qtr;'

I)c Korring.

l)e I{onirrgir}.

" /,ij r.',jn iri scltrxil 'r ( lr 111(1r leirh ons tiaal
ecn \ileugel, $raar c1e k1as, gehourlen 1À'orclt.
\\iij trerien binnen crr to-t ()lrs komt een wahn
van clcn beketdcn schoolrenk ; hier zittel <le

bairkjes. Ën clie gczichtjes blikkerr glirrrlacherrcl

lileinen trchtcr z u"att gcsr-:hi1tlerrle le:saraars,,

zc hc;uderr op ; alle (xlgclr €1r alic nrortdqt la.chctr

itxrgstc.n. I,Lii*n cu

li'57.

ljen

hoofctjcs l'a.n \"laamschc
r;11

llaaÏ ôlls.

Zij ziltt lre'i;a11ig, clie kr-,1;'lcs rnet oogies als
iiciscl en roocie lnotxljes.
A.1s: l'ij den drcmpel ovetschrijtleli, zilrgc11 zL ;

r)E {itrt}oTË CIoRl,0û"

-"8ffi._
Een granaat, die huilend or'€r de li-rrie vloog,

n,as de bloktrein dic passeerrie. Zelfs het legerr,aanclel biecf iriet gespaarr-l cu heette rle neuscloeli of de sluus. Hct r,rij geblet'en Relgië, hct
hoelije, door zooveei 1,roëterr in t.ie rneest lyrische
bewoorilingen bezongerr, heette bij iien eeltvou.

clig de waterkolonie en niet onschilcieracirtig
zeict'en ze i u Oris lancije is zoc, kleene en
't vcrclrinkt <lau nog. ,r I)e nrirrister varl oorlog
heette Groerre Picr, ondat hij altijcl, naar de

piotten berveerclel zoo groen, zoo grinimig zag;
een Deceauville-trein <loopten ze r,vel. gemakkelijkcr een Broquevrlie en mclr hoortle iren dus
zeggen : (! wij rij,,ien rnet clen Broquevilie, i;
De kapitein of komrnanciaut heette cle < kapper l, ailjuciant werd rr irazetand l, cle o{ficiercn
in 't algemeen cloopte metr a1s ( stelrer l, ook
ln'el rr gouclviss.ciren l. Ilie een bril droeg was
eeu u observateur l. .Fiet gasurasiicr was ticr
ru rnuilbancl l.
De po.tritiemuts, die ze irnrners
kontlc'n toevouweu ',1'as hun porie-feuille.

De Koniug in gezelschap van President Poincaré
en generaal Pétain.
.

m al de handjes wuivea om te groeten en de lippen ro€pen iu koor : a À'Iatiam Carton I r (1)

Vijltig han.rjes worden naâr haar uitgestoken
en zij moet ze drukken.
D'e- zuster, die school houcit, wacht glirulael:end tot de vreugde over is.
Dau moeten eenigen naàr voren treden en toonen, wat ze kunnen. Àlerr leert hun Fransch en
Vlaamsch lezen en fabels opzeggen. ri
Zied,aar dus nog een trei< van de bezorgdheid
onzer Koningin : de kinderen van deu Ijzer. ja,
Gr warell daar veel kleinen, ciie feitelijk te jong
waren om hun verlies te beseffen.
.^\.laâr, zooals ûlcu begrlJpr., wareu het de koionres aâû ueze zrlue oer grens, dre 't meest van

haar lretdaurgueld kont'en genieteu,

lu 1917 vestigde ons vo'rstenpaar zich op e€ll
hoeve in de r\,Ioeren.
Dit

gebred

hgt tusschen Veurne en

Hond-

schoote en bestond weleer uit t$/ee groote watefvlakten, cle groote en kleine lioere, die drooggelegtt en in akkerianri herschapeu waren. Ln nu

ireert meu de tselgisr:ire en Fransche -l\Ioeren.
Een keri<je van de Franscire gemeente l\Ioëres
staat dus over de grens.
De Koning en Korringin woonden in de Belgische NIoerel. De soldaten die met a1les gekkerr
en onder ruwe taal hun gevoelens verbergen,
hadden al gauw eerr bijnaam voor den vorst.
Zij hadden zoo vo(lr alles hun eigen rvijze van
zeggen

:

Een dokter rvas een peerdenbeenhouwer, eeu
brankardier een zie kendoocinijper; wie gestorven was ging voor hen naar de 7u divisie (het
leger telde er maar zes) en de 7" lag te Adinker'
ke, waar een groote sol<laten-begraafplaats was.
llandgranaten waren appelcienen, mitrailieurs,
die een' M dro,egen o'p iru11 uniform, moorde'
naârs, gendarmen pio'ttepakkers of kort weg P.P.
(1) Merrouw Carton de Wiart"

Voor alles was er een.r,r'oorcl. lJrarriierriier'
Is. Evermar Van l{ocre verzanrclrie }rcci wat soldaten uitdrukkingen irr zijn eigenaarclig werk :
< Solclateuleven D eu Cyriel Verscliacve, de bei<elile clicirtcr en kriticker scirreef er een $'aarcieerend voorwoord bij.
Hct was op tle hoeve in de l\{oeren dat mevrouw Terlinck uit De Panne de visscher:szonen
brengcrr rnocsti clie ze op verzock iler Koningiu
voor het sciroolscirip had bijecn gezocht.
IJe vorstin ontiraalde de knapeu en vroeg aan
ieoqr, of ze u,el uit vrijen wil van hun huis wil.
den vertrekken. En clat rvas ook zo<1, en natuurlijk met volie toestemniing clçr ouders.
Vanciaar ook begaf de vorstin zich veel naar
de kirrrieri;olorries crt hospitalen eu de Ëouing
naar zijn stal te Houtem.
Iloutem is een klein clorp bij Veurrre. Het ligt
daat ver u'eggeclokcri met zijn oude Iionaanscire
kerk en zijn pastorie uit vroeger tijdcu.
Op 1 l{ovember 1914 rverd Veurne door de
Duitschers beschoten en plots rvas iret met de
veiligheid geclaan van hei stadje, clat tot dan toe
cte zetel van het groot hoofcikwartier lvas.
De staf vcrgarlerdc op het starilrrris.
't Was in cie groote zaal varr clat s(acihuis, dat
Albert den troedigcn liogge deitorcerde, der:"
toezicirler -dcr r'.rateriiigen, clie zoo ftiirk hulpe
boo.l bij de ouCerlvaterzetting van het lJzcrgebied. 't Was op cle markt vau Verrrne, dat de
vorst het vaanclel vau hct ?u dekorcercie en de
soliiaten, clie vooral bij Sint-Joris zoo moedig
streden, toesprak. En op 3 i.iovember rnoest het
?" wcer in 't vuur bij Lombardzijde en werd het

regiir.rent opnieuw zeer geteisterd.

't Was te Veurne, cat iie i{oning de troepen
schouwue cler ciivrsie Grossctti, cie eersten,die in
de bcuarde ciagen van Llktober 1914 iruipe kwameu bieclen. 't Was daar ook, dat hij mct Poincaré en met Koning George van Engeland soi"
date'u voorbij zag trekken

't Was op het stadbuis dat generaal Wielemans, toeil Ramskapelle genomen en de nood op
't hoogst geklonrnen was, dsn Koning het noâ

*&'sstÊ vraâg : u l,ijt

.ian gebruikte

gij U/aal? Zljt

hij

Eens ontrnoette

Srj Vlaming?n arr
cie taal van de strijders.

hij

een gro'epje met de soql-

Hij hield hen staande err proefde het
voedsel. Een aucler naal krvam hij te Pervyse.
Hier verl:leven in ecn abri trvee dames van
ketels,

liet Engeisch ltoo'd Kruis, die er ontzaglijk veel
voor onze soidaten ilc---clen. Fer auto, die ze zelf
stuurden, reden ze zoo dicht urogelijk bij de
linie en dan nog ttotseerden ee alle gevaren onl
gewonden te halen. In de abri was e'r een so'ldaat,
vool allerlei werk. De clames haddeu ook eeu
hondje en de s<rklaat moest er op letten, dat cle
ileur uiet openstonrl, zooclat het diertje wegiiep.
,cKerea oag trok rveer iemand binnen en liet
tle cleur open. I)e bewai<er, zeker melenend, dat
liet weer een soldaat was, clie eens loereu kwam
of de misse's geeil sigaretten hadcten, schreeuw,le luid en op urilitaire wijze.
t Maar domoor, doe clan toch cle deur toe. r
Het rvas de Koning, Hij voldeed lachend aan
liet velzoek en de soldaat wist niet waar kruil)en vaû schaaurte. Doch Aibert gpbaarde ruerde,r van niets eu sprak cle verpieegsters toe.
Over dat soep proeven lazen we in < De Stern
-van België r), 't blad, dat in Engelaad verschear,
nog den volgenden soldatenbrief.
< Wij hadden de wacht op de kust. Ik was
met mijn marureu gevestigd in De Panne, iu den
Kasilo.

De Koningin eu Prinses l{arie-José.
vc.rorloopig ortlei: voo.r eeu algeureenel, terugtocht, ter oldertee&ening voorlegde.
Voorloopig nog, maal 't koa elke stoncle noo-

rlig zijn. Tloepen rrareu tot qnder Veurne il

rvzurorde afgetrokken. Vluchtelingen verspreidrlen de angstige mare. <I)e D'uitschers zijn claar.l
Bn incietciaad, het lot van het nog vrije hoekje
lring ais âan een draad.
rr O, konclen rnijn troepeu nog- e€1l krachtsinspanning doeri r, zei <ie Iioning. < Alles hangt

misschien van enkeie uren af.

))

Far de troet)elr namen met de F'ranschen
Ramskapelle terug en beZwoeren het gevaar.
De staf, waarvan sommige bureelen reeds naar
Popçrir:ghe getrokken waren, kon blijven,
Maar Veurae wcrd beschoten. De eerste grarraat tro{ het hotel t De Nobele Roos u waar officieren hun midclagmaal namen. Burgers werden
geclood efl ge'wond, huizen stortten in.
In begin 1916 verhuiscle het groot hoofdkwartier naar lloutem en zijn hoofdzetel was daar de
oude pastorie. De 'rryerkkamer van den pastoo.r
werd voor den Koning bestemcl. Als de vorst er
niet was, kon de dorpsherder er zitten.
De bureele-n vestigden zich in andere huizen,'
rnen bouwde ook barakken en richtte toestellen

voor draadlooze telegrafie op en zoo werd Houtem een belangrijk centrum, waar Foeh en ândere voorname legeraanvoerders nu en dan ook
verscheflen.

Het dorp was bewoond en veel burgers hadden

er een lastig lwen.

In den namiddag gingen omze iongeuc de so,ep
uaar cen post brengen.
Onderweg komen zij den Koning tegen en zie
irier dc Listorie.
De K.oning spreekt ze aat'
,t

tr

Air, où allez-vous?

Ik

))

velsta geen pransch, mijn Koniug. r

l

rr

Goed I n'aar gaat ge naar toe?

a

We gaan soep ciragcn naâr derl kleinen post,

rnijn Kouing. l
t I)e soep dragen? Tiens, hebt ge daar geeu

lepel, om ze te lateir proeven? l
rt We hebben hier niets dan een pollepel, mijn

Iioning. r

t liom, gee'f maar hicr, l
En de Koning heeft siuipel de soep geproefd
uit den grooten pollepel.
tt Ze is excelleut )r, zegde hij. < Danlt u wel. lr
En de Koning wantlelcle voort. Ik had die
scèrre

wiilen zien. IJes auderen daags, al gaande
tegengekomen te paard,

X. zijn wij hen
rnet eeu officier. l

naar

Een aridere brief : u Laatst was onze Koningrn

laar de tranchées gegââl1 en het geval wilde daf
de Duitschers juist naar dien kant begoonen te
sciiicten.

Op em oogwerik stond onze vorstin onder het

vuut. Een officier, bezo,rgd, verzocht haar te
uilleri schuiien in de tranchées.
< O l, was iret antwoord al glimlachend, ( ik
beu zoo dun dat de kogels mij niet zulleu treffen. ll

Maar de kogels kwamen vinniger en vinniger

**l

Ec Kooing kwe.*r veel onder de soldatec

ear

sprak hen dikwijls aan. Menigmaal was zijn ær-

af, en cle Koningin gaf aan het bezorgde aau'
.ldngen gehoor en ,eite zich in een schiagtacht
rraast rle soldeten sp €en zak neru-

nrenigmaal iu de froutzofle n'aferl , rt'attneet het
Êr zect gevaarlijk was.
We zeiclen reecls, clat c1e solilaten niet aan

uenschenvereerilg

.le

ilen en ailes. nuchter bcza

llc1r (:n hcoortlce ltlcn

X'Iaar clankbaar-erlienrleri ze cic' trellentle tenr,,oudigheicl \ran ous .,/orsteripaar.
O, ja, d.e sol,late'n had<len eerÏrierl vtlor ittrti

\/orst,

blijkt rctrl: uit irier aangehaalde brieveu.
rnen leze or-,k ecns dezeir hrief, in al zijn een

Dat

Iiu

voud, zijn orilekuustcldheici
Bemintle oirijcrs. lrroerltrs eu zuster-r.
:

,, )Iet <lezen konr ik Lr weer \ryât uicuws tt'
:chtijrren. l'let :rij, trernincle o,uders, gaat itet
licel goet1. Ik volg uog altijcl tnet veel moed mijn
rcgirneut. Ja, rlaar ben ik fier op, dat ik in iret
i2" regiment r'licn; \\,rant dat is het beste; dat
hccft zich altijil goecl gerlragen, tijdens ailc gc'
r'',.:irten, clie u:ij al geilaan hebben. Wij hebben

1l:atst, toen vvij in repos rlrârell, een rc\,:ue gehacl
\.jor onzen I(oning, clat rvas heel schoon. Ons re'
r:irucnt was vergaclerri op een groot plein, toeri

De Koniiigin iregeeit zicir, in gtzc,lschap van
generaal De Ceuuinck, uaar he't lokaal van den

letterkulciigen kriiig ir.l Dc Panne,

Toen <ie Korringia vettrokkctr was, \'ùciiteu dr
soidaten om cien zak e-il de c-.'elrvinnaar loopt er
nog altij.l mee.
tr Het gouverrlement zal ireni toch liet terug

hrijgen

r

zegi hij.

r schrijit een soitlaat, ,' ie
rirell was ruen reeiis aan 't bornbarcleereu. IJc
tr Volgeirdei.r ctag

'Lt

Duitsch pâst bct, wânt 'van den eersten obus heb"
ben rve zes gekrvetsten i ze worclen verzorgcl en
\veggelragen en daarruee u'orclt alles stil,
Om 3 uur 's uamiddags roepi merl vall âllt
kanten : t De koning ! Le roi ! rr
Eenieder staat op, om te zien of 't geen ve{'

achterle Aprilvisch is, rlie hier nog al tiert in
I{aar neen, 't is rverkelijkheid : daar
kornt de Koning aan.
r Ça rra bien,-rér,érenili ', {Gaat het goed, eer-

cle Ieperlee.

n'aar1e?), vraagt

hij

aan rietr aalnroez.enier.

hancldruk, een groet aiirier, ecn woordjc
en zoo gaai de Koniug zçnder vare of
lnrees,, lattgs de trauchée$ tioor, Ieclereen had et
clcrr nioncl vol van. Nog allen oncler den indruk,
;litten rve klappertd en pijpen-rookeld, op on$

Eel

c1aar,

bani;ske voor de tranchée als er op eexrs eeû gra'
naat outploft,.400 meter vail oos.
< Ja, wecr 't iruizekeu van den veeflnan ,,, zeg'gen-rle sol-laten, err al, clie aau dien kant zitten,
komen ous wat gezeischaP houden.

Ruint een krvartier duurt dat, wel 200 obussen

t,allen olr 't zelfdc plaatsken en slaan veel puttert
iir <len grond.
De D-uitsch uroet het gewaar rvorden, dat hij
z"ijn poeier nutteloos verschoot, want irij houdt
OP.

))

't fs een feit,

dat de Kouing en de Koningin

ele Koning met de Koningin en ,len prins l.eopolcl te midclen van ons regirnent. plaats nam.
'l'ocn heeit de Koning ceir heele ledevoerirrg
uitgesproken van al r1e slagen, ciie wij gedaan
irchbcn. Ja, hij sprak r,rok nog van clen slag van
iliksmuicle, u aar rvii ile zegei.rraal behaaid heh"
i-rcn, en waat ook onze r,lag gedekoreerd is.
\\'ant 1a, dat zal ik nooit vergeten, dat wij
rlaar zoo gevoclrtcn hebben, Wij hebben wel veei

mannen verloren, maar daar lag het grijs van
Dnitsclre solclateu. Wij hebben daar zes dagen
gevochten in vntir en vlam. Wij hebbeu het nog

.rp anriere piarrtsen harci gehaci. llaarom is ons
regiment hier zoo qeroetncl geworcien dool o'nzen

Iioniug.
Ook heeft onze Koning ziju ouilsten zoon, delr

prins teop,oiil, in ons regimett gezet, Dat is dus
het kouinkiijke regiment. Dan hebben wij gede'
iileercl voor ol1ze vorsten. Gnze prins was in onze
rangell ais solciaat. Ën zoo ciefileerden wij met
tlen prins in rle 1' koorpag:rie voorbij.
Dus, bemincle curlers,, zijt u ciaar ook niet fier

van, dat u een zoo,n hebt, die in zoo'n schoon
regirnent zijn vaderlarrtl verdedigt? Nu, bemin.
c1e ouders, ja, de oorlog cluurt lang, niet waar?
En cle Winter is voorbij. \Vij hebben veel kou
:;c'lerlen in c1e schietgtachten, <lat het regeude en
rtroor. Door alJes gingen we heen. Daar zagen
rr,ij niet naar. Ook was mijn moed nooit verlore[.
Ik'"vist u'el, rlat er iemand was, die met mij was.
Ja, ik heb clikrvijls', als wij aan het vechten wa'
ren, nret mijn geweer in mijn hand gebeden : ( O
Go:1, bervaar rnij in dezen vreeselijken tijd. u
Ja, bemincle ouders, moge God mij bewaren
trlt het einde van dezen ooriog en dat ik weet bii
u kan korien in volle ge'zonclheid. God geve het'u
Piet Vlieger.
Ilenigen tijtl later sneuvelde deze strijder. We
Iazen ziln dooclsaankondiging, als volgt
ii Hiermede venullen wij dea treurigen pli€ht,
:

:s81-cle s,ll-1atcri, een sciril<ler,

eeîs

,.r

zich tot af*cheid nog

in al zijn heeriijklieid liet

genieten

r.

De to'cht van Albert rvas irrdmkrlekkend in ai

zijn eenvoud.
Bruseel, Antwerpen, paleis en laatste veste,
had hij opgegeven, zwicirtende voor 't gewelci
Ën wie beerijpt niet, clat hij sonts onder clen last
ran 't verdrie't het hoo,fd boog, u'ie zal ons ze11 '
gen of claar op een stilien lauchveg geen tranen
$'e'lden in zijn oûgen, rnaar groot was hii , clie derr
trcion verloor, cloch zijn eere.behiclrl, en Europa
rriet bewondering hacl geslaeen cloor zijrr hooger
lrroerl, door eigên rlalDerheid en <lie van zijn li'ger, tlat hij van den ec'setetr dag bezielde
I3ezielcle, ja, tvatrt s.as het niet teckerrr;ttl, rliii
,le rneeste. soldaierrbrieven, na innige $'oorclÉn
ran ourlers, wou\v err kinrleren, steetis eindigderi
iuet den krc,et : ,. T,.-'rr leve Belgie eil ollze K.onirrg
\

lbert I

,

' ,\een, 't

wâs geen vluchtencle iiaar op

ciec

Bruqscherr rveg, wâaf hutbewo'uers, rlie
herken4en, hem genegen groetten.. ,
vors,l
'letr
't r,vas een tijcle{ijk zrvichtEn voor het gewelci.
lalrt aâ1r clen lÏzet' verhief de aarivoerder van
li. onverslasen leger weer fier 't hoofcl err riel',
lrij uit :. ir Vo,lho'urlerr, kost s,'at het kost r" Achtrien uraan'1en zijn sintls verloopcn eî noq is Konirrc' Albert niet in Errgelatrd, nog vettoeft hij
.,r-1r.lcn

iu Beleië.

De Koniugin tijdens de inhuldiging 'uan den
ietterkundigen kring achter liet front. (Lokaal
(( De I{lok r in De Panne) , Naast de Koningin I

llinister gerreraal De Cerrnirrck.

Kort na haat gemaal, verliet ook Koningiu
Ëlisabeth het stadje liekloo. Zii vettrok in een
,luto, gehuld in celvo,udig reisqewaad. Op haar
schoot hield ze cen witte kat. Vrienrlelijk wuiftle
ze rle burqers toe. Ëen Beleische burgerwacltt
ree'l in'vliesencle vaart ôD eetr motorfiets vôotuit.
Bij A,-leeem storrd de burserwacht van Eekloo.
. Da'leliik ko'mt de l{oningin voorbij n, zel de
boo,schanoer.

Niemand ha<l hem daartoe bevel gegevet,

kennis te gcr err varr het overli,lclen lalt ollzell g(.
liefrleir zoorr. hrc,ecler ell zwâgel
Piet Vlieger,
soldaat bij het 12" linieregimeut,
.gestorverr voor zijn land, den 1o December 1g15
in cle ambulance tle rt Oceaan l te De Panne. l
En u,ij kunnen niet nalaten hier.neer te schrij
rren, wat lve tijclens clen oorlog opteekenclen,

't

val

<

\tr7as ô'ver de droevige clagen

bii Antn'erpens

:

De Dnitschers bcweerden, dat onze

vofst

rraar Eugclaird was gevlucht.
Neen, onze Koning was niet naar Engeland.
Plotseline verscheen hij te Eekloo, tusschen

Gent en Bruggc.

Hij

logeerde met de Koningin

bij den heer Pusse,mier, rartenier in cle Boelaertttaàt. îrvee gcndarmen sliepen in c1e gang en

\iùor de rvoning stoncl een post. D,e Koning was
oververmoeid eu t'len votrgenden morgen zette hiJ
pa$ tegen clet rniildag c1e reis voort. Vergezcld
vân een twaalftal gendarmen reecl hij te paard
iien o'uden Bmgschen weg op, langs Raveschoot
naâf Maldegen. Zijn gelaat stoncl ernstig, De
ygrsJ e-n ziin ruiters draafclen-door de bosschcn,
e'lie in hun herfsttooi praehtig n aren, r juist alsof
Vlaandsen ,,, zoc sehrcef nlij esn der aftrekkeot-

nraar hii besreeû, <1at een sroet van haar ontlerdanen r1e vertrekkenrle vorstin een troost zou ziin
on den moeilijken weq. Én allen haclden behoefte
t1n11

rlienen e€l'bie,l te bewiizen aan

Ilaar,

die

ee1 l,,Io,e;ler cler sol.laten was sewofden.

De auto nârlerde. De burgerwachten presen'

teerdefl

tt

geweer, lnaar ze deden meer, ze hiel-

den zich niet aan trilitaire voorschiliren, docb
juichten rle Koninqjn harteliik toc. De axto stopi,e. f)e vûrstin wenkte e'en officier, dankte hem
cn alie rnanschappen voor dezerr groet err Teikte
hem een r'loos sigaretten toe, mdt verzoek ze uit
te rçillen rleelen. Noq een groet, en dc vorstin
-vertrok... Ën ook Koningin Ëlisabeth vertoeft
nog

in Belgiê.

))

***
i\tr

ive hier geen eigeîlijk ootlogshoofdstuk
schrijven, tenminste geen verslagen van gevech. ten, mââr over'het lie'f<ladige in die donkere tijrlen hancle{en, moeten we ook wat mee=dcrleu
.-rver den arbeid voor de soldaten.
't \\ias geheel naar clen geest van Elisabeth,
ecn metcru'erk te stichten. Dames wilden zich
het lo't van Uzerjo{rgens aantrekken, dezen nu en
tlan een brief en een geschenk zenden.
O, brieyen kriigen, clat was een buitengswæn

-,,

sryr'-*

wat had

c1e

eenvoud:ige jo4tgsn aan Engelæhc ca

Fransche brieven?

D,aarom stichtte een uitgeweken Belgimh olrclerwijzer, de heEr Johan De Maeght, toen hoofd
der Bclgische schoo;l te hlicidelburg in Zeeland
het Vlaamsch meterswerk, dat in een groote be'
zoo leest
lroefte voorzag. Het had tot cLoel
rnen in < D,e Vlaamsche Ziel rr een-werkje .met
tle Vlaamsche en
brieven van het lJzerfront
- te zetteî, om zich
l(ederlandsche vrouwen aan
over het 1o,t van den Vlaamschen fJzersoldaat te
ontfermen, €11, voo,r t1e* cluur van den. oorlo'g
rloor een opbeurende brieftvisseling, de jarenlange vereenzaming clragelijker te maken',
Deze b'riefwisseling had de oorlogsmeter steecls
met denzelfclen solc1aat, rvaarcloor cle toon vertrouwelijker en hartelijker kotr rvorden.

Het werk nam een sne11e uitbreiding en c1e

heer De n'Iaeght droeg cle leiciing over âân me'
vrclr1w Hullebroeck in Den Haag.
rr

De Vlaam.sche oorlogs,meters zijn de Roocle
l lazen we irt

Kruis-zusters der eenzame zielen
hc,loeld boekje.

Ën inclerclaacl, men moet de epistels cler solda-

ten nâgaan, om clat te voelen.
Ëenige voorbeeldçn.
<i Eqr vriend gee{t rne urv adres op: Ik weet,
rlat erj u gelast met het bezorgen van meters.
\Â/i1t sii de go,e,clireirl hebiben, mevrou\r', mij in
betrekking te stellen met een r1ame, die mij als
o0r'l

o.ssnetekincl aanneemt

?

Ik ben o:ndero,{ficier bij het Belgisch

De Koning,

in

r'.le

lezing van zijn clagblad,

verdiePt,

genot, daar aan 't front en de Lrrieftirager wercl
aanzien ais een gervichtig man.
Wanneer irij kt'am, heerscirte er ongemeefle
belangstelling cn spanlling \\''at eeu heilige aantlacht, a1s hij ri.c namen afiiep. LIet kloppencl
lrarte beLuistelde rnen hem.
En gelukkig, zlj, die er'bij waren en gauw eelt

hoekje opzochteir, otn te lezc'n, v;at nien van huis
of een vriend of eeu meter schreef .
En als er dan een foto bij was, eelr portret vân
de gelie{cie wezens ! Dat ro,'erc1 de stoere, zelfs de
onverschillige militair zo.r teer, dan schreicle hij
so,ms a1s een kincl.
IIaar claar $rale11 zooveel solclaten, die nooit

eel brief kreger. Hul huizekc sttnd iu

't etap-

pegcbr'ecl van hei bezetle 1anil, en daar ging geen

post, daarivas het vetkeet r.erbodcn. En niet
ieder q,'ist den weg naal c1e koeriers" Bot'endien
n'erd het ]<oerierschap s't€Cs moeilijker ! Langs
tle gi'ens van België liep een helsche draarlrter$perring, rîielke het landeke a1s een l<ooi afsloot.
En op $1i6vçn1iç11r6e1' sion"Jen strenge strafIen.

Voor die vedâtençil r;oo,rsl n'a3 het stelsel van
rneters zeer rvelkom.

Voor detr Vlarning
sre'têr* zereht men

in

waÉ ciaar nog een gemis, De
Ëng+1aad en Frankriik, en

leger.

Ik

riien mijn vaderlancl sinds het begin det vijaridelijkheclEn. Mijn vrouw en kind ve'rblijr'-en in het
beze:lte lantl Err sinds langen tijd o,ntving ik et
lriet het minste nieuws van.
De vermoeienissen van cleu krijg en de moteele beoroevinqetr, gevoelcl bij het wegrv'oeren van
miin landgenooten. hebben c1e vastheid r,'an mijn

karaliter niet vetflaurvd. Ëen gezonde opvatting
rran mijn plicht, gestut cloor beredeneerd optirnisme, stetken mij in cle benauwde oogellblikken. Toch rlorst ik flaâr sEnege'nheid als de weesioneen, clie fla vo'lbrachte taak, de woonkamel
betrekt en zicir alleen warmen kan aan opflikker.cnrle herinnetingen.

Ik u'enschte een metertje, dat mij in vrienrleliiken korrt onttrekkerr kon aan een verstanrlelijÈ
i67ir1<et, een metettie, clat mii in haar hrieven
meelever deer1. enkele vluchtice ooqenblikken
slechfs. het herlfijf van wat ot'erblijft van c1e be:ç1r24f.{s

rveielrl.
- Is rle lreoo,onhelirtg

rriet het beste reclmidrlel

tot het he.ronhor.rttrl r'et hart efl

gees,t, t'tr deze

fi5oon vâfi har,le bentnevinsen? lr
7ie1"ict nôû eêlt hrief rrit rJe rrele

*

l1<

:

rlrrf tle storttmoecliEe vriiheid

11eî1elrr oûl

u viit bèste iotrgets aan te treveletr en ontler uw
'lres'cherminE te nemen, o111 7.e een meter te bezorse'n. I)rie er vatr zijn c'leftise zonen van eell
ofltvanser det belas'tittsen, wier tnoe<Ter: b i het

ùllioenen v'an haaT ou<lsten zc,on, haar hu1p, haar

tronst, schielijk is gesto,rvet.
11nn yzrier is burgerqevâflgene varr de Duit'
sehers en

niets

zij hebben sedert twee en een half iaar
van hnis of femilie \rrtr*ffii{t

trte'sû'

Twee liggen gekwetst in een hospitaal, en rle
jongste, pas 18 jaar, is in cle voorste IJzerlinie.
De vierc1e van cle lijst is c1e zoo.n van onzén ge-

meente-sekretaris, terv,'ijl de

vijfde, een a rme

rve'es, gansch alleeu op rle rverelcl, van gecn enkel

familieiicl iets te wacirten heeft.
fl< beir zelf eeti J3e'lgische r,luclrtelinge mr.t vier
kinr'lelen en een kleintje rrân tu,ee 'iàar, wiens
r.a,'lcr in den oorlog geciood is.
Il< stuurclc bôvengenoerqde arme jong,,:ns y"rt
tij:'l tot iijcl een ileeltjc van het vreinigç, clat ik
he'b, rnaar tot mijn grooten spijt heb ik, thans
t'loor zielite cn toenenrcrile ciuurte van 't lerren,
rrriin lrrrlp moetcrr stal<en.
\trIij waren .zeer geeoecle burgers, die in cle
vlucht voor het bombarclement te Aarschot alles
hehben verloren.

Nu zittcn wij hier in Frankrijlr, waar

rr

En arrdet schreeÊ :
rr

Het werk cler Vlaamsche oorlogsrneters

voorziet in eetr groote behoc{te en ik ben-zoo vrij
rnij ook op r1c lijst cler aanvragers te plaatsen.
Ree<ls 28 nraanclen bcn ik op het-front. Slechts
één rnaal orrtr;ing ik een '|,riefje van mijn familie,
r-eu briefie, rlat rnij clen rloocl aanl;oncligtle rnijuer
tccrgclicfr'le nrocrler....
-Sinds dien niets m(er...

Ik heb het bricfje l,ewaârcl, ik clraag het stcccls
bij mij, ik ken het van buiten. Ilet is zoo ver-

{rornmeld, clat het uaurvelijks meer aancenhangt,
maar 't is meer: clan een gewoon papicrtje,'t rseeu
reliklvie, 't is r1e laatste aciemtr:cht nrijner geliefrle moerler.
O,hoe gehikl;ig zou ik mij vo'elen, vond ik een
licfrlaCig vroutvethart, dat voor den duur van
clel oorlog, rnijn moecier zou willen vervangen.

Nu sta ik alleen op de wercld ; mijn vader
stierf toen ik nog een kind $ras, nrijn moedcr
werd mij thans ook ontrukt, broertjes of zusteis
heb ik liet.
Nienrancl, clie naar urij o'mziet. Als de hoorn
aankoniigt, dat de bricldragcr in aantocht is,
loop i'ii mismoerlig den ancieren liant git... Voor
rrir.j ii cr tocir noojt icts... u
Err weer ecn meklt : u Dank, liartciijk rlanh,
me,.rfouw, voor Llrr goer.lhartige tusschenkorust.
IJn' naam worrit irier :net ecllrie:l in cle loopg,avelr t'iitgcsproken. Gij zijt clc redst''er van tal
rran so.ldateu, die * laat het tuij naar zeg€ieil *
ntoriel -qeknakt r iiiren. Gij hcbt iiocr uvr bemoeiingerr een zonnesiraal .gebracirt

iir leler

harten.
Onze clankl;rrarlieici l.:ent gecn Ê;r'cnzen. O, inclien
gij i'r'ist, l:oc gciukl<i-" il< niij voeMk bcu eetr
:rnclcLe j,rlgen gewori'rerl ! Vroegcr '"vas ik teneergeslag*n en rleeraceclig, nu ben ik opgctogen. Ik
zou mijn blijrischap wci ku.nr,eir uitschrceuwen.
;\1s ik cen lçrrmcraail onLttoct, ,Jan zeg ik lrem :
u Ziet ge niets aan mij ? Ziet ge niet dat ik verancicr,:i. ben ?

Eri

,r

clan haal

ik

.*
rrretertje uit den zak en toon hem aan dc wâperbroeclers. O, mevrouw, ik ben gelukkig, geluk-

kig ! rr
We zouden die brier;en kunnen vermenigvulrli.qen, en ook nacler kunnen wijzen op de zedelijke vruchten van die opbeuring. O, er was claar
steun en hulp noodig, in een tijcl, toen de gansche ôamenleving geschokt wertl en naast het
oorlogsgewelcl de gevarell van verwildering en
verval zoo groot. werclen, dat menigeefl, voor
koqcls gcspaarcl, in tlien poel wegzonk.
Ook cle aalmoezeniers hadclen een gewichtige
taak, clie zij oi.r ongeme'ene en bewonderenswaarrlige' rvij ze vervuiclen. f)e ontspanningszalen waren cvcllecns \\,allens tegen zedenbedèrf. Dàar
..,onrl cle solclaat gelegenheicl tot fatsoeilijk en
rr|lrctlrenrl vermaak.

merl

niets n'il .verstaarr van onze e1lencle, <1o,ch we lijtlcri in stilte en met geduld.
Wij zijn niet gcrvooir te klagen en mijn grootste gelnk zal nog rvezen, te rnoge n betlenken, dat
gij zuit zorgcll rroor de rtijf arm,r jongens, die het.
toch nog zoor,ccl slechter hebbctr cian wij....

9ûrS

den cersten trrief van mijn

***
\Vij kunnen dit hoofclstuk ove'r ons Vorstenpaar niet beter besluiten clan met de ont"ioerende
lvoorden, waarin Nothornb hen heeft verireer-

lijkt

:

Een aureool zal het gelaat van den Vorst ornglanzen. De vrijwillige afzondering, waarrn irrj
zijn toeviucht zocht, zijn eenzaamheid daarginds
op het laatste brokstuk van zijn grond, ztjn welover\,vogeil besluit om de grenzen van zijn land
rr

uiet te overschrijden, zijn jeugd, zijn

moed.

eijn zw'ijgen zullen meer en meer bewerken, dat
tleze koning een s_ymbool zal zi1n,
De verhalen van clezen vcldtocht zullen, jurst

cloorciat:ze overeenkonrstlg de waarhercl zLJu, zW

edel en zoo sciroon zich verloonen, dat de volkereu der toekorrrst boveu den motlerrren kourug
clen iclealen ridder zullcn plaatsen. l)e onrljstrug
van zijrr tegcuwoordig leven zai wonderli;k passen bi1 zijn sublime historie.
lk heb hern zooever weergezien in zijn hoofdkwartier in het Vlaamsche stadie, dat zijn oor'
logshoofdstacl is en dat kortgeletlen de hooTelstad
rler stilte scheen. Slechts gedempte geluiden
drongen er door, cle wincl bedaarde er onder de
zegening der vrome beelden, wierookgeur blcel
van de eene processre op de andere in de straten
hangen, Iets iager gelegen dan de kerk ver.href
een bescheiden stadhuis zijn trapgeveis en gai
cloor een geopencle, smalle deur ân cie andeie
zijcle van een gebeelilhouwd bordes, uitzicht op
een donkere gang. De een of audete vreedzame
schepen of kalme griffier trail ff iedereir dag binneil o.1n er aanclachlig en plechtig clen ciagelilkrh
\vcerkeerenden arbeid te verrichten.
I)e zalen waren vol zwrjgenàe echimmeu va.1l

uit vrcrcg,er tijcl, wrer [oogroo.ie ge'zicûten opnelderuen oncrer hun kanten
.jabots, r\len hoorc.te van tijd tot trjd crp de wenrââtrpclrs,-rol1arlsse.n

teltrap een stap, een vlLlcntlge revolle voor
rie cluisternis roltelen. Nu vervullen het gaan en
keeren van ollrcleren, eeu .l'erwaJ(l steulrucugegcns riet oude gebourv.
l)e z,aien zrjn ontclaan van iruu oude schiiderijen en vol registers eu kaarten, Smaiie veld=
Lledden staan in cle boeken. Eerr gendarm liouclt
c,nbewegelrlk de waeht btj de ste€gre$ trodec'
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De Koning trezoekt eet

1)c l{oniirg crr genetaal l{orne.

1:er1i:ûest do4r.

.tic de Konirrg iecleren mûrgrn snel bestijgt.
L)aarboven \verkt hij. Zijn lioo,qe ges,talte brrigt
;rich over het groote bureei, riat voo,r c'len schoerstecu prijkt; zijrr generaals zijn vêrtrokken, hij
is alleen. I{et geroezemoes vâlr het sta<lje onr'

ringt

hern"

De laatste jarerr heeft hij het des Zomers hee'l
taak doorgeloopen, waûneer trij ais een goeti
huisvader- zijn kincleren nâar een sttrk strancl iu
de buurt bracht : clan scheet 't staelje te sterven
verl verveling.

\,'antlaag ziet

-

hij rloor cJe vierkaritr vellsters

van de Raadskarn$r û,"allneer

hij zijn oogen

op'

slaat, het plein vol autos, kitnornen, srll<laten,
rie straten beclrijvig cloor oorlogsnrnloer err dert
vierkarrten kerktoren, die i:r rle stormiucht o1;
steekt a1s een kracht eir àls een uitdaging, den
toren, waarvandaan mel in één oogopslag de
r.rikele vierkante mijlen kau ovetzien, die de
reserve van een lancl uitmaken.
Hier wot'dt men nog meer clan erg'ens anclers
ervan overtuigd, dai eens cleze vdrst ovet 4Û
rlorpen en 20{l weiden, deze rncnarch, clie in een
ctrrd huis in eeri droornen*stat1 lverkt, rleze jortgc
ironing, die pal staat ô'p eelr illcg in 1:et Noorclel,
\.'oûr het onclergeloopen land, onder een regen
van kogels en projektielen, eens een sprookjes\'ûrst zal schijnen te zijn. l{iets echtct zal meer
w*aar zijn dan rleze geschietienis, opgebourvtl
,loor al wât hij dageliiks c1eetl en voortclureud
,lacht. En hoeveel grootscher zullefl zijn sehoone

lotEevallen nog schijuenr wânneer men aan zijtr

ziirle z)ch het beelrl vo'or rlen gecst zai haleir

vatl eer jonge aaneebe<lel ko,nitrgin, rlie zijn origervis lot met hem deelt en valr een prinsje, cl;'l
zijn vacler niet n'il verlaten" rr fk heb hem bjj
ttri.i laten komen r, zei<le tlez.e, t, om hcm te lee:
rerr ho.e zwaar hel koningsambt is I r,
Zii '"'inclen elkaar ietleten dag in de bescheiderr
villa, die lioog boven <le zee uitsteekt. Eerr onaTgebroken rtlmoer ornlifigt hen, want het oorlog:'
gerââs vermenst zich n:et het ro11*r dEr dsnket(

gelvc'1. Zii irlagerr rriri, r'.r;lal ze traeirtet zells
te g,limiacheri, Zij rr,c'terr. tlat c1e o,rrcrrrinning bereicl en cie rvraak nabii is : ze içillcl rriet, clat me:r
rnerie'lijrlen rnet hen beeft. Zc rvachtel iiet urir
af, dat eens zal slaan cn hcbbcn, evenals hun
geheele volk rie kr:rcht rrari liet geduid. Naar de
.qrootte van hriri upoltering kur:nen n'e hun hoop
afmeten. Zie lrct kalmc, en ernstig€ gelaat varr
*iel vacler, de teeilere gliniiach rler koningin, het
angstige kindergezichtje en op tlen achtergrond,
het onmeteliike stranrl cn de sonrbere zee, \ffaârin clikwijls eeû brân{.l beweeglijk w-ordt weer'
kaatst : noo t zal de menschelijke tragedie het
bee1c1 vzrn een verhertener en trotsrher ongerltrk
hebben gehaal !
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IN BEZET

BELGIF.

Iloodsvunnisscn.

Een treurig- hoofdstuk... We dienen nu \Â,4{
te zeggen over de terechtstellingen, clie
intusschel in bezet België hacl<1en plaats gehad.

naclers

Zcxt las meri

,lit bericht

in April

1915 een plakkaat met

:

val tlcri l)rritschui krl;gsraad.r'an
5, door tlerr etr.ppenkommarrdant be'
rtestigd, rverd cle afcleelingsovcr-s;ie bij het mini-"
steric' vatr snoo{r\iegcll tc lJrusseJ l.ctroir, voor
rr

B,ij volrtris

l3 April

191

roordeeirl . TIet ' vont^is
5 uitgevoett'l . .Ûc r''etrloo'tlgeschotert gewotclen. l

spionnagc ter durri
werd heden 14 Aprii
oorcleelcle

\\rat

is

ha,<i

ve

i'{i1

de ireer I,enoir datt tesen

c.le T)'nit-

si:ir'-; rvet mistlaarii'

Ile bezetterlilde, rlrrt

hr

t

IJ'-'is'isclr slr{}i}r\1'e"q

personeel voot heûr arbei,&'lc.
rr \Vat geberlrt e1'? ,r 7r1f.r !llJe!l; tltctl ts BrttSsG1,

-- r]Ot *

l)c: Iiorrin.qiu bezoekt

ceut s,'irrxrl acirtct'

seirrijvtu Ciile, Oour: t'rr I)c I.uurlsirt,erc in irrrrr
dagboel< olrcicr ciatuur rriu 25 April 1ii15.
Dc tratrtrrr is in feest, r'1,: aplrclboonrcu stirari lrr
l;lrrci , tlc zon sclrittcrt, lririri irr crr:,-r lrcrscns i:lrc't nacht.

f)e gccctsurcerds lrlacicr rrLe i<1c:rr olrs uit:t5.
-\ls de l{o11arr,-lsche }r'laclelr een oor(hcl hevatterr',
tlat ons zou ktrnnen be:loecliuen, of zclfs rnanr
orls lvat klaar doerr zirtr, tt'oLt]c'lr 7.t ittgeLlouden.

llorrenrlietr is rle u'eg rrarrr I-lerllarrti, <ic cetrigc,

langs waar o1ls rlclg een tclrr., uit Frlrrlirijk of
Engelarrcl toekrvam, geslc'terr.
Geerr paspoort tne€f, q..r€ir vrl'lof txri t1c gLerrs
o'rrer te trekken, noch in rlc":rc richting ttcclr itr
tlic.

Na acht dagcn is cr eerrige .,'erzachtinÊ. Dc
tlic zakr.n in Ilollarrci tt'
ilocrr hcbben, kurrnen eùt paspocrl verkrijgen,
Ilrus.selsche haudelaars,

maar ()1) \Telke voorwaarclen I Eerst ilto,etÊn ze
bervijzerr, dat cen . crns,tig handelsbciang hen
naar lfollanrl r'oept. I)an krrn nen teger br,rrg
,.tellirrg van 10.00O marli en zoc lltti rxer r.lerr
rrilitairerr leeitiirl is, een l)âslioort r'oor vijf dagerr
I

'cl<otrtr'tr

.

Allc

nrogc,lijliheicl oru dus r.'au Hoilanil tiaal
I,'rankrijk te gaan en bilrnerr <ierr Irepaal<lerr tijcl
trru.q tr: zijrr i-* uitgeslr:tcri. 7.' roltt'; paspor.rrt rtiet
ot; tijrl tctug ingclevLrd i! rll) lrl'1r irure-r'l, rlnt he,t

lcrsttektc, is t1c: rvaar-bolrl vcrlotr:r.
l)c vijan<1 laat strctt!: t.ijn ijzt:rr:u vuist lr't'lt'r.
l-Iij ivil, tlat tlc aacnteTr
.lrertt vur tlt-ti spûoilvcg iti{it
irerrr \r trkel . tr:al
'Lr:r€lalen r.ltr s*n {eli.if:

hcrt frorrt

aalltal i)uitscire atrrbteilart:tl ull \l,erliiic{lrin als
sotclatcn uâ,âr hct frorrt te zenden.
,, Iloudt vol l', zeg€ren Ilttitschers irr tle herber'
gen bij hct station 1'2ç -Êclraarbeek, tot Bc-lgisch
sl)oorwegl-)ersolcel, u houdt \,o1, $-fflt als gii to{:
gecft, rvorclen wij krltrattrtertvlcesch. r,
Ile bezctter clnrft rrc,g rliet rechtstreek$ onze
ianrlgcnooten dwingeu, omdat tle konvsntie vart
Dc"n llaag l:et hem vcrbieclt, nla.ar langs omwee-cn betracht hij hetzclftlc rlo,el.I)ocr zijn talrijke
spionncrr achten'olgt hij clc Belgische âmbtena"
ret, dic in 't gehciru, r1e llelgische spoorwegagenten Lrctalen nrct gelcl, dat uit I.c Hârtre
liomt,

Trvec .t tuintig atubtc:r:trelr rvorclett aâng'e"
hou<len.Iien van hcrt, de ingettieur I"enoir, krijgt

rlc tloodstraf. l
Àlvorerrs hen neer te -lchieterr, lieterr zijn beulen h*u: rncoririj zijrr ilooclskist en lijklvagerr
.qaan.

I)en {}" ()ktober

tleeicl

l9lii

rvc:rrictr

tcr doorl

ver{Jor-

:

1. Phiiippe llatrctl, arciritekt te lJrusstl

.

Z. Lo,rrise Thuliez, te liijsel,
,'i Iidith Caveil, i t'rplssgslcl-lrt:stttttrster

te

llrusst'I.

.

I.ortis, Severiu, a1;uthcker tc Brussel,
tlravirr Jeautre de Beilcville, te llontigrrier.
Het vonnis tegcn Bartcg crt uriss Cavell u'ercl
,,'oltroklcen, z{x} txclltlt' cetr plakkaltt dcn l9n
.l

,-i.

()ktober.

\Yat .F.ra*sC.lre
wa-{ tit lrir,tlaati dcz,çI' vÈt$(}ttieek.leu l
rfor.rr
Veel

*o11atu=n 11.n1ç11

*lleliri

-

çl{

}€ -gids vertrok met zijn slachtoffers,
-.lJe..valsche
clikwijls
tloor de bosschen der Kempen, maar
vlak bij c1e grens, doemclen eensklaps de Duit-

sche schilclw-achten op en \ryaren de ongelukkigen

overgeleverd aan den vijand.

lan voerrle men hen naar Duitschland, natlurlijk na lange en behendigeondervraging in
rle hoop no'g sporen te vinden, die

tot de aànÈ'ouding rran anderen zouden leiden.
I)ie verraders trachtten ook de ware gidsen op
tc sporen en trokken claarvoor zelfs naar Hollantl. Ze onclervroegen er cle ontsnapten, ze hadcicn ook familieleclel, die otrtvluchtel wilden,
een zoon of broecler, die begeerile aan clerr lJzer
zijn land te <1ienen, rna.ar ze wisten clen weg niet,
om uit België te geraken.
\Vee, zoo cle ontsnapte in de val liep en aclressen vall helpers en giclsen gaf. Ifenigeen, die in
't bezette lanc1 uit liefde'voor zijn volk, dergelijke cliensten bewe'es en zelf uiterst voorzichtig
was, zag eensklaps zijn hrris cloor l)uitschers oûsi.rlgeld of rvercl ve,riast op het oogenblik, clat hij
zijn arbeicl verrichtte en gevluchten den weg
wees.

De atere processen, toen Duitschlancl verslagen
was, geven een treurig beeld van al die praktij1

De Koning

et

President Poincaré.

ken.

En' hoeveel verraders zijn onbekencl

ven
r.rrristancligherlell

cli derr snclien opmarscir <ler

D,uitsch.ers in het bezet gebied achter gebleven
cu u,iiclen zich lveer bij hun leger voegen; ook
tal van jonrgeliagen begeerden onc{er cJe -ïr/apenen
tc gaan.
Orn hun tocht rraar trIollaud mogelijk te makcn, hun cle miclclelen voor cle gevaariijke reis en

gidscu te verschaffen, vormden zich vetsclreidene
organisatieS. Tot een tlaarvan behoortlen o.a.
rniss Cave11, Philippe Baucq en rle anclere hier-

\:ore[ .gcnoemde personcn.
IIct rvas werkclijk niet gemakkeirjk irit de
klauu'cn van clen bezetter los te geraken.
Van Fralrkrijk was cie afstancl naar cle ){etierlandschc grerrs groàt, or de weg onbekcnd. Ilerr
rnocst ivctcn Waâr te logeeten,'en voedsel te ont:vaûg'en, in het bezit zijn vau papieren, van eenig
.geid. Flr lagc'n zooveel an<1ere klippen op dien
\\reg.

Voeg claarbij, tlat tle l)uitsclLers lirrrr spionnen
irSdden, beklvame cletektieven- elt ook Jpdassen,
rlie r-erraclerstrosn 1.vil:1en verdiclren cloor eigen
l,rocdercrr ovel' tc lcvcrcrr.
En looral <laar, q.'aar c1e rcis terr eilrcle zou
lorjpen;,aan <1e., grcns zclf, \\iaren rle gevaren vele.
Daar lrarI de l.rezcttt i' r'ele rlicnar€n, lo€rende, listigr::kercls, ilie riret allcr-lci t'rap-,ieren c1r schoone
rn'oorcien het rrertrourvell l iul ïre n, clie \ryenschte1l
te r,luchten, rristcn tc u'iutrcn. Zij toonclen geinigschriftelr, gavcn zclfs ge1t1 voof cle reis, voôr.wendentl clit ,:iaarvot,r van o11,'-e rege€ring te ott.\'angen en bor:iel zich als gicls aarr.
Haddcrr zc t1c geen kn'aail r,erutoedeucle jortgellngeu in lrrtn rtet, \\ras alics tttt irr cle puntjes.
l;epaalcl,. clau warcn -oo,li de l)ttitschers gelÂ'aarschu\rd etr op hun hoede.

geble-

I

O, de oorlogstijcl rvas er eet, waarin de karaktets scherp aan 't licht kwamen, cle goecle, doch
ool< cle slechte. En van tleze laatste wist de bezetter een hanclig gebruik te maken.
Uit dit alles begrijpt men clus c1e noo<lzakelijkheid, om tlat ontvluchten flink te organiseeren;
rnaar tevens dert haat cler l)uitschers tegen die
organisaties.

De

organisatie $raârtoe miss Cavell be-

hoorde, ontstond feitelijk in Frankriik. De solclatet daar moesten zieh aantrieden bij prins cle
Croy oo zijn kasteel te Bellisny ; deze liet hen
naar Beleië breaqerr. Daarvoor zorsde trfeirrffer
Lo,rrise'Tlirrliez van Riisel. Zij lei.lrle r1e sol.lateu
nriar clen inqenierrr Caniaç te Bersefl of naar

gravin Teanne de Belleville. Sotns reiscle ze mee
llââ.t Rnlssel.

Te Brussel vercleelcie men

cle sevluehten ondei

tlrie personen : miss Cartell, Philiooe Bauco en
<Ien anotheker Severin. Deze dienst harl ook rret-

tal<kinEen en werkte uitmuntencl van November

tot Tuli 1915.
66;16 farreill nterrl on listir:e rriizc achteirrol'rd

1914

eu aansehorrden oo 't -oq'renblik; clat zij een
Duitscher verbût1d. Darleliik rroerd€ rnen haar
nnât rle gevângenis. Vele andere aanhorrclingerr
gol o,1en.

I)e hezetter zort s,ttenrï straffet. llij roemrle
het helnen rran sotrlatet leitâzld in dct rllo \-tân
he,t ei.oen 1è.ret c.11 nril.1* .'o'r, afoeLrikrre,kl<e+r7l
1"44t-h1'dl4 qfdtleri Qi.lrTr:tlJi1i rlrr11.,e,.q oru irr r'lat
âlles rra4et?qttrlcch qtrt.e] 1g pf-6'611çrr, rlas lti.i
nipt. T-Ti j tr66.1r1.1p rlir. fcitcn , 1nr'àÂa)lp.
\/oor tle reclrtels toonÂe miss Carteil zieh rcurler rrrecs. Ze beken.le allee en betrriqde fier te
.'iJn otr hetqeen ze .leed \toor de'qoe<le zaak.
&iet volle ôv€rtuiËaag hed uê harr plieht ean-

- !0i
.

i

rr irezæt F,rankrijk. Ofschoorr"uit -Beicren; schear

hii

cen hardnekkige Pruis, ï:'rutaal niet alleen
iesen cie beschulr'ligden, rnââr'nok tegen de soldater. rlen tolk en oprlringerig tegenover de
reclilrrs. i/oor rle Belgiscire ar'lvckaten tooncie
irii n-rispriizen. Als rle ze vragen stelden, ant',r-cortl,lc irij hooghartig err iiet verstaan, clat aan.
liet llnitscli gcrecht rriet getwijfek'l kon worden,
clat hi.i nrleis verborg, o\"€1' a1les het licht liet
sch

i;:rcn,

lliss eavell u'er,.l iret eers;t ondervtaagcl. Zii

in het Fransch rnct Ene.elsch accent.
Ze stourl d:ar ncrierig geklecc.l, b1eek, maar rro:l-

ant-,-,.ooi,:1de

i<onrcrr ::ristig c'n o;ri:cr;rees.r'l.

Zii veiklaerrle

cir

4{} jaar ouc1

\lar1 Encelsche

1.c,

zijn, protestant

naiionaliteit.

I)e eer:lte vrââg rÂ/âs of zij rran lior,ember 1914
tr:i J'.rii 19i5 Fransche cn Q:geis,che soidaten
1r'.iisvestir-lg vcilecucl en Belgei, Fr"ânschen err
liirLeisciren, riir iri 'miiitairc jalcrL rvaren. nââr

l)e Iiorrirg

lrr;r<.rclit

ccjl

()i-r r'ie Jlr.ritschci-s

Vcro\ierd terrein,

:

gcr,at. To,err tle oorlog uitbmli, lrcrroi.r('l ze zieh
ruct vakantie in Ëngclalcl.
Daclelijk iieerile ze fiaar Brussel terlrg, omclat
lre.ar arbeicl hier rru 1/.ln zeei groot bclang was.
lIe"t clezeifcle toeu'ij,-iirg ver.ple.gde ze a:le
gex,orrclcil, !-ai1 welke ûationaliteit ook, dris el'en
ecns c1e lJuitschers. Iîaar arnbt u'as haar heilig
e1l stcnd L.oven den haat r1e.r oorlo€Jen.
]Iaar toen ze gelegenlieicl vond, orn de zaak
I'an haar laud. en varr'België te dienen, greep ze
<lie aan. Ze 7tie1p ..'ermomile Bel.gische en Fransche soldaten en l.;evori'ierde lrun

iriiicht. l{u voor

bel<r:nde

open-

het Duitsch gerecht

h

hct -Ja
1'rolit geL,oh:n hai1.
rr
I ;: kio;rk hct airtric.ord.
(irr .ii, \it.lir3.. xvââforir, sprak ze
rr $iif i;11 zc iir doccisgeva;Il vcrkeerrlcn. r,
lc ar:rliie'.il sl,ra-'k ciit trgen : zu'lke soiclatetr
zc'ir' Ji ir u:i::r Tli:i'i'..ciX:ini1 gestnurcl worilen, bc-

ze zitlks

artig.

I{aar eerlijkheirl efl vatierlarrdsch gevoei
nraakten eicirter geeir inctriuk op d.ç Pruisische
ilitai retr,
Integencleel, tle prooi bood zicir geirrakkciijk
aan. "t\,Ien moest niet zoeken naar 1-rei""'ijzen. I)e
i:esclitrlcligcle levercie i.e zelt.
Eclith Cave11 tckencle uiet op getraile, ze wisi
rvelk gci-nar zii licp.
lil rvarert r.'iji cn ricrtig beschnlciigden. J.tc
opcnbarc aâulilâgcr lvzis zelietc S'rr:clrr:1, ririlitair
allditeur, clie pas rral het iront iit'ant. i-)e vcr'
rlerliger s wârôn r1e vier ailt,<;1;atett, tneesi€ïs
I{irscircu, Alexanclre BLatln, Ilorfl cir }3la{folt,
tenvijl meestet De Sa.edeieer als seliictaris r'ltl
rleir heer l3r'autt, rlc debatten kolr bijrlolteir"

'1ççr

dat zij

ge"

Zi.i irek.:rtrie aldus tn'ee lrorrclercl persotlen
hoil:.:rr le hr:i;ben.

Ê{e-

fusi liccrr1 eouiLen $,'trrder.

iiejulii:r Thriliez }:el<ende 45 Enge,lsche, û8

Fransche en 13 tseigisclie soldaten llâar België
te hebben later: brengen eir ook mecgeu'erkt tc
hebbcn aan het rverli rran den rr F'amiliegroef l
(llot rlu scli;rt), c1e brieflisseling met het front.
Cp rie ','r':r:r"{ r\iââro'm z.ij zoo gehandeltl hac1,
,llttrtrrùr irie zt
:

cr

:\trderc Tlelgen nlnchten bii iret lircces ;ritt

lechters-officiereli wareil it.t,o;lt,,ri rlllillillt,'.ie:
lieschrrldigdefl ïo1r(ictj zitli rlei,ut,'i itt r.lr:;',c: tiji-i
geclekorcrerrie zaiil, t1c s'rliiaitn stntlile.it cls l'ri:e i-

der

eru Stoeber scheelt eett

ireitl, '-iic i:iin siaclrt-

r,ifr rs Lrcloerclc.
Hij hatl eeri hr,,tii:1iirg, aisof liij hier ziin r:rit'rière zs:,u rfielçen. Trfij 1a,as krijg*alr,1ite1i!. g€i!eeË{.

Crnrlet

ik

een Fransche ben I

l

lJe cler:de beschuiiiigcle \vas Philippe Baucrl,
35 jaer:, arctritekt te Schaarbeei<, vader vân tn'er
1,lil; icre n .

Gp cir "qcwiiitr: vraapl of

r Lr

rraurve'zig ziin. De cerste zitting ha<1 plaats in r1e
zaal yan cleu Setr.ilâ1, eti t1c tlreed* iir clt zanl r.'iin
di: Iiairret det r-c1kÈr'e:te.-clc1;'.';s11digi11q, 1)r':r

is !rii.

]'lrlr,E Car',:il rr,-as o-.-ertrrigd gev,ee,st,

\r'aig, âl1tï./,loriirle

h!j

hij katholiek en Belg

:

rr Ja, en gcietl patriot I r:
Sirci:cr vatte l:ct ecielr: van riirlr ritroep iriel,
en ncernde Iilrrcq tijCens de dehntterr slrôttÊn(l

rr

de gocde patriot" l
Tn eet r.r"'e.::l;je o',rcl iien

rr lratniliegrr;et,; ieze,n
r',';, 13lr rtcq
tr I'Iijr:'e bctrcki:jr'.ltr r.rret Fiijl)s Bauccl dag'
ttckeiren van tt ciriri,: ,1ir:r uiaarrii llaari llll5"
Sclle11-ilir:ri oi.l'rlrocïieil rtij c!kap.r l:ijna a1lt
r1a1:-cii, ct tÉllici'rs li.:e l.ii: il.. r.lit cdel en r'urig irat:i
trie'e r lli in.ee i ïiâar 11;i-tijti:ile sciratte:i. I:Iij koÎ
rrraair r;ji:t l.:rgri.jpeir r1a,i icr.nanii voor zijri rlierrstl.retcln gr:1,i rlirririe 'iïâ.r-r'c11 o1. lrct r;ogcrrb1ik rinT.
I Lr:i.
",'iii.lc::iauli grva:r liep-.
Icl.:u;:::r.l ciir.g; zç1;rir.. :l: itr:r.1r . ir lllt.icrl, ilrijn l:r's.
ti: i,;:ir-':l'1 , ;.fe il{,t{:1 î' it, r, ,r er't:.11' ,'ltzit:} ; \'€tgÊç1
iii,.:i rirf 1::j ','rlu',"' tl l:.irri:ten l.:el,rt : dearbij c'le
trrriloilsi. lrrt:lit tr t,t, gli ziit i, itrij* r:an lLome:i:
Jtcrlj ii it1: rie lr:-..;rgte rjer i,,-onwïiun*t, Ënt$refli
Irlatrritlr iler' irr.r'l .'{}g (i:r cle naticnale heropllcu'. itiiI . rc.c zr'ril' rij ni:rL rittl-ti.q,t',:rk r;cttichten.ett
' ,i'c l-.riliriçrâl"i l:el"rarti"get:'. .. l

rr

ij

:

-- t'tf0 -rk eien *olf çlak rn den muil ging loopen, wetd
il.: gclrrki<ig dor-ir cen onzer tuitenanten'inge^
eu get\,aarsclttlwd. t
l\Ievrourv Baucq en haar rloclrters verborgen

lra.a1<1

lile

dokumenten.

Baucq bekenclc r,oor het gerecirt de

i3elgiqtre

r,

tr

Librt

het gelrcirn'blaarlje, verspreid en âan

(( Familiegroet , ireegewerkt te hebben.
FIij lracl als bijnaanr ,, [,c Fromage. ,,
i'ien arrtlere beschuiciige was mevrourv Ada
Bo.Jart, 3-1 jaar, protestullt, Iersclre van gebooftc
el Belgische door lrurvelijk, lnoer'ler. vân t[:ee

rlen

liincleren.

lii had ltuisvestiug vci.lccrrri
rli.- naar het front wilden.

lal!

.3ii pe(so,lten,

Haar cigel zoontje vatr vccrtierr moest tegerr
haar getuigen..Hct kincl moclit ziirr moecler onr,
lre.:lzel r:il clat lvâs cen,aangriiputrl tooneel.
J)arlt,rr, hacl hct verhoor plerats van A.lbe rt
I,ilicz, aclvo'kaat tc l3ergen, clen inger-rieur Her
rual Capiau, den apotheker I.ouis Screriu, gra-

vin de Belleville,

prins,es c1e Cr:rri en andererr.

A1lelr bc'kencleri vluchtelinsrir qcholpen te heb,
I

rt:lt

.

I)e trvcedc zitting llegon rrrr:t hct rcl<rarisitoriunr

lair rlen auditeur.

Iirxrirrg Albcr-t t:u Konirig ()c'orge varr liugelanrl.

Deze sprak hartstoclr teiiik crr bezwaarrlt. , it
beschulclieclen op sclranclelijke u'ijze.
De rechters nroestrn denken aan het gevaai

rr irct l)tritsche lcgcr. Hij vroeg tegen

rrr.l

Ik z.rl ruij langen tijd tie fetrne irtwassciriug

gedeukcrr, clie

ik

clien dag yau hem kreeg. Ilaucrl

wilcle voor zijn <1ecl in hct va,lerlanclsch .werli
rriets clan clur strijdpost.
Op audere plaatsen treeft ruen clel o\/erweÊenclen invloed beschreverr, rvelke hij uitoefende bij
het uitdeeleri I'nu o La tibre tselgique. ;r In dil
boekcleel sprt'ekt rnen oo'k van zijn bedrijvigheid
bij he't aanwervetl van vrijwilligers.
lVat aie rr ItarniLiegrnet l betreft, van den begiune af r,loerds Baucq henr tot eerr hoog zedelijk
trr vaderlandsch pei! op.
IIij b€steedcle cr zulkc grootc: naurvkeurigc

zcsrg aan, clat zijn geheime boekhoutlirrg immer
flink in regcl rvas. I{en rnag het zijn ongemeene
toewijding danken, dat zijn menigvuldige briefrvisselaars,.na zijn aanhouding, in staat gesteld
wârerr onr zonclcr vaar of vrees tie antwoordeï
rrp deii r Familicgtoet r aan Baucq toevertrouu:cl,
tc o.11t\rang'etr. Het geheirn van het stelsel ontsnâpte aair tlr: speurhonrlen. \Vij konclen h€t
tenrg virrden, cu derr dierrst toeverttor.irven aan
cen metlewerker, clie zich aangeboden had, orn
de plaats in te nenrerr van hEm clie gevallen was.
't Is derr 31o Jrrli i1115, rlat Philippe l3aucq irr
{c hinderlaag viel, rlie utel voor hcl*t in zijn

cigen huis, pp tle RcxriienLieeklei, gespallnen had.
fk iracl met hern rgne saurcnkor:rst afgesprokert
tusschen 11 uur err miclclernacht. llaar claar ik

ts llechelen en te l,euverr \rec{houden lver(l
tloo'r ec.n ciringencie bor.rrlschap, rvaârmede eell

voornaaûr persoon mij gelast iracl,koll ik irr Brusscl nict weclerkeereï voor 's aurlerurclaags in detr

\rroegen mûrgelr. Op eel llnai' honderd metert
r:an hm }lnie tal Rauccl, op hçt oosenblik rlat

l,cL:1ira.gi[cn c1e ckrodstraf en

ook voor

ncgc-ti
<le anclercn

zu'arc strafl'e.rr, Ër ivas hocglerraatl gepleeqci.
Ecrr tolk vertâal{le clien eisch, rr'arrt cle mcestelr
trailrlerr niets van de Duitsche rede verstaati.
De aclvokaten nanren dan iret n'oord.
trlLr Dorff verdedigde o.a..ook Baucq etl \r:ees
r,'p de drijfveer van varlerlandsliefcle.
I'faar Baucq wcrd ook vervolgrl ofii hei geheime
blacl rr La Libre Belgique :i verspreicl te hebben.
l{en nrocht vreezen, clat cie I)uitschers clit feit
hem s'trcng zourlen toerekenen, daar <1e ,, T.ibrc
Ileleique r tlun clen haat niet spaarde.
n{aar cle r.erclecliger wist hier ecn geschikte
anekclo,te te pas te brengen.
Zekeren dag melclcle rneû ailir irr"crierik-detr'
Groote, koning \ran Pruiseri, dut nren op cle mn'
ren ran Berlijn voor hem treleeriigcnde plakkaterr
hacl gehangen.

De vorst ging zeif ectrs zien. ll,-'rr nreende, clat

hij

zouzijn.
hij opmerkte, n'as
r,,Hoe jammet, dât rnen clie plakkaten zoo hoog
heeft gehangen, want veel voorbijgângÊru zullerr
z(j ûu met moeite kunnen lezen. ,
Bn IIr Ï)orff vrocg aan de rechters ltet vrx'l
beekl van hun groo,ten koning te volgen.
rvoe<lend

tr{aar alles r,vat

De rechters glimlachten.

:

lir Kirschen pleitte çoor rniss Cavell. Hij n'as
r,an oorcleel, rlat r1ell haar cloor gcncesktiltligen
rnr;est latcrr beoorcleeien. Die zouclen erkennen,
rlat rniss Car..eli als bezcten cloor een geest vâ I
toewijcling ** het do,el van haar level --- niet hrrcl
weerstaan aarr defl clrang ,rl1.} solrlatt'lt, die z.e irr
ge\:âar meende, bij te staan.
Zij liet ze rttar de grens breugerr, r'erder rtict.
Tlarr wss haar rcl qeëinrjiarçi

rrl{ lliss Cavell stnnll statrg en ,rtir*r+{igeiiiË tasoli
,lcrt mutu.
Icnrand zei tot haiu'
,, Stel een verzoek +nr gertatle r:p. ,
,r 't Is ntttteiooÊ'rr, :uttwoor<ldc ze betlær.rl. r, lli
Lel cetr Engelsche e'lr zij rvillet rltiju cload, rr
Ilaucq stak smeekcnci de armerr naar deir arr<litcirr uit err ricp, tiat hij onscirulclig was.
Scverin scheen besluiteloos. I{ii vro'eg anu rlerr
arrtliteur, of hij een verzoek onr gcua<le rurrcht
irrdicnen. I)c auditeur kniktr toestennren<l. I)e
gevallgeflen keerdeu naar de cellen terug,
Itr <len nacht iroorde men ticurclr open oi toe'
gaiul, en staplxu klinken.
Baucq en miss Cavell çr'erdcir naar' ,lc rrat'ionlrie
:

schietbaarr geleirl orrr er tc stervet.

lliss Carrell 11r liaar gclitfkoos,le

De befl Jaiian, Engelscir guustelijk* tc l!r'ussr,l,
r;ertroostte in dien nacht zijn lanciganoote.
IIij vond haar kalm err gelateu.
tr I\fet 't gelaat tot Gocl eir t1e ceuwigheici ge
wend, geef ik er mij relcenschap val, dat vaderlandsliefde alleen, niet volstaat n, zer àe . rr Ik mag
tegen niemand haat en wrok hebben. l
Een Duitsch aalmoezenier stond haar tot iret
laatste oogenbiik bij, en getuigde, dat z.ij tot het
einde toe moedig u'as geweest.
De Amerikaansche legatie heeft getraclit haar
i;rrtriicn,

Niets bewees^ riat zij urlrlu(4 aau/ctte lrûat het
<ius kol er geen sprake zijn r,at

front te gaan, eî

verraad.
r, r.ie rechtbauk liatr iraar niet ter dood veroûrHet leven dezer vrouw behoorde aan zie'-ieelen.
lien en gewonrlen, en meer dan een Duitsch soidaat dankt haar ntisschien het leven:r, aldus be'
sioot cle a(i\:okaat.
De vonnissen lverdex liet dadelijk gevelrl.
D{t geschieiide pas den 11" Oktober.
Een der besehulcligden, <1e irotelier Pansaerts,
lracl zicii derr vorigen nacht in zijn cel verhangen.
D'En anderen nacht liet uren in de cel van hen,
tegen wie c1e .,iooCstraf geëischt rvas, licht bran
derl, c"m r]e ongclulckigerr be{er te kunnen trewaken.
Den 11" Oktobcr iu rletr uamicldag werdetr ai
cle beschuldigclen samengeroepen in de hal der
gevangenis, waar soldaten de wacht hielden. Hier
zou hun het vonnis voorgelezen worden.
\tr/elke gevoelens moestsn al clie ongelukkigen
bestormen

?

Ze stelden'zich in een halven cirkel op en ieder
tleed zijn best kahn te schijnen.
Oaar klvam cle krijgsauditeur, elegant, wel ver-

t.orgd, bijna vroolijk,
Een tolk, de bestuurder der gevangcnis en een
aalmoezenier vergezelden hem,

'Iecler zweeg dacielijk. Feller ruoesteu de harten bonzen. De aucliteur las de lange lijst,
Vijfmaal klonk het ontzettencl woord. tr ?odes'
strafe rr bij de namar van Raucq-, T.huliez, Cavd'l ,
Severin err Jeanne de B,elville"

genade te bekomen.

De gezant, Brand-Whitlock lag ziek te bed,
maar z.ond zijn sekretaris Gibson naâr voil der
Lancken. De gezant van Spanje ging nee.
Op cle politieke afdeeling vernamen ze, dat von
rler Lancken en zijn officieren den awnd doorbrachten in een ciier kleine, gore schouwburgles,
n'clke de be'langstelling der militairen wekten.

llet

rnoeite kcrn nren te ï,'eten komen, waar lrd

zich bevond.
Vo,n der Lancke"n .wilcle niet kornen vo<rt iret
.:inde van eeu akt.
Tegen half elf verrchesr hij, ruet twee zijner'
olficieren, irarcm von Falkenhauserr, en graal'
Harrach.
Gibson gaf hem het-velzoek om genade over.'
Von der Lancken antu-oortlde, dat hij det op
cle hoogte cter zaak was, maâr dat hij zeker was
clat het vouuis niel zoo Époedig voltrokken zou
rvorclen, als cle heererr meenden,
Gibson was van een ancler gevoeleu.
Von der Lancken hernaur, dat alle bureeleu ge-

slcten warqr

m hij

niets v66r den volgenden

inorgen zou kunnen doen. De heeren moesten
uraar rustig gaan slapen en <lan zou msn morgen
wel verder zien.

Mr de Leval vergezelde ook Grbso,n en werd
driftig bij die cynische woorden.
Gibson drong op een oûmiddellijk onderzoe&
âan; morgen kon het te laat zijn.
Erndelijk sternde von der Lancken toe en ging
-ruet de heeren naar ziju bureel. Hij telefoneerde
naar het militair hof en daar bevestigde uen, dat
miss Cavell ter dood veroordeeld was en dieo
rracht rterve! zou,
Ile bemidilelaars pieitten hartrtochtel{ik l'oor

"-

910 --

iret slachtolfer eti betuigden, lrt-re de terechtstei
ling' vr.ror tlcii iràtrm vrii D,ritsclilarrrl zcer sciitr
ilelijk z.uri t.ijn. Zrj lrari r,ce1 Dtiitsche solilercri
verpleegd. Ërr zij was ccil lrorl\v. JJc.u frrsrllqcrck:

<le jonge ilallnell wijzend op
.ror:rbeelcl eri lri_rrr aanzettcnd miss Cavell te
iir'(,ken. Vlug cirrilteii, boekjes met het verslag
r,rrr clit ontzeiten,l I'cit, rver,lerr in nrenigte ver

irciclhaltige \,rou\,\',

,iit

ir.lcir geen vrouwglt.

spreiC.

Graaf Harracit zei, dat irij haar vccl iiever zag

fusilleeren, dan clat er ee uig leeri aau een Duitscù
soldaat zou gcschiecien.
Het speet hem, <lat hij uict tiric oi vier oudc
Engclschen had'ont rlccr tc schietcn.
Gibson el de Villaioi.lar ltericperr zicir c.,p deu
li

***
tok Pltilil,pc l}:ruct1 sticrf irr <iicn uacht.Waarhij gedooil err <1e anderen niet? Om het
lcrt r:an mis.s Cavell rlirrrler uitzonrierliSk te
{

our rverd

eizer.

n

De militaire gouverlteur irad hier cle laatsrc

rnacbt, antrvoordde von cler Lanciieir. rt Ik beu
geen permonlijke vrien'J varr niijn vorst, zooals
gtj l, voegcie hij den S1--aansciien gezaiit tce.
tt }den wordt een trou$/c vricncl, cioo.r, als het
rnoet, c1c kaus te lor:peit in ongenacie te vallel l,
i.rutwoordde cle Villalobar.
\Iûu der T,anclicn lict clan deu rnilitairen gouverneur-ge11craal vou Sauberschweig lvckken,
or1 te weten, of deze Lret vonnis reecls bekrach-

tigd had.

Von der Lancken vertrok cius. Toen irij terugkéerde, cleelde hij mee, dat de gouverneur na

rijp

beraad beslotc-n hacl, dat miss Cavell moest

stcrven.

Weel deden de heeren een beroep op

den

kelrzet.

Von der Laneken zei, dat het nu lang genoeg
el de keizer zelf niet tussciren ko-

geduurd had
rnen kon.

D'e gezant van -Spanje had dan nog een alzon'

deriijk gesprek met von der Laucken.
Iutusschen betoogde Gibson aan Harrach

en

von Falkenhausen, iros de Anierikaansche legatie aan duizenden Duitsche vluc)rieiiugeri cliclrsten irad bewezen. I,Ien vroeg nu uitstei tier terechtstelling.

I{iss Cavell wasi nu toch gevangen en kon
geen nadeel doen. Ilaar tercioodbrenginq in
het midden van den uacht, was eer beleedigiug
veor de bescharring.
De Leval werlite op het menschelijk gevoel,
,uraar alles was nutteloos.

Te middernacirt vertrokken

c1e heeren. 'Ze

hadclen alle hoop verloren.

Gibson rzond in de legatie eenige Ëngelsche
dames, die daar reeds van vier uur op den uitslag wachtten. Zij' lazen op ieders geiaat rçeds
het ontzettend nieurvs.
Gibson liep dcn gânschen nacirt als waanzin'

nig door Brussel.
's Mo'rgens was miss Cavell onder het

moo'r-

rlenrl loocl gevallen.

rr**
De dood v"n rriss Cavell mâakte een gen'eldigen indruk te Brussel eo in Engeland en trouwens in alle ianden.

In

Ëngeland was de verontwaardiging zoo
groot, da[ veel wijwilligers zich'r'nor den legerdienst aanmeldden
De w'erqeis spraken trouw€ns in meetingen
g er hst gebeurde em vertoonden het portret der

rakerr.

Den avonrl rra iret voorlezen vau iret vollnis
ziju vro.u\\r, om hem otn 10
uur in c1e ger,augeuis van Sairrt-Gilles te komen
bezoelien. Iiij voegclc cr bij, ciat hij den volgeucleu <lag naar Drritschland moest vertrekken-.
lievroirtv Baucq giug met haar schoorrrno,eder
crt sc1loonznstét naar clen kerker. llaar ura.n
vcrz\1'ecg cic rvaariteiti, dat irij siechts enkele
rlre1l meer tc leven hacl en liet nog aan zijn cle'
portatie gelooven.
\\iat later werd de.ontroering hem te machtig.
IIij nam afscheid en beval cie geliefden zijn kintier:en tce, zeggende, dat irij hen waarschijnlijk
rriet meer v66r a de groote reis l zo'u zien.
Na'het vertrek schreef hij een brief van twintig blâdzijden voor vroulw en kinderen. IIij
clrukte er in uit, dat hij zich gelaten aan Gods
rvil ondem.'ierp.
Baucq vroeg clan dgn bijstand van een Belgischreef Baucq aan

-

schen priester ; ruen zond henr een Duitschen aallr.

oezeniet.

Hij stierf even na miss Cavell €û weigerde ij1
ziju hoogen moed, den blinddoek.
Den 19o Oktober \À7erd voor hem een lijkdienst
grhcucieri iri cie Sint-Albertkerk, Victor-Ilugostraât. }Iiet a1leen was het bedehuis stampvol,
ilaar duizenden menschen bleveu in de straat,
zooiang de dienst duurde, er onder de grootste
iiilte,

rvachteu.
*t *

Omstreeks dien tijd vielen te Brugge, .&chtergale cu zes lotgenooten onder de kogels.
Achtergale was kapitein ter zee. Hij werd ter
cloocl veroor<leelcl oncler ile e'euwige beschuldi-

ging van spionnage.
< Ik'zag irem rnet zes lotgenooten in den hof
kon-ren )), vertelde me een ooggetuige van zijn
terechtstelling. (( Hij stâpte voorop, onbevreesd,
ka1m, en staarde, zonder dat een trek op zijn
wezen aandoening verried, van den doodenwagen rrret de kistEn nâar de Duitsche officierm.
Een matroos wilde hem uaar clen paal'leidgn.
Achtergale ciuwde hem weg en,schreed alleen
en zonder te wankelen naar de plaats waar hij
sterven zo'u. Met cle armen gekruist, wachtte hij
tlan.

Een matroos kwam o,m bem den blinddoek
voor te binden. Hij clurfde zijn beulen wel in
het gelaat te staren.
' Ën daar stond hij in die rii van ongelnkhigs
burgers, slachtoffers van Duitsche ttrreur.
fjiltteA in den loo,p der gewffen stierf hij. l

.--

9,1.1

Mee*tal bieverl rlie iirartras i/rrçr de bnrgef*
r-1e Ëita(.1 err zekût vor:r die in 't buiteniand in
hrir: schrikbare gelieinietris gehulil. Trouwens in
't belarrg zelf clel r,aak, waarvccr die stiile hclden vielen, iir 't beLaiig ook van medewerkers,
die iiog r:rij liepen, moesten zij; die meer ha.Jl
den l<unnen veltelle:r, zrvijgen"

Lçri rru n€eirir'rt ri'e Ga'hrieiie

rn

gô-

veiiaor ae haiir irrave rnoècler. Na uret
lraar zuster Ïiélène iri een gestieht opglevçedr te
ziiil, kr,r-a:l ze naar rle hoafcistacl wonel, tr,'aar
ze in 1915 haar meter, vrouw lIélène Sitgard,

,le zuster harer moe'der, ieerde ken.nen.
Gabrieile rvas eelr fiinke jouge vrotlw, schoorr
l'an liciraa.msbon,,v, maal uog schooner rlocr: de
reinheicl I'an iraar- zielenadel.
Als r,vinkel<locirter voorzag ze te llrussel itr
i ranl lcvcnsonderhoud.
Ze n,as verloofcl ihet een Belgisch solclaat.
lrr haar 24u leveusjaar 'rverd ze den 1 April
191fr, ter schietbaan van de hoo{dstacl, rloor c1e
j rrritsche militairc lrarbarcrr gefusilleertl.
Haar verloofde rvas b'ij Luik gewond. Ze vetlrlcegiie hern en na zijn genezing bracht ze hell

x*tçlseu n ûrr"'ust ti,H ERDËN.
.

ll-e-t droevig irotifclstuk is uog niet g,eëindigri
Wij denken aarr Franclç err Bâeckelmans.
Jozef Baeckelnrals err Alcxanrlcr Franck war€'il

van Aritwerpen.
llaeckeimans werkte te lJlussel rnet Waiionië
en, Franck te Gent. Iu clit proces werden drie

rloo'dvonnissen

Fetit. 2t.ij rr'âs

tÊ Dçornii;, op 20 Februari 1893.
'\rrccg

iriLr€T1

LI.

{Vervr"rlg)

-.*

rloor de Duitschc', iirrics naar i\eilerland er1 vergezelde hem toL iii Ëngeiancl. Dan besloot ze naar
ltc1g'ië terrlg te keeren.

Err dadelijk neemt haar r'r'erkelijk niilitair

voltiokken; iozef Baeckelmans,

leven aanvang : Achtergebleven Belgische jon-'
gens 1tââ.r Hollancl oversmokkelen en over cle

Alexander Franck en Alexis Thiry, politiekomrnissaris te Saint-Ghislain. De twee èerste vonnissen werden uitgevoerd op 23 Septernber 1g15.

De gezanten vau Spanje en Amerika haclden
ook voor hen getracht genade te krijgen; tevergeefs echter. I{et verzoek werd veilÀ/orpen"
, De Duitsclie gevangenis-aalmoezenier iege*rdeckcr kwarn het huu mclden.
Beide veroorqleelden bleven heldhaftig tot het

\. '.-\

cirrde.

Baeckelmans had even te voreu ziju vc-rloofde
Hij schreef haar nu, clat hij stervefl
lnoest.

6

nog gezien.

gcbracht. ,t Is
droevig. l\,laar er is nieis aan te doen, liever zo,u
ik blijvenlleven, maar ik schik mij gelaten. IJe
voorzienigheid heeft ons rriet willen laten samen
blijven. Boven zuilen wij gelukkiger zijn. Dat
Zijn heilige wil geschiede. Ga voort voor r:iij te
biciden ; a1s ik in den Hemel zal zijn, zal ik voor
rr biddcn. l
c Stei u gerust l schreef Baeckelmans aau zijn
vrienden. < Gij zoudt niet kuanen gelooven,.hoe
gelukxig ik vertrek.
Ik zeg tot mij zeif,"dat God, in Ziju groote
goeci.herd, mij tot Hem heeft willea rocper op
een oogeirblik van mijn leven, waarop ik het best
be reid ben. Heb ik geen reden mij over die gunst
te verheugen?
Troost mijn verloofde; wij tradden elkander
zo<r lief. Zeg h.aar goed, dat ik haar vergiffeniS
vraag o,ver al het verdriet, dat ik haar verooi-

t }lorgen worcl ik ter

c1oot1

zaak. Zij moet zich onderwerpen, daar ik als eerr
dappere sterf en hoop, dat God mij weldra in
Zijn armen zal ontvangen,
Ileld dan Gustaaf alles aan mijn geliefde
moecie'r, maar ik smeek u, .doe het voorzichtig,

el

dat men haar meedeele met weike gevoeleas

ik sterf. rr

Franck en Baeckelmans stierven ais heldeu.
*t
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,rrriit iaLr.1, a1s s0lilaat, lllLt grLst cn lraLt:r:rtt
r.rrtttrlcl gr rti.i,l
l{aar ootlo.qsllitaill ri lLs ittilr ottu' l.r'gt'atrci. l)Lr
i)ttitschrers Lrcrtltn o1L lialt- cir lricliittr it'i'lr ii,.,t

vall hct Duitsclrc lcgcr tlc. llrlltl.it:tr

't

lIaa.r opsltoringen oe fent zi j rrit ()1) ti,]l \ L)(]r
rraaui rlec1 tier vijarrdeliikc,,'ur,rr:li'irr, rar lrij I.1,e

r I{ijsrl tot

}Iarr'lrcr-tlqc,

tt

linisscl

,

tr

.

Ijtr zc lr'ctt ,lc I)uitscirc tcgcrr-slriornlr.lt tc \.crschaikerr.
\rauciaag is zc liinctcmreid, natuurlijli onr rlr
I)uitsclrr: soldatcrr dcs tc .qcrnalikcliiker te lturr'
rte-tr uitlror-,re1l ; 111o,(gcl] tit t9, t>1t ccp ].rciaqgliili
stratcgis,ch 1:unt, langs rlerr nratcrkaut nlstig tr
lis-çchen, trt?rar- haar oog cl1 l-raar gccst lreluelr
aa.ndâchtig op \Tat ron(lonr hnar oprui<t

c11 terugo\rcnùorgelt irccft zii 't uitziclit vall ern
lrarrtlelsrcizigstc.r aailge1lome1r, (laanra verkoûl,t
zr gazcttcll, om kort 1racliclr ecll .rrllrc vluclrtelirrgc tc zijn, door nier"lclijcicrr<lc nicus:cherr irr huis

liccrt

r

;

rpQ.-llOlllC'I1.

lii*t ai tc larrg ilutrrt het, of tlc r,oritrraalrislc
chels r.an haar dienst, \\'ic zr tlc r,erzamcltlr ittlichtingen lno€t cvcmlakcn, uorcicll ââliJ{c;,(rtl
,:-iLil' \ lrc;ordeclil, tc;:rllttgcsttltl
l{aal dat is voor Gahrierllc Pctit gccrr :ein t,r'i
!

tTurr

:l

':€;=jiÏ

icirti rrgcn iirw,irrletr.

1c11 ()\-e
. \ rtt vtvl'1rurr

t:l 11T:il.

aftocht.

]ntegencltci, z.oo rrrogr-lijli ur;rtlt halr ottlctil
iia"re ijvc'r er 11og meer <lcrc,r aangehitsl..
Tot egr \rfi:tfouwelingÉ t"ei z.t : ,, 't (ie1aar, ik
\:rees het niet ! 'k \rervtrl-cle schoûrste roeping
r.çelke cen wou\\' in ocrlogstijd rlroomen kan
-llijn plicht zal ik c1rrn, trots alles
'k \{Ieet het wc1, lvord ik ge.ç1141)t, rlau plaatYr'1r z(.: mij tegen <1qt muur I r,
,, En <lan? ,,
,, \Ilel, dan btrn ik iti dct llernci ! En koester u
n1âar geetl .çrees om mij . ;\art cle tr txrches rr zatl
ik gc'.trl nteflsch \rerklappen, z.e'lfs niet r.rr t1c:
I

!

wrce(l,ste. lOlteringen

I

l,ioet ik steTvetr, 't zel zilt in

deu dieûst van

I

i'icL aan.
D<;r;r ccrr tcgcuslriou Ticp tt in tlr r':r1. 't \i-tiee'n Fiollanrlcr, tlie lttt .,r'irc;ttutrorri Leitiic. Zt
lrarztir'!e \\'cl et'ett, tnaar triclt vLi trr)tl\\'(lc zt' iiuttt
rtrilitairr- inlic.ir
rlu l;ricvcrr r-oor I-ir.rllatr{ 11v"

tinge,tr.
l ) rri

-- I)c Jrttlas tlrc;rg -zc r(clrt lllti..ll'iiL

tsch.'r's.

'-.; Arrclcrtiaags, 1a 't liiriclaetrrairl , zlrt (lalrriej
lt r.:n tas torrcaline te clrilrkcrr.
]ltt i.cel lauaai r:icicn .clrit rnulltcn l;'j i iialr'
l.irrlctr ; t\\'cc l)ttitschcr:: c:it cttl -\trtllerlxltaal'.
qenraakt ltacldcn, attt'
'\is zii zich kcnbaar
\,, (;.ri'd(lr ( )al;ricllt:
,r I r, u lrr^-ltc:,; r,, karr ik rlicis r c ni'iitcrt, gij
\ {-1.\'rilt -rl\\, :iti(l I .ilaal lfij, llclS, l;r)ezenrt urij
irischuu irr. Cle rttoest btscltaitmtl tvczctt I l
:

Na 2 urert
,,

,i,

()ij ziit

httisz<.>c1iing, lilorrl< lret

()llzc gL\r:iltgcttc.
kutnmatttlittttrtttr l r

irtvcl

Jict luct

:

()tl:-i

llâal

lictr bcr.r-ml harli ttirctts r'Lcn gclciticr \-all ccli
grijze aut<; plaats te liLlriair, gotii irr 't ziclit,;r1s

(]lr

irrtliuk tu gc'vert tlat
tle l)nitschers irt bevrierl(l11 \'trstillldï]ot1'

cle \''{x}ïbijgaltgers ticn

7'e fire|-

,ling ltcftlt.

Pctit nam het z(x) lriet op l
trcrt ge{-.lr geleidster cler l3och.cs, maar eexre
Iic'lgische .qc\ altgcl1c rr, s€hreetltttle zij c1e menschctr toe.
Dochr CaLrriellc
,i

Ik

i)c ch;rrtil, ttt' l:cvtrul ltaar tc zn'iigctr.
ru Zu'iigerr, tlat cloe ik niet rr, riep ze verontu'aardigi'i. ,r 'k [{c'b recht op rnijtr tL'ngeschorr'
r-lct reputatje, rniin lantlgetrootett tvil i1i nie't

.,,

'

hi,rttlalisc'et-c1r I ',
Zorv gt rriet zn'ijgt

r', tlreig4t cle l.)uitschcr',
',
r gee{ ik u een sùag ia 't *angeeicht' ri

