschieclt c,rclclijk: Ën claar vertrekt het rlroevig konvooi. Dc
zitrneloozel rn'crtlen rraar cle kolonie van lfoogstlatcn çycrgebracht, wâar eeu cler gebourvell

vrij gekomen is.
Dr waren kolonistcn

(yageborrclen enz.), naar

rlen oorlog vertrokken. Aan cle an<lererr ha<l mcn
.ccn i)as verlccrrcl en zc hccn gcstrrntd. fn groeperr
trol<kcn vclcn 1tââr: I-Iol1and, vâll\(râar ze echter
tcrttggevoercl r-crcien crr roncl zu'ierven.

fn cik .qeval r'as cr tru ruirnte in de staatsgelrottu.ern eu de zitureloozeû vâ'n Duffel rtctclcrr o1,
't kzrsteel gebracht, hct orrcl rterblijf toc11 eelr
lustoorcl
Sa1nr.

-

- en Salnrder geslachten de f,alaing

\,'arr I{oogstratcns prachtigcr kcrk
.q'err

steel.

Onlar:gs \vrrs
r.'e:lr

lret

zwieri-

torcn, lei<lt een plachtigc <h'ccf naar hct ka-

bez,ncli aarr

i1i tc Floogstratol clr lrracht cr
't liasteel. In clc lvâchtzaal s,rra-

En men vertelcle ons c1ât er veel zijn in het gesticht. Weduwen van gesneuvelde soldaten wien
na 't lange, lange wachten de vreeselijke tijding
te zwaar viel. Vrouwen. die al de verschrikking
van een bombardement hebben cloorstaan. Moeclers,clie onrust kenden om hun zonen.MEnschen,
clie niet bestancl bleken tegen de plotseLinge ruine. na een leven vân zwoegen en sparen. Ja, bij
rrelen is tt duister geworden in 't brein, en schijnt
cle oorlog nog voort te duren...En 't is niet alleeu
hier, <lat er oorlogszinneloozen, om hen zoo te
1loen1en, verblijrren. Ook elders. Vrourven, dic
hun man zagen vermoorclen. of hem in rlen strijrl
verloren. . .Duitschland is ook elclers schul<lig darr
alleen in verwoeste steden, op slagveldenr op zee.

't

Jammer cloor

zijn afschurn'elijk

rnilitarisnre

\:envekt, is ook te zien in die stille oorclen, u'aar
zelden rrreemcleliugen ko,men.
lir is zoo veel clat niet vergoerl worden kan.
't Gesticht tc D,uffel is nog eetl ruine. De moecler-overste vertelt me, clat ze flog aar geen her-

bouwen kan tlenken.

Kecrelr rn-ij nri naar Drrffcl, lerrrq, irr ôktobcr
7914.

Aan cle spoomregbrug staat celr n'acht. f11 r1-err
naclrt van 30 September op :l Oktober n'er<I ze
voot'tclurend op gev/eerschoten onthaald.
Het station is een rloelwit voor den vijand^

Daar zîjn ook retlen voor. IIet staat bijna in het
geschutvelcl van ee11 onzer batterijeu lirrks en
tnree rechts. Er achter hangt een onzer r^raarncmir.rgsballons. Een gcblindeerdc treirr naclert
nu en clan om clen vijancl te bestoken.

rr l{ct aanrleel c]-oor rlezel trein in c1c rrcrdcdi'
girrg rral Antr,r'erpen qcnofirer-t, uras trirrt gef ingl,
srhriift
Porvel.l . rr Hij u'as orrdeL toezicht rrarr
'lrriterrar.t
I,ittlejohn in cle n'crkp'laats:ct'r vatr T{obokerr samengesteld en bestond uit vier kolcrrtcrrclcr:s mct gepantserclc tvanden iroog genocg,.oil c1e beclieniugsuanscirappcn tc' bescherrncn
r.an rrarinestukken van 42, \Tâârvzrn cr 6 uit Errgelarrrl getornen \\iaren, lrlaar waafvail ltlelr cr'
slcclrts vier liorr opstcllen, dool gelrlck lan l.i.id.
Tusschcl clke paar tc-Irclers \1râs ecll crrrelrcclls gc-.
I r'l irrcleere'l e .qoerlereun'agel) \'oot' d e nr rrniti r:. \roor
ailn \\,as een kleine, irrsgcliilis lrcschcrnrrlc l.rl;o-

rrroi.icf gespen4en"

*
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I3elgische loopglaaf

-

bij Waalherl

lJe k:rtrotrrrelt wer(leI1 rioor J3elgische artilleur';
beclienrl, clie oncler be'u'el stontlerr van Elrgeische
ol'ficiercir crr in elken urunitiervagell stoncl een afclceling infanterie irt rroomitzicht rran .qevechtt'ri

ren .gcnolrlclr hacl. Àrrdelhall tot tu,ec kilonretcr
\'ooi: onze lossilgsplaats lager.r cirvarsbalken o1_r
rle rails, u,elke c1e n.ilcle trcincn cleclen ontsporen.
Ilii een patroeljetocht krvani ik op clie plaats. Dc
lokonrotievcn,r,ier in getal crr de r-oln'agens, lnct
steen en zarrcl gevulcl, r.'orrlclen eeu gervelciige

bestoud in het verheffen van den zecleliiliclr
rloed cler verdediging, want ofschooir dezc s'l'.:k-

terd hout eu lading. r,
Ja, '1- ging er gelr.elclig toe, daar bij Duffel.
Ouze solclatell lvarelt er âa11 een z\,vâre beprocr-ing bloot gesteicl. \\Ie hoorclen reecls bij 't vcr'
haal r'an den strijcl bii Kathelijne-\l/aver iroc

op korten aÎstand.
Pelsoonlijli ben ik geneigcl te gelooverr, r1a1 tl,voornaamste rrerclienste van dit n_ieurvsoortiq r.. a1,ren

ken rreel krachtiger waren clan geli;'k rvcll< l}:l
gisch, moesten ze tocir zoowel in draagkratl-.: :ils
kaliber, voor clie y61 <1crr rtijand onder cloen.
De Duitsche officieren clie ik t'a t1e ct-n,,tgr'.t-c
hierover ondervroeq, r,erzeketdetr ttrii, cl.it ci.:
trein hen niet ernstig verclntrust en slechtsgeringe schade aângericht hatl. l
't'Was ook langs Duffel dat de Belgen eelr zo$.qenaarnclen wilclen treitt naar de Duitschers tlestuurd had<len. We laten daar-over een cler vija,r
rlelijke soldaten aan 't woortl
rt Heden morgell vroeg, 27 September, tÀrercleu
we gelvekt <1oor het schrjl gefluit van een loko'
motief, clie rnaar niet zn'ijgen wilde, spoeclig
claarna eïvaren $re. dzrt er cloor de Belgen een
:

aanslag beproefcl \,vas op onzen mate4aal-transporttrein. <lie het benoodigde voot het opstellen
van lret 42 c:rn. geschut bevatte.
Een vlieger, clic claags te voren over onzen
sektor ktuiste, zal r,vel het nieuws van clat vervoer naar Antwerpen overgebracht hebben.
Om zulks te verstoren hacl cle tegenstancler iii
<len nacht vigr treinen zoncler leiding los gelaten,

het plan mislukte echter door de maatregelen
den avoncl te vo-

well<e de spoom'egkompagnie

verrlrarcle massa \/â11 \:cr'\\..ronge1r

iizer, rrersplirr-

n.rachteloos ze stonrlen tegenover het vijar-rclelijk
geschut, clc ntonster karronnen, voorerl de dilikc
Bertha's, zooals cle l)nitschcrs hr.rn tu'ee eu veertigers noenrclen.
\,'on Beseler rekerrcic nog o.p cen ancler lvâpe1l,
tlat clet verleicling. Op I Oktober: t'ier1len I)uitsche vliegers strooibriefjes irr onze loopgLavel,
\\;aarop het voigencle te lezen stoncl
:

,,

I3elgiscirc soltlatcu,

Lirv bloecl ell 11\\: heil geeft ge in hct geheel
s1a, geliefcl va<lcrland, integenrleel, gii
client alleen het beiang varr Ruslancl, dat slechts
zi.in reeds enonne macht wil r'ergrooten en \roor
ailes, het belang van Engeland, rviens trouwelooze begeerlijkheid clezerr rn'reeden en ongehoolrlen ootlog heeft cloen geltoren s.orclen.
\,'an het begin af aarr, helrberr 111a' rlagbiaclen,
die uit Frauschc en Engelsche bron bctaald .rvorclelt niet opgc,houden u te beclriegeu, door n alleen leugens te vertellen over de oorzaken van
rriet aan

^\Ict zijn o\rcrtlaclrt van kanolrrcrr
en zijn vloecl r'an nrunitie, kon von
Bese'ler Antrn'erpen il'innen, maar niet

raat zoet gelok. En hij waagde hier
rl heel wcinig eerr gevecht varr rrtarr
te.gen luan.

lluffels lot

r.i'as narrw verbonden aarr
tlzrt varr dc fortcn in zijn i'oorland. \Vc
hoorclen hoe Katheiijne-Waver be-

stookt u'erd en in puin viel, hoe de bezetting hct rnoest vcrlaten. \iier jaar
Jaug blerl hct i'oor clc bewoners varr
lret omliggende en clus nog nleer vooldic I'an verdeae ge\\:esten onbekencl,
u'art cr claar eigenlijk irr zoo'n verclecligings\\'c'1t gebeurde. Daarom zullell
\\'e ()ver zc"kere forten uitvoeriger zijn
tlan cle bloote rneclecleelingen van een
lcgcrbericht.

't fs hier ric llaats om een bezoek
aarr het foLt rran Kathelijne-Wâver te

l)c door" dc l3el..gcrr opgel)lazelr brug te Duffel.
tlerl oorlo.q

c1r o\rcr dc r.elrlslagcrr rlic volgclcrr cir
iks .qcbcrrrt .lo.q clagelii1is.
I]lkc clag \vccrstalrd lrerr-rlikerit u ouhcrstelbarc
vcrliczen, ternrijl gc tra c1c o\,(jrgâve van Antu,er,
1)ci'l va11 allcr rnocite. \rerlost zttlt r,ijn.
I3elgischc soklaterr, gij hcbt ,q,enoeg gcstreclcrr
zn

r.oor cle belangen varr Russischc rtorstèn, voor clie

tler kapitalistel r'an het trout,clooze Engeland.
T-l loestan<l is u,anhopig.
lluitschlarrd, dat slechts voor ziin lrestaan n.orstelt, heeft trvce Rnssische legcrs vernietiprl. FIcr.lcn bevinclt er zich geerr
l{us rneer in rrris
"rrlri.lc.

larrrl.

Lr Frarrkrijk

or.'err.

in1r,,r or)zr tluel,uii

dcrr

Iaatsten u'cerstand.
Als eii naar llr\' \..1'()lr\1,' cir liintlcrcrr rviit terugl<ceren,als gii rt q,cer aali L1\\- ar|cid u'i1t lteger,e1;
irr een rvoorci. zoo .qij rlerr li-ccl,_. u.cuscht. c1ôe tlarr
tlcze nr.tttclo()zc \,\,orsteling ophorrcleti, rlie slechts

,'l' ll\\'e vcrrrirtigirrg linn rritlr'olcrr.
f):rn zult gii spoeclig a1 rie 'l'elrlarlerr
qclulilrigcrr crr

r.an

eerr

r.o1maakte11 vrede genieteir.

\TON BESËLER
Op1 rerbevclhebber van't bclcgeringslcger.,,
I)cze rrcrleicleliike proklamiltic n,as uit Brusscr

I Olitolter gerlagteekenrl
Hoe weirrig kenclc rrorr Rcselcr. den gc,est
"arr de tratic elt het leger. I)c soldaten lnzen
.iccl n'eir-rip. ltlarlerr, rloch zzlgct.l,laarentegctr
rle ys111'6s5tc steden en ,lor.ire n. cle ireergel>rancle hoeven. tlc lijkel \rar lrrr-rgers. r,arr
rrrct

vrour\:elr en kirrr.lcrcn : zij u'arel cr gctriigerr r,:rrr
lrrie 6lg vijancl on het Rool krtris schoot. get,orr
rlen rlish;rrrtleicle crr afnraalite. Zii l<euclen clerr
nrarte.lclooc'l varr olfir:ieren als l<atriteiu l{rraperr,

die bij Orsrnaal-Gusselrhovc:!r rrernroorcl \lras r{cri'orclerr. en zc ontmoettcrr allcrrrvegerr c1e triestip-c.
stoetcrr varr rrlrrclrtclirrqer: ,1is dcir Drritscher ver_

r'loektcrr onr al ziin u-ancl:rclcu. ziirr qruu,elen in
liet lanrleke, r'l:rt hem rriets lra,l nrisdaan eli waar

hii

z.ij'n

rres lraanrle door

rirrg, brand

err nroord

vcLll.oestirrg, fin,r.ie-

sclrctsen, zooals clat cloor een groell

Brusselsche dagbladschrijrrers geirlrcirt \vcrd, kort lla de bevrijcling van ons 1an(l
FIet .is rrirlrlar'. als l.e tc llcchclcn aanlanc'let.
Hier- r'oer1t zich bjj ons groepie majoor Rcnsnx. rllc' ons. mct. ontroerclerr eenvollcl. spretr<en
;ra1 orter hct fnrt r,an \Iiaalheln, \1'ââr l)ewit hct
bclel r,oerr]e, en \ian ziin eigetr tragisch fort te
St-Kathelijnc--\\'aver. Hij n'as toentraals kom.

lrl..rrriant.

IJet fort te \\raalhem \\:as .qepântserd met

ge_

n'eh.'eu j] meter i1ili, gervapcrrcl met 20 kânonnerl
c'ir ver-clerligri tloor 300 man.

I{et is ornringr'l fiet een 2.50 m. cliepe gracirt.
\iau br-titen gezien schijnt het fort rveinig gelerlen te l-rebberr. ]Iaar zoo gauu'zijt ge niet in cle
ovcrde:lite tocgangsr:alerij of rlaar treft u een .qranaatgat. gcboorrl dt.ror het se\\relf , of ntotden u clc

n'riclite t cscir utkoepels getoontl. het gesDrotr c'eri kmitrrrapaz.iin. cle venvoeste keelgrachtkalronnclr. p;1 Fort rrerll \-alr orr<1ct Boortmeerbeel<
,eeï'cl,l;q onrlcr ',,uli.f gclloTrlen, 1nââT kol1 hct
rrr'ct uithort<lr:l tr,'gen het zu'are geschut 1t41 tlc1t
ou t

vi jan d

Sint-Iiathelijne-\\raver, rlit fort is kleirler,maar
rtas gebouu'<l naar moclernen trânt en weld verrlec1igcl cloor een qlooïin.qen komplex en een boverrliomplex valr geDâ1ltsercle clraaikoepels, tra(litorc--batterijen, hefkoqnel-c, \vâar 36 kanonnen
de rrunten vâ11 (ir:1r horizon bestteken.

a1

Ën toch kon het, rriet ziin geringe ciraagrvij<lte vâfl 8.400 lln. uiet uithollcletr tegen cle <likke
Rertha's. die 12-'l .t l<m. ver schoten, u'ier granatc-n aanronktel met een gcraa-c \:all eell felnmelltlen -"neltreirr. rlie proiektielen rvierpen 1000 kgr
twaar,150 ker. trotvl bevattencl, een springmidrlel als dvrramiet zoo her:ig en eel1 onuitstaan-

'I'are

Desth.,cht rrersnreicl

Het

a.r'onds.

.

hield het uit tot 29 Sentember''s
Ên gt: vraast u af hoe ntenschen uit clic

for1,

I'e'l noq levcn,l ontsnaot ziin?
-1 ltr derr irrqatrs slaat één 42-tieer eerr ziikant
rr'cit rnet ccr, gr:tlelf r-a,n 2.50ur. ell wernt het trarlitore-seschut irr r'le eracht.I)e ele:l<trische machi

-41Éhet verwoesle St-Kathelijne;

St-Rornbout.

de

anke sneeuwveld.en, cle zwarte rillende boomen ;
boven ons cle grijze lucht uraaruit de sneeuu,
snerpt.En aaflonze voeten het golvende fort, met
zijn verroest koq.lelpuin, zijn cloor c1e Duitschers
aangelegde loopgrarrer, waar reeds tle brem cle
baas is. zijn toegemetselcl gebouw, wâar 30 clap,
pere kerels levencl begraven wercleil. Onbeschrijfelijke inclruk van naargeestigen weemoed oncler
rlezetr dreinenden hernel.
\\rij doorloopen nog c1e gangen, cUe naar cle
verrl'oeste koqnels leiden- en.naâr het kommandokautoor. f)e borleni is .ivak. Aan c1e gewelvell
hangen stalal<tieten. E1k varr ons heeft een branclerrcle kaars in c1e hand, wânt 't is er helledonker
en alorn zijn dreigencle gaten en ligt puin. Ik
r1enk me verplaatst in de tragische tijtien cler l<atakomben ; rvij zijn de belijders vân den eererlienst van rrerchvenen tlagen riret onzeelijk zvtaar
lij<len'u'oor't vaderlancl. \Irii staren hier op het
puin rtan eerl vededen, clat aatr het foftenstelsel
een eind maakt en ons stelt. zooals maioor Renau:: l-.et zegt rroor r1e rvaarheid dle is, dat het
bl

\'rersperrirrgen te Lier cloor Ëngelsche mariniers
opge\\'orpen

nes l'r'ortlen onbruikbaar gemirakt, pctroleumlâmlren tnoeteu ciienst r'loen, maar \,'âaien steecls uit
r.an cle door cle ontploffirrgett tretoorzaakte lucht-

verplaatsingen.
FIet is er clonker

in een oven. IIet ziinlange, grijze gânge11. u/aar het gebrek aan lucht t't
a1s

Èeklemt, het z.tin krocirteu, <1ie aan vergeethoekerr cloen tlenken, het zijn mijngalerijen, iret zijn
bcrrauwende gevangenissen.
Ën c1e granaten boren cloor het gewelf en maaicn r1e mannen weg. De koepels u'orden \\'eggesclroten, ingecleuht. verbrijzelcl, zoocTat c1e assen
litotnmen, cle pantserplaten als papier plooien, cle
'lrrol;l<eu
\vegdaveren alom. Een granaat komt terecht in het buskrttitmagazijn, clat in <le lucht
r,licgt en het ïlamt er a1s in eên fornuis. Ëen gra-

raat ploft treer in een lokaal,maait

<1e

pijlers u'è9.

iaagt hct zand. op en clertig mân wor(len er lcvenrl
l-reçJratren.

lin

toch horrdt

het fott

standl.

Het schiet on

steeds

l'oort. Het fort

\\.-avcr, ofi Bonherr<len, op Sclliplal<cn, op Riinlcl.ralï. op Mecheler.

I{et rlonrlert en bliksemt

u-orr1t it't Cen qronrl qemokercl, c1e tnttren zitken,
t1e r{oeten golven. Den 29" Septembcr te 4.uur 's
rrarniilclaqs is het een r'lammencle l-roel, de groncl
lrrarr,.lt, clc nestlrrcht cler trotyl clrijft rolrti. in de
o^rto".,., ringt .le lrrcht als in kanonbuizetr, llal'lorrs liomen op enkele kilometers van <lc vcrstcrkitrg ha.u.qerr. Ëen gtanaat boort rcgeltecltt traar

hc't komrnantlokantoor 1'nn komfianclant Re,.,x11a. pen muur kantelt',om. De kommandant
i".'ortlt orl dett grotrtl ge\\iorDen, <1e ttotl'lgasselr
lrattg.-crt roestkleutig om henr been. Ziin liatltoor
lrad zijrr graf lrutruetr u'orc1en. Op hanclcn en
r,octctr kriiiltt hij er uit. Dien avotr<l liomt bevel
iret folt te' r'er1atcn, l-aar 00 rriau cloocl []gvçn c11
fiO anil,ere rrersciuolcid en gervond tterclen etr

c1c

oi,crig.en als mijnll'erkers zo{) zwâft ollcler cleti
glâ1lâatrege11 \iicgtl okkell
I{ce1 1216 lzertelt ons c1e tlajoor <'reze hclcien.

leitcu. I{ct lot cn t1e werliiilg vatr Barchott en
' I,ortciu zijn misschien tragischer en feller ge-

rvcc:st, rnaar toch is ook hicr een treffcncle l>lacizijrle varr's lantl.s lijtlensgcschietlcrris gescirtevcn'
\l:ij stalrrr lltl lx)\'c11 op 't lort.T:[et is er cenzaatrr
*rr triestig. ltr clc vçrte cle toren vatr Ïonlleyrlerr,

'larrd alleen oD

de borsten ziiner

z,onen, op

r1e

rreldversterkingen,on rje murritie en oD den lilehtclierrst rekenen mag.

ÏTet is half

viif

arrto's ons weg\/oeTen.
vâlt. Rij zulk tl'erler moet ge zulke dinsen zien. \Ve snorren heeJl
err het larrrlschan <loezelt 1r.'es in cle blankheir'! r'arr
de iagentle sneeu\Ir, seliik hel \/etleclen reecls
\\'eq(1oezelt in onze eigen herinrrering.
Zi ed aar het d rarna rran Kathelij ne-Waver. Orter
clat r;an \\Iaalhem spreken we, als rn'e clit rlorp bea1s c]e

TTet sneeusrt alr-roor. De avond

zoeken.

I)en l" Oktober om 3 uur besluit c1e Belgischc
scuic clcn toren van Duffel te vernielen. Het
hoo-* gcvaarte worclt in brancJ gestdl<en er1 de
r,latrrmen laaien fel op. Ze tasten zelis de kerk
aau. 'îu,ee <'lagen lrtakkert het vuttr en al<lus
q'ordt tle totcl'r \/oor clen vijand ze1f. in den nacirt
ccn signaal \{râârnaar hij zich rllchten kan. \trtaarom rlat beslttit .qenollten rvercl . is clan ook velen
c-en

raadsel.

\\re hebben teecls vernomen, hoe c'le ureerstand
voor tl.e Nethe gebroken n'ercl cloor het geschut,
r1,-'troepen zich over t1e rivier terugtrokken sn cle
Irrng opgeblazen werc1.
Hc't fortje van Duffel ze1,f aan deu spoorrveg
n'ecrStond het langst.

I)e Duitschers bezetten het dorp op 4 Oktober
I-14. De bevolking hacl, z.ooa-ls rvij reecls.zagen,
cl-e gcmeente rretlaien. Llier cn d-aar kan iemantl
'gcblevetr zlitt, z'ooals c1e ?4 jarigc lancllmrrrver
ilrarrs \'tethàet,en tlie op clen l3innenweg \^roollde'
flaar reeil.s clen (i" Oktober k$'ametl er ilrwonets

terug.
NotJan \r-an T.Losmalert, lartclbôunter,wonentie
rrrëir, r,erl<laarcle t'n een leriloor voor t1e heereu
ô;;1; gemeenteselire'taris en De Bonclt het volgenrlc :
ko
rr Ik keerclc op 6 Oktobe{ wcer 11aar Duffel,
mencle 1z6n

l,intir. Op clen Linthschen steellweg
rt Hct Lelicke rr v'etc1 ik tloor

aan cle lrerberg

Duitschers aangehorrdcll, $rclrlie rccds Jozef Vatr
E."-1cri bij zich lLd<1en. Mijrr kar en paard werdett
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-Twee Drrffeinaars keerden den 9" C)ktober rn

Duffet terug, om
Dit was in c1e
or.r a. Uo*"
wei.Je gdtaten. Onderweg ontmoelten zij zeven
l.igi*"tt. solclaten, clie in cie richting van Conticli'ginger-r, i.naar'niet zeideû, dat et Duitschers
ir-l cleln àiltiek $iaren. Toetl de ,burgers op tlc
ilr,,eve kwatnen. sprollgen Duitscirets uit-het huis
er1 narilen hen rlarlelijk gevangell. Hetl der mannen, Ëclmond Ferenrans, t'e'rrl voor ecn- solclaat
qeliotl,lcrr crr on 11e strengste rviize onrlerhoortl
on af s.etast- \\-at verder illoesten cle tv;ee mannen
\iooï een o{ficier versc}iiinen, cl.och cleze was te
clron'lren on-t hun een verhoot af te nemen. Dau
anr.ler offici.i -""t clie scheen nog
clen rnorgen van Contich naar

het vee te voe'deren.

"""
"à"i
meer bedronkerr.

Ze lnoesten vervolgens toonen,

rntas nict

rraar de burgemeester

De door

c1e

Engetrsclie mariniers opgeblazen btug

te Lier.

nrij afgenomen, wij werden in het huis van
laris DesmeCt opgesloteû, wâar reet1s negen

nogewerrlen afzoncleriijk gezet

vangenen waren. \\rij
irr het bureel van clen notaris. De soldaten.maakten vo op muziek en danstet. Om 5 uur moestet-t
\\'e naar cle brourverij van traclam Rerrnens.

t{et is onbetr'rristbaar, clat de huizen Desmeclt,
volledige plundering. vrijwillig zijn in brancï
gestoken. Als wij ze verlieten lvas er niets aan
crr trvee dagen later wâre1r ze tot op den grond
Lritgebtand. ,I{et geÈchut ging nu over Duffel
liecn en c1eecl onze gerneente geen schade.
Oir 7 Oktober urerclen \ve gezameniijk naar
liathelijne-Waver overgebracht, naar dê brou, crij Maes \vaar we tot 10 Oktober verbleven.
\Vij n'aren toen met 17 personen rvaartusschen
een ziunelooze vrou\rr, rvetke bij Re-t'pens was gei'leveti. r'
I)eze burgers werclen bliikhaar uit Drrffel wegqrliouderr. opdat ze geen getuigen zouden zij1l

la

r'::rr r1e pluncleringen en brandstichting^

De Drritschets haclclen toen ook zekeren Bru-

ne1le

_-

een Waal

of een Franschmar.r

flaâr

- rran
Drrffel geleid. Deze zat eveneens in het huis
t'e,td
de
l'.'u lrotaris nâast Peeters. Hij
in galg
nlgctast en riarr weer in iie karuer gelcirl. Teirviîl
men Peeters aan rlen lijve onclerzocht, bond men
Rrunelle met een koord de handen op den rug,
blinrldoekte hem. en zette hem ziin hoed op het
hooftl. Trvee so,ldatefl namen hem bij de schoudels err I'oerclen hern cloor drie militairen gevotrgd
ilr ,l.rr hof.
D:lar hebben zij he'rr-r tegcn tlerr muur geplaatst,
ianp.:s r'len irant van Flor F'ielens, en r:le 5 soldaten
lostcn een salr'o Rrttnelle is oir cle rechterzijde
<revallen, een scherpen gi1 slakend, dan vuurclen
rle Ltrritschers nog een salvo op den ongeluT<kige
I)ric soltlaten nraakten verrrolgens een zeer ont1ie1.ren prrt en begroeveu hurr slachtoffer. ('l )

) )iaar het officieel r,erslag elel oorlogsecbcllrleniqsel te Tlrrffcl. ons u'e1n'illend vcrstrekt eloor
1

tlerr gemeeltesek-retaris" den heer Cools.

rlan ooli in t1e notaristlrr:ris. Tle hrrrq"ers u/erden"voonde.-Deze
q'onin-- oeleicl. Daar was geen schade, dan c1e
ruiten uitgeslagen en een qrauaat in den-hof. Al
tle meubeis .n,ui"n er nog en de Duitschers bespeel{en lustig cie piano. Daar heeft men ook eep
i*r, ,rn, iatei't3 Belgische solclaten en een offi-

cicr

eehraclrt,

I

On de Gemeentenlaats rvaren de rvoningen toerl

nog v,einig; of niet beschacligrl, maar latet

stot-t-

Aei ,e daar eeplunrlercl en

uitgebrand' Dus
rnoeil.n'illige n"*t i.ljt-tp: ,:1oor clen rtijand. Vier
honC.erâ zestien huizen lvaren geheel onbe\\roo1llrnal.
Toen op I5 Ol<toher
11r1g r1e

c1e

berrolking terugJ<eerde,

veï\ÀIoesting zoo groot,tlat de meesten utdl

renrlicht rvaïen \\'eef, te rtetlrekken naar hct

noorden van Eelgië, Ho1lan<1 of Enqeland.
\\Iaren zeer erg beschadigci of bijna tzefuroest :
hct gemeentehuis-, c1e kerk, de school, het krarlkzinnigengesticht, de molens, <1e papierfahriek
cle bl-.urierijen. cle nikkelfabriel<, de linoleutn-

cn stopperfabrieken. het kasteel rt Ter Elst
ta'lriike groote en kleinere r,r'oningen.

Dc nikirelqieterij

.

u'erc1.

l

cn

61c1er du"atrqhe-

".151
De Ï)uithcer.geplaatst en narl.ien geliktÀ'ideerd.
sci-rers

ontrtoerden daar eerst 500 à,600.000 kilo

heu'erkte nikkdl

er narl.ien al het

tot.
in ile

ijzererts. :rret duizeflden
Ilr:i1 cchlr rtrl sestttttrd.

onrtertrterktc
A11es n'etc1 rraar

papietfabriek c1e
Door hranrl rvaren
grondstoffen en a1 het berverkt papier,.benevetls
vee'l anclere voorweïpen rternield. f)e balerl nr.t

patriercleeq hatl,<1en voor

c1e

Rel.qische so tlaten

eerr c"eschikte borstrverjttq gertorln11, toen ollze
in r,le lokalcL tteïschan-st zaten. Talr.iil<c
trôc'rrcn
.14].;;.[ç1q
ir,,aten qebon-rbarr.leerc1 en rtt'tgebratlrl.
\,'-r ir cle techtqcblevcri gebourn'clt I'as het dal<
,1,;41- r

rrltr- f'ef:fiCl,l.

rr \\ianneer r,r,ij na c1e ovet-iqave cler stad ^\trt'
r^:errleii c-len grorid varr Dtrffel terr:tg betraÈ1ctr l,

sr:Lrrcel cle hoofrl-onilsm:ijzer, rvaren t'r'ij g:Ltrscli
rrccL geslagen, bij het aanschottu'eu clcr r-cr

tel

rrieJinq. Slechts puili en Lroit\\'...a11ige.mt1re1l.
\1iat orrs per-soorrliik hct meest pijnigde,r'vas
r,ciirirling der pas gebonrir.-le getreerrtescirool

r1c

.

' Drrkei eenige naal<tc,

beschadigde irltrrcir \\
ovctgcblcvcn. lTetzeifcle 1ot hatl rle outi,ct'ilij
zcrsn'otritig gctroffcrr. \ian dc irctlcui;e1it'lg crr 't
schoolgerieJ vouclerr rvij nog slechts verbrijzelde
r-r,n

?r

-J28chicverr ricl genreerrte i.vercl tijclcns de beschictiug
cloor clen gcmecntesekletaris Cools met Belg-ische
solclater gered err \,r/eggevoerd naar de kelders
cler kinderen Qeurprpens op Wour,vendonck, rve11<e
gespaarcl zijn gebleven.
De lanclbourv wercl zu'aar beproeft'l in 1914. De
graâlroogst met graan e1 a1, <liencle a1s legersterlc
iu t1e loopgrarrerr. Aarclappelerr en anclerc 1og in
het veld staancle vruchten, zooals vooral beeten,

lrer<len grootendeels vernietigd, uiet allcen cloor
rriiitaire nerken, gerrechten cï12.. maar ook afge'
l'retclr tloor het rondzurervend vee.
De dijken der Nethe cloorgestoken voor" tlc

overstroominq, werden niet volcloencle herstelrl
cn brakeu ooli in clc r.olgcnc.le iaren herhaaldclijli

dooi:, zootlat groote scl'racle aan rveiclen err lanrlcli jcrr aanqcriclrt rr er,l.

Geiteraal I,atrtottttois.
sttrlil<ctr. ()elu1<f iglijk \\'as (ie jottgeirsschool cler
Iir'iralikelbergstraât niet a1 te zetr bcschadigci erl

lionctcu rra eenige herstelling c1e klassen gcbezigcl rn,otcien. C)ok clc jougettssci-tool van c1e

f:lijlstraat zag ct ti-enrig rrit. Een gec.leelte cler
gaanclerij en tl.e schooliokaler-r \ Iarclr cloorbobtcl
of stuk geslagen, de lokaleir in paarcienstallerr
verarrcier<1. Het schoolgerief vermen.qd met strco
en hout, gescheurcle nllttlrkaartell en rvani.lplaterr
beclekterr ileir rrloer ter dikte van ruim vijftig
cerrtimeter. Dat tnengc'lmoes vcrspreiclcle een verpestenclen reuk.

Op c1e speelplaats stuklieu banken, rneqbelerr,
verroeste potten, pânllen, gebroken.,, flesschen,
rrerLotte cloe<err, ver\\rroûgen stukken ijzer, 1oorlerr kogels, tret hout, r'eevoecler en a11er1ei vuilr

ris.

I)e kamers {ler n'onilp, \\'âren u'aarscirijnlijh
irrecricht gerveest tot 't vcrlcenen vâ1l genees)rrrn.liie hulp Een massa nret b1oec1 gedrenkte
docken rrersple'iclcien er ee11 r,valgelijke geur. De
n'egruiarirrg durrrcle een tierrtal tlagen. De lesseu
konden slechts op 1 l)eccmber 1914 herttomcn
wordeir. 'De vier klassen cler beqtaarschool n'cr'clen c.loor cle bescbieting zoo trctu,'oest clat cr bii
c1e wctlerko lst nîet besloten utercl zc utecler op te
botti'ien.D'e lokalen tler aangenornen school mocsteir groote herstellinger-r onclergaan.
L)e parochiekerk Sint-Martinus n'as cloor tlel
bratrd eu ook tloor beschieting l,ernield. De pastorij la- grootentleels venvoest en $rerd uitge'
plrintletcl. Slechts weinig kunstu,erken ontsnapa1s c1e zihteren ke1k, eetr
teu aan c1e verrrieling- va.n
groote ourlheicls- e1l
remonstlans in lzilver,
kirnstr'rraarde

Voor 40.000 frarrk nrisgcrvaclcrr, oruamelttert
iil tle r,1am1ren op, ook een
sluicr van lleche{scire katrt ttoot het beel<l r'au
O. L. \troun'. clie 2000 frank u,aarcl u'as. lIen betreurcle vcrcter 16 geschiiclerrle .glasramen van
I)'e Bethune en \,/erhacgen, cle eiken gebe#err \tlaggetr gingeri

houu'c1en preekstoel,

tlrie groote klokken" De ar-

Irr A.ugustus 19l,i . leq,le het legrrbcsluur cctt
sloof\{ie.q âan lroor de forl.en, r:lie ilrr-ars cloot tle
rijk ber'r'assen r,-elden 1iep. rlie vei cler oo1: getlurenclc cle gansche l;ezettir.rg niets opbraclrtcrr.
De akliets r:onc] de lorten en schansen treranr'lc:l-lcn rln rvoesteniien. wââr'\ran zich men nlr !cc1r
rlerrllbeelrl meer makeu kan. IJon,:Jerclet-r !elitarer lan<1 laqen daat als ecn -.r'ildernis. 6ç1 f lzt'r-.
lrort. mef sra.rraattrcclrters; boomen 11'2191 af ---czt-ap,.d. heesters. qcrooicl. holcn vernielc'l . bocvcr,
neerc'e;tirarc'l . Tfet rree u'erc1 g-e iooc1. gestolcrr of
1\'co-oe lrtrllr].
q'as ook rrcnnaatcl om ziju fmitlllei'
I)uffei
'licrijen

\\'rs

crr moesteelt. .serrclr met verwarilringslic-

tels ctrz., 11alren irr i1e laatste jaren vô6r c1-eir oorloe ccn sroote rrit'hrer'r'linc' en berlelitcu rretsclrei
clerre hektareu opperr'lakte eerr. clc Nethe en larte.s

de soootlijn. I)'eze scren iagen a11en rrcrnielcl. etr
rrelt rl.e ge\À,-âsselr schoot er niets meer ortel . I)c
torrRteir rrertotten aan c.le strtiiken.
\'ij ziin r,rrat rtitrroeriq gcrveest onr eenç Ltll

loor-beelcl tc r.'even. van ..vat tle gemeenten rolt'l
\.ntlrre1'rcjr te -1ii,'lcn Jrarl,lcr \Vel is v,'aar is T)11f
{el ecrr .-1er -rreest geteistetic p1aâ.tsen. marr \r('
znllr:n ziatt dat ook troq ta] varr 31ttlcre rlorpcrr het

tc vcrrlureri hehben
'.-nrr
'lor:ir

peharl

.

r1e belr'o rc'rs terngkeetc-len, zaqen ze ailc'.veçac'1-r c1c grattel \rân gesneLl\'e1de so1rla-ter r
ko11e.qe clool-dett
Otr
1111i larr:rc1 er in
.

I5llei

let

voorzitter voorge!,tdld, om clie grâve1r met bloenrcn 1.c vcrsierer. in afutachtine clat tle liikerr
iraar ccu eremecrrschappeliik l<erl<hof o\rcLqc
bracht zo11(.1€n u'orden. Enkele daget nadierr.
]<u,ani er ecrn schriivetr var het gemeentebesttittr
vau }{echelell. ovet: het ontgraven rta.t-r Belgiscllc
solclaten. T)e heer lTaesen. otrderu'ijzer te ]lc
r:hdlen. rran tviert r',-ii vroeger reecls sllralrcrr '
li\rrr11i ,laarot er becllrekineelt voefett TIit r.lc Dii'lcsta'1 lrrr.a,nerr
ook werkliederr. -:oor clezc't vt-orner nrbeicl. \{etr zotr.l e\reneells l<isten.'
\\'jj lezen cla.aroveL iu het officieel vel-s1a!. (1ci'
oorl oqs qel-.eurteni ssen :
rr Op 16 Ttirri 1915 r'ranr clit cit-oevig wcrli aaltvrtrg. De liiken rvaretl e.ansch in ontbinclilrg, c1c

kleerieren u/ertlelr nochtans zorg\411dig ontler:;rrrlrt o11r bijzonclere ilerkteekens te l:inclelr. D'it
alles .cing nrct groot gevaar gepaâr(i, hieibijgcrroe,gd desaangaan('le

afschrift vall ee1l schrijven

*

d2ç)

*'
slaân we een zijweg in die licht golft
tloor lret stille,vreedzame lanri.IJe tlagen van oor1og zijn voorbij, op het kerliho{ van Côrrtich, aarr
cleze baau getegen, stappelr 1/e cvcn af . Eenigc
gravef vân Llitge\\,eiken Fransche burgers herinireren ons 11og â:11r clien roerigen tiicl toen cluizel
cleri ongelukkigen, uit Noorcl Frankriik verclrcven. hier een schuiloorcl vonden.
Wc zien eensklaps ginds I'oor ons cle rur'ne vau
IJuf [els torerr.
Dan komerr we aan het li.erkhol. \\-e gaan door
het hek en celr c]reef. In't rniclclen zien we c1e
kruiskens met cie namen van c1e jo,ngens die in dc

f'e Contich

Ccncraal Guicttc

gclicirt rir;or den lleer l3rirgejuces'Lcr val Du[{ci
aarr zijrr kollega van Iecirelcl.
-[Ieer J3urgerneester,

i)it werk der ontgraving olrzer gevailen helclerr
hicr te Duffel is geëinciigri, alien rustelr nu op
iret keri<hof onzer gemeente.
l3ijzondere ornstandigheclen

rioor heer llaesen nrecie te

U bij

<1eelen,

gelegenheici

heeft cle her-

lirnirirrg der' iiiken zeer moeilijk gemaakt.
ik kalL geen 1of gelloeg .zeggen van het liefcle',',.r ii. rrret zooveel zelfopoffering, nauwgezetheid
crr niocrl I'olbracht rloor lrecr Ilaesen en ziine
r1:ipircre ploeg r,rrerkliedeir.

)iooit
r'r'rgetet

za1

ik

cle ec1e1e

toex,ijriing rlezer rn:urnen

r.

Zekcr oogenblik aarzelclen zij niet om cle ontgra,,'itr.g te clocr.r va1 2 lijken met 20 bommcn be,lck t
.\I:Lg ih U clan rrerzoeken, Mijnheer de l3urgeuiecrster:, rien heer I{aesen en zijn werkvolk nog-

rnaais mijrre dankbetuigingen te r,villen overbrengcri cn hun te zeggen, hoezeer zij mijne achting
crr tiic- dcr garrsche bevolking van Duffel wegrlrag crl r olri imn eclelmoeciig, vaclerlandslievencl rverk.
Àarrvaarrl, IIeer Burgemeester, de verzekering
nrijrrcr gc'voelcns van ware hoogachting.
'l'icn volle ciagcir heeft heer Ilaesen zich opger;,iicrti. Tn cle maand Oktober werclen er nog 4 1ijiien orrtrlcl<t, zoo{'lât <le ontgravingen sâmen op
1i{i beloopen; rlrie werden door c1e famiiiën ger-raagr1, rrog {)B rusteu er gezamentiijk op het Genrcrentekerkhof , rvâarvall er 60 herkenci zijn.
flcn tlcnl<e aan cle rrerkzaamheden van den sel<rctaris err gemeentepe,rsoneel, dat veel bijgedragerr heeft om cle opsporingen te vergemakkelij-

ken.

. Iicn belangrijk dossier berust desaangaancle op
het (lerncentesekretariaat. Zes lijken van Duitsche soldaterl \'verclen eveneens ontgraven, maal
op bevel der bezettende overheid flaâr het gelneellzaarl nrilitaire kerkhof vân I,ier vervoercl.))
Ilicht bij het rlorp ligt het kerkhof , \r/aar op
eel eereplaats het stoffeiijk or'erblijfsel der Belgische soidaten verzameld is.
\\rij rijelen er heen, komenele van Antwertrnett.

geu'elilige Septernber- en Oktobeidagen gincls
aa11 en over de Nethe het schoone leven lieten.
Bloemen tooien tle graven. Te middeu riist eerr
geclenkteeken op, in den vorm eener katafalk,
rnet het nationaal vâandel overdekt.
Ja. het prikkelclraacl uit het beleg is weggentimcl en haastig opge\^rorpelr verdedigingswerlicn zijn afgebroken; veel iu puin geschoten oî
rrcergebrande iruizen zijn herbou\rvd en ook t1c
nog niet heropgerichte zuilen weer eenmaal r'err71zei.

Ifaar <leze graveli en gralmonumenten blijvcn
:rls een irerinnering aan clen vreeseiijken oorlog
van (ie rvaanzinnige moorclerij der twintigste
eeu\,v"

Welk een troost voor de familieleden te oncler,
hun gesneuvelclen ailes gedaall
is ger'vorden, wat nog kon. I)at mochten we be
statigen te n{echelen, te Eppegem, 'Elewijt, te
Orsmaal-Gusserihoveu, Grimde, Thienen, te
I,euven, Haelen. IIouthem, Aarschot, Li.r,
,,'j:rcierr, dat voor

I3russe1, Antwerpen.

\trie noemen slechts de begraafpiâatsen, die we

lrezochtel, maar 't is op zooveel .andere irog g.
schierl en zulks eert onze besturen en hun mcdeu'erkers. \\te1k een troost voor cle nabestaanc.leu l
Ook naar hier aan cle -fiethe zljn et familieleclen gekomen, om de laatste rustplaats van hurr
geliefden te zoe,ken. Zoo vernam ik den droevigen tocht van een moeder uit \Àrest-Vlaancleren.
Zij u'oonde bij het nieuwe oorlogsterrein, ha<l
clen vijancl ook haar gewest zien overvallcn,
plunderend, bran<lend en moordencl. zii hoorcle
't kanongebulder, zag gewouclen binnen stroo-

rnen. bezweken stri.iclers begraven en voelde c1.11r
nog meer hct drarna varr lraar eigen jongerr, verrrrist Belgisch soldaat.
t IIij moet bij llechelen achtergebleven zijnr',
\vas 't laatste clat zij gehoord had van een mak'
ker, die bij clen terugtocht naar den Yzer, even

thuis was

g'ev/eest.

? ùIaar hoe ? Gewond, verminkt, doocl? En de moecler had geen rust mecr.
Zrj w1lde naar }Iechelen. En was geen treinverkeer en zij vertrok te voet. Maar nauwelijks buiten cle stac1, rverd ze aangehouden en teruggcstuurd, zonder straf, wat ze îog te danken hacl
aan haar getuigenis, hoe ze maar âl1een op reis
wâs gegaan, om hâar zoomte zoeken.
lerug naar huis. maar met die zelfcle oilzeketireic1, met altijcl tlie zelfcle terug'keerencle vrag'en,
\\raarop niernand haar een aatwoord geven kon,
Achtergebleven

1,3$ -ureiJ

ll lraar algst cl ';eti.lrict. 'le gn:g lt:L;.lt' tlt:

liornmancli-lntirLtt, ciic iurnir"ldcls ilgcricirl rvns,
onl cen pâùq. e1l rverti rtrct ecrr i-rlutale n'c'igelirrg
lirerr gesttnrttl. Ze l.:ecr',ic rlrer ell nroe.ie riiei,it:
\i(irnlag veei, ze irielci vo1 en krceg cirxielijl< <ii:
:.:,,,, bcgccr,lc tocstcittttting.
I);igetr lang ciookie ze docr iie veldeu rolr,"1 llc'
t:licLcrr in regcn e1l \4rilld, begaf ziclL naÉu dÊr (1ctr-

liclr' 1r;:ri:rr tic klocsters traar Bc1gi..t-:he sol-riator
r.tr;r1eÛgd c1r ooli gestorveri 1;râre1l.

çcirs vrccs inl;ttezeurele r1orit aiie legenrlelr welke

('r û\'rf vr-i:i-ei.l tv(jl:rletr.
i.inar rvat cr irr Liltte:liet i.)14 oln gescitie(l(lc,
',\rt$ ci'r.!.ief er1 \1.'ic('(1ef riarL alie fJveflever.irrÉ{c1l

\\ it: illËE:l)CL'l{l.

\\ralrrreel"znl Lirrfli:l ',\'r('r
l,-'ll

"

L)e inoi:i'ici

n i1c1e

.IE CÛNTITfI.

iilltg" Innridriels r,verrierr
hier roncl j\{ccirelcr eie solcia terilielkiroveo âa1i!,eii:i1d en tor:ii c1t: nlcreiier latet zag op iraar vluciii,
-- u,:rnl veel plaatsen v:rri Vlaauiieren rverLierr iu
i1i1.'I c;rrtruirnd .- hoe eervol haar kiud ter ruste
zo{r

rvas geie'gc1 clank aan de toewijciir-rg vaû c1Ê hestrrrc'lr el1 meclernrerkers, berustte ze er in, clat haar

jr.'trg-cl blceT shiir-ireren. daar r,,'aar

1:ri 166i 't

irij zijn

leven

liilrr-1.

Ik <ienk daaraan

tru ii{ op Duffels kerkiiof sta"

rroel hr:t te itreer, welk vroom yr'€rk irier is vcr-

c-rr

liil

o;r ltalri ',Cf;:OCl;.

I)c ooi:itrg clui"trcle

r:iclrt. Iln worrlt daarover zoo dikrryijls onverschilii.g gesproi<.en, maar cloor hen, die geen kinc1, of
i:cirtgenor:t, broecler als een zwaar offer lnoesteli
aïstarrn.

J:iarlijks worclt iri c1e parochiale kerk ss11 Duf'
een plechtig jaargetijde gecclebrecrcl voor de

fcl

ge s.ir,:uve1cle

u.

Van Let jrerkhc;î gaaû ive
trrcetrte

il.

riu

verclcr

ile

ljuftc-i 1,'ertûont ais ivij ciit sclrrijverr,

ge'

Lregin

r(]g veel ruïnen en ieeiigc l'aklierr. 1'a1 van
1lr:scir:i,"iigiie iruizen zijn echter ",4,at opget{âleiâterd. {iet gerneentehiris is eeir houten gebouw op
1!i:2ù,

lraien. iiier en eiaar zleu we barakken, vooral aâ11
tlen weg ilaar ,\'ieciretr€1r, -waar er zicii een groote
grocp ljevlnrit ; cle ltoo{-iwoningen vocrr de <jakloozen. De kerk staat ciaar nog nret haar zwartge.blirkercie mure11 en er voor zien we het beelcl
..'an Kilianr-rs ontiroofd, 11ic't cloor een glanaat
maar door clerl rnoedntil rler lluitscirers, clie zich
irjer eers geestig rviiden tocrren"
Cornelus Iriliaen lvas eerl gelcerrle uit cie 16"
,ieurÀ,, cen uitmuntel<i <lichterr en ges.:hiedschrijver, riie te Duffel geboren r',"crt1. I{ij rnaakte een
i.lijzonclere studie zijner nroedertâal. I.tij werci
f.iroeflezer in cle i:eroeurcle dtukl<erij van Plantijn
te Antwerpen en aaû hem ciankte men de schooriheid van veel $'erken, clie tiaar ïan de pers ku'a'
nren. I{ij strief clen 15" April 160? op iroogen
lceftijci. Van hem \,'effchenen veel boeken o. m.
cen Nederlairdsch-I,atijn$ch \4roordenboek. F{ij
keirrle F'ransch, En gelsch, Itaiiaanscir, Spaanscir,
Crieksch, I,atijn. $,ie hopen dat zijn beeld herst.'Lil ,r;l \r'ord. n.
'I'egen de li.;ier berlierJ<en we het gerâamte vân
het ka"qteel rr Ter Elst r;u clat eerrtiirls r1e jeugrl rvel

z.ijrr prrirr çr,'rrij-

],\II.

het sto{{riijk or.crblijfscl

rllrar Via:rl1clercn vceïcn
rr lda tlet oorlog r;" arrtlloorddt-' het Iiuitsclr i;e:,illlt

uit

.'

Iin einJctijk voncl zc het graT. clarrk aaurr'i.1ziii!-crir v!1i1 ee1l gemeeliteanibtenaar riie c1c reli
lirvicln cler gesneuveltlen ecrl:ir:tlig cn ordriiili

lir-'lv:rarile

111 t

lLl't r,'gieclelr
!in rlaar ileltricn strù,rl!i t1e Nctire z;oo \ tecti;ziralrt iirl alsol er rtotiil een rit-âr,r:.1 cp itaar oe\reIs

ilct

t-itrz.e

belieltl, al is
na}:ij
tic lijrr
ka:rcrttcrt
-{iootc

sol,-latcrr is Llonticlr goed

rrlal',I orrr

zijt

.\rrir',rri1,clr-]:it'"trrs11
iie-1rôt

r;,!r;li0t,1lrii

ilet

ligt

, gcilccrrlijk bij net

vr-,ili t,'L

"

Lcvr.rliig, ziuclclijk clo11, latr ii0ti{-) zicierr
tussciren genoemdelr spoor$reg cu tlietr rtatr

;tiil\",'erllcrl-.i)enriermoircle-ileut. Door ilc geurrcutc ioopt c1c groote steelt$'eg-" die r\tit,wer1=ii-:tr
riic1. Jlecirelen nrr ]JrL1sse1 r'erbindt err iu hci ciorp
ric-. vocrnraanlste straten vormt. Deze r'vortlt rrabij
iie licrl, gel<ruist cLoor eerl \\,eg van I,ier, l,irttlr
err l<azetnen op Llernixem aan cle Scireicle. Flelr
arrcicre weg voert 1râar Eclegem, \Vilrijck, weeï
een andere naar Reetli en ook een naar Duffel.

I)e steenr'veg was de rechtstreeksche verbin-

i'ling rnet Waal-irein allri de Nethe cn het fort. 't
fag tlus voor Lle hanr1, ciat Contich irr oorlogsti3ci
.jc1l voornaaût plitrt zou rri'orclen. Een elercle station bezil iiet aan cle iijn Antwerpen-Zuiri en lic'
c

llc lcn.

Toen de burgers op den laatsteu Juii avontl
van 't jaar lil1-i in gloepjes 't nieur,r:s bespraheu,
vermoeclclen ze ntet, wcii< eetr gern"eldige beu.eging er rien volgencien ciag in. hun clorp zou ont:;taan. Zrj hadcien we1 in rle treineti de marrnen
van cilie opgeroefrelr lichtingen zien rtoorbij rijr1cri, naiir 't stel{ie- hr.rii nu rustiger, ciat de tieu
.nnt-ierie klassen niet opgeroepen ttaren, zooals
mc-'n dierr \''rijclag lratl r'erx,acht. fn den nacht
, e hit r ''r1--,,.'urde ztrlhs.
Err 's Zaterrlags brachten reetls de morgentreiire1l vâl1 Contich-l<azerflen eû Conticli-dorp hcoiren solr.iateir. zoorLat tegen den avcntl niet allee'n
,le scholen, danszalen, herbergen, schuten vollagen, firzrâr ook cle burgers hun cleuren ontsloten
voor al de dakloozen. q'e1ke vermoeid van lichaam en zie1, eren rustpiaatsje begeerclen.
En ooh in clen nâcht nog krvamen cr solclatet-l
âan en 's Zr:ntlags r-lan.
En nu bleek .weer, c'iat er een grûot velschil is,
tusscheii de i"oorbereieling in vred-estijrl el1 dc

rverkelijkheid in oorlc,gslijcl.

Kommis*qaris Bailegeer hacl bevel gekregen
tilrats te bereiden voor 10.000 rnÉin en 3.5Ct) poar
cien" l{eer d.en24 uur had hij druk zitten schrijven om een verd-eeting te doen. Een officier trae-i
binnen, zag het werk en'veroorcleelcle tret door
ren kortaf t dat is iriets waarcl r.
Hij ku'atn met een militaire lijst vcor clen c1ag,

J:Jta

r)l-,.gclrrilakt l:irrg gcletlel, tloor eeu olficr.c.r tIc tit,
'l)lauts lriet ke,lile ell vâti uit cie kazeute van zi;tr

lrctr rolrtlctr rlii ,,tts lllqtlclijclert, ,.loor eetttgr l.lrtl<
licrr zilvcr.
Na een kort olrouthoutl ging cle stoet vettler,
rle vatier clr.twrle zijn kruiwagell weer voort, trtet
tlen clroevigen last, dezen kruilvagen, ntl tleti
ccnigen haarc! en het eenig bezit vart het gezitr. ',
IJe bel'oirers van Contich waren cliis gewaar-

sciiri.jitafei alles rvouclerschoon op pal.rrer lraLi gc,
:t<:ltl.

't Siaat a1s eerr bus, op papier altiid. Ilaar uu
rie rver'lietijkbeid,. Zoo lracl die karuer-stratceg
l() paarr(ien beschikt voor 't kleinste iruisje rratr
tlen Àutrverpschen stcerlweg, tt'aar als heele acir-

schurvtl tioor cle lotgevallerr cler omliggencle gemeenten. Iloventiicn hadclen ze c1e vlucirtelirrgel
yarr Sempst,"Iippegerp, Eler,vijt en ook van l.,eu-

teruit cn bijgebouw een gemakie stoucl vati eerr
rriclkarrten metcr oppervlakte. I{err kornpagniu
n,us ingcrleeld in een llutje dat -i frank huur pcr

\:c1r gezlen.

Dc ii" Oktober
een ZatercTag
vg1t1okke11
- huu vce
- l)e boeren dreven
tlc ec'rste groepen.
ruce. 's Zon<lags rverclen in cle kerk de cliensten
no.q gehoutlcll, rnaar 1nel1 za€J er bijna uitsluiten<l
rnjlitairerr en vreemcle gezichten clie van vroegerLl
r,ltrchtelingcrr lveike 11og weifelden ; r.l,'ant <ie r-cst
tler inrryr'lrrcrs w.rs 1111 ook vcrtrokkerr.
's Zontlagsavoirds stonclerr duizendcir ur",'.
sr.:iren aan rie redouien bij Eclegem en Ou<lc-()otl,
ze mochtclt nict cloor, de schilclr'vachten hautlclden op bc.vel. cl cie luitenant was niet te virrclerr.
Na eenigc urcrr kwam er clan toch veriof en c1e
treurige clptocirt stroorncle voort.
O, clie steecls r,visselencle bevelen ! Zoo zaget
duizenc.len bewoners en vree,rndelingen. die uit
,llortsel weken, zich rlen weg aan de Bercheurscire poort verspercl. Ze moesten langs het Iiiel
rond. l'Iaar altijcl weer kwam er tegenbevel.
Orn 9 uur clien Zonclagavond begon cle bescirieting van Conticii. De eerste granaat sioeg iu twee
iruizen cler Magclalenastraât. Een Waalscir soicia.at, clie er een boterha"m zat te eten, werd op
clen slag geclood. Het geweld duurde tot half ell.

nraillrrl oltbracht en clan nog meest voor hct stuli.jr: larrtl dat er bij hoorde.
Ja, _itr cle clorpen roncl Ànt.il'erpel. kan rle1t rr
vtrhalcrr cinen over onze nrilitaire organisatie. Err
.\rrtn,crlrcrr was aalr <.1c' vcste, r,vaarvirrr ,t behourl
,lt'r' rnrtic rtfliirrg :
,\iu. rlc solclatcrr geraaliten toch otrcler clak crr
,lt. l-,uigers snerlen stapels bot,:rhamnien en kooli-

tcn lictels koffie.
oorlog bleef ilrie u'ekel elclers rvoerlen, lot
.hetl)clegcr
zich darr --_ binnen cle omheinino
-tcrugti:ok. Men kan zich voorsteilen weik-'Ërui.
verkeer cr cloor Contich was bij c1e herhaalcle rritvalierr.

Het klooster en de rueisjesschool tegeuover cic
kerk 'uvarcn tot ambulancie ingericht ; rie burgers
l;rachten er bedden heen en meisjes boclen Zich
aan. olrr cie zusters te helpen. Daar ontvingen
veei gewonclen de eerste hulp, lvaarna ze veùer
naar Antwerpen $/erden vervoercl.
- I en zag er ook een aantal vreeselijk verbrancle solclaten uit Waalhems fort, waarvàn
t"
", ""o
Contich bezweek.
Dan kwam het beleg en de gebeurtenissen
volgclen elkander snel op. Vluchtefingen van IIeclrelerr stroomden voorbij, dan zag rien den uittocht van Waalhems en'Waar:1oos;bevolking. Te
Contich aan de Boonrwit, werd eerr onbekenclc
vrouw door een shrapnell gedoocl en tegen den
avoncl nog begïâven.

Alexander Powell was getuige van clie viucht

en schrijft

:

_-.u'lo"tt yij

op een hoogte van den weg naar
Waalhem het gombarclement volgden. ontplofte
ccn granaat in het dorpje Waarloos welkJ wo_
ningen zich daar beneden ons gïoepeerclen. Eenige minuten later golfde een stoet-vluchtelingen
over de groote baan. Voorop liqr een boer met
een gelaat, grauw ais asch, hij àuwcle een krui_
wagen voort en aan.zijn arm hing een weenende
vrouw.
, Op den kruiwagen boven een stapel

in

cler

haast verzameide huishoudelijke artikelen, lag
het lijkje van een jongen. Hei knaapje kÀ niet
onder_dan_T jaar zijn.. Zijn kleine -b.*rr"rr,
-.t
korte broekspijpen, zijn sthoenen door ,t ipeten

versletell, hingen van onder beddegoed. loen
wij dit verwijderd hadden. konden wJzieo.
de.granaat.het- arme jongetje getroife; il"h.-"",
ei.i
het cloorle kind, lag zijn zusje, een wichtje van
(tne
_Jaar, clat uit de wang bloedde. Haar handje

omklemcle koortsachtig eèn stuk speetjoàa...
schaapje, vroeg'er wit. maar rv"urv"o?e wol "*r,
nu

rood geverfd werd.
Iemanci ging met e@ ho€d

rond en vedeg€n

*-

.

Ook dcrn volgenden dag vielen er nog eenige granaterr, maar c1e schacle in cle gemeente viel rrog
mee

; een clertigtal

r,r,onirrgeu wareil

ntin of

urecr.

gehavend. Buiten clen hec.loelden miiitair warelt
cr geen siachtoffers.
't \!-as goecl weer toen Contich cloor het Duitsche vuur bestookt werd. I{et dorp had een zonclerlingen aanblik. De huizen stonden daar gcsloten, orrbewooncl. I(atten en honden slopen rorrti.
Door cle strâten wâlmde de rook cler ontplofferrde
granaten en 't $ras of er boven clen groncl een
mist hing.
Zwaat klonken de ontploffingen. Nu en clarr

brokkelde een muur af, stortte een clak in, rinkelclen iuiten aan stukken.

In c1e weiclen liepen nog hon<lerden rulrcleren,
van buiteu de stelling, hier op berrel samengebracht. De dieren loerden angstig.
Welk een beeld van verlatenheid
De Duitschers schoten van Heist-op-c1en-Berg
zooais later een hunner rnanschappen vertelde,
rlie in Contich in gatnizoen lag. < Ik lag er een
sigaret te rooken l, verhaalde hij ttoen 't eerste
schot op Contich gelost werd. l

Ons geschut antwoordde dapper en stoncl op de
Reepkenslei, den Blauwen Steen, 's lleerenlei,
op clen Ifoogerr Akket bij Contich-kazernen en ,t
NIolenveld, nabij Linth.
De Engelsche gebiindeerde trein vuurde toen

met drie stukkEn van af de beerputten der stad
Antwerpen. niet ver van het station Contichdorp.

-

'fer

'-'

rloodveroorcleelden om aan cle Belgische troepell inlichtingen over clen
opmarsch cler Duitsche troepen rrerschaft te helrben

Op het kasteel ilelaiaille bevorrci zich een hc,spitaal voor zieke paartien. Kornmissaris iJa11c-

geet haci hierover toezicht en kon daardoor pas
op clen a\tonc1 r'ân derr 0" Oktober laat heen gaart.
llet gemeentc'bestuur r,vas ook heen. IJc sekrct:Lris zorgde, dat de registc-rs valr derl burgerlijkcrr
stand te r\ntwerpcn in een kelder beveiligrl wertierr.

Boven Edegeru-bosch en de beukerrdreef hingen van ons tlvee .i,r'aarne"rningsballons. Die cier
IlLritschers zag rnen achter Rumpst en zoo goeci
lvercl er uit gespeuril, dat toen twee soldateri op
de pomp cler fabriek \"an tle iBroeck, bijua 'cwee
rlur van c1aar, klomme:n, zrj nauweiilks den tijcl
iraclci.en naar beteclerr te 3;lijcLerr om aan cie onmiciciellijk op hen algevuurde shrapnells te ont'
kom.en.

Op clen avord van den 6" Oktober
iaatste artillerie af.

Contich lag daar a1s uitgestorven.
cien graasclen nog

l)3

trok
In

onze

Vltrcht I l riep c1e gervolrle nog. {( Ze i.ijl
ik ben ai geschoten I l
De Backer r,erzrvakte nu snel ; tusscherr Eclcger111 en Contich lvercl hij rioor een auto oJ)geno'
men en naaL Antn'erilen gevoercl, uraar hij r]tic
ilagen later overleecl.
' I)e knecirt valr ee11 hoeve op cie ILeepkcusiei
n'as ooli gehleven. \liat is daar gebeurd? Nic
inancl rveet het. maar teruggekeercle hurgers rr,rrrtlerr zijn lijk voor <1e c1eur liggerr.
Ijerr derde lij1i rirercl cloor clen Kornmissaris
aarigetroffen in een broeikas niet ver van Corrtich-kazeuien. 't \\-as een bervoner van Duffel,
clie zic'k \\'âs ctl rlaar op zijn vlucht eerr rustplaats
ir

rlaar eu

.r'c1ri crr
cle rver-

altijd honderclen stuks vee vzrrr

buiten de ornheining.

En toch wâren er nog burgers, vier o{ vijf, ctie
niet haclden kunnen besluiten heen te gaan. Ook
otr) een hoeve hier en daar was ienrancl geble'
ven.

In

cl bezivckerr moct

z-ijlr.

een iieider tc Corrtich zaten nog t\,vee r,tot1lr,r:n..Ecn -tvas zicl< eu 1ag irr rrachtgcrvaaci o1r ecrr

matras. l)aar komt eerr Duitscher binnen. ITii bc'
merkt het trveetal niet. loert ronrl en orrrlerzoekl
,lerr rtoorluarl.

Een tler vrouwen zict hoc hij ccn lr,rtetllot
grijpt eir roept eeirskiaps
r, Blijf van rnijn boter ! l
De kerel gilt van schrik err loopt traar cle vt(lL1\\.
toe. De zieke wipt op, reût iraar b,rvcn err srrcll
:

Den 7" Oktober in clen morgen verschenen

cle

r:erste Duitschers.

Juist was een kooprnan met een kar naar iret
dorp gekoa:ren om eenige verlaten varkens op te
1aden. D'aar zag hij de Duitschers. I{ij wachtte
juist op een dorpsgenoot I,ouis De Backer, maar
zweepte nu zijn paalclerr,reerl verschrikt den Edegemschen steenweg op. I,ouis De Backer kwam

juist uit de Magdalerrastraat, stak den grooten
steenweg over, o1n het voertuig nog in te halen.
<t Halt I l riepen c1e Duitschers. '
-L{aar de ongelukkige was cloof en

Een schot knalcle en de at'me IJe llacket \!as r1l
c1e zijcle getroffen. Toch vluchtte hij voort, c"cn
Eriegemschen steenweg op. Daar zag irrij nog eerr
gebleven burger, clen Lreer \r. aan cle deirr staar.

liep vercler'

in iraar ondergoecl heen.
I)e anriere rrerklaart u.'ic zij is, en tle solriaat
,l,ret ltacl' geen 1ccd.
De heer V. kreeg ook bezoek en rnoest ontier
beclreiging valr eell revolr'el zijn ganschc 'il.ouirrg

lrten

otr<lcrzoeken.

Zoo was c1e intocht vau den vijand. De solria'
ten wâren nijrlig.. omrlat ze overal t1e getrreetrtelr
leclig vertrclel en rieper telkens

;

