Aanval mct tanks op een Druitsche stelling.

Korternark, spionnage cloo,r een burger, 5000

In Juli

trrirrk.

Vooq:

In Mei 1915:

I}ichtc-Maria-I,ar:ruc, trelernmering

, lt tl)0 rrrark.

van't

mark.

.

I{areibckc, r'oor

nrark.

fn Augnstus

)1

1lel1e, *-haric aan rlc tclcfo,onliincu,

rafli

20.()0()

Schoo,uaurcirc, bcschacliging van dcn spoorweg,
.lru){) rrrark.

St. Gjllcs, \/crrielillg viu.r ccll scirrlantaarn,

.ittrt(J ru:u-k.

Ijrpe, schcnrling rrarr cen graf.

llaasro,cli:, lrcschadigirr.q
ilX)0 nrark.

N'78'

-

Pr()00

urark.
slrcor-r'r,cg,

hou<l,en

van cluivcn,

J00

:

err, 250 nrark.
.Rotselacre, zclfclc rcdcn, 500 nrark.
I.crlic, aansl:r.q ct1) cclt trcin, 10.000 ntarli.

In Olitober
\i.cnr

van tlcn

1015

't

D.uit=

Ninove, bcschadigiu.q rran clcn spo,orr;rreg, Z()(X)
rrrark.
I),errclcrlccuu', zclfdc rcclcn, 1{X)0 mark.
In Scptcurit,cr. ll)15 :
-\uclenhovc St. (lcry, r,oor hct lrorrrlcn r,au t.lrtj
r

.

,t

Oost-Roozcbei<e, gehcirnhou<ling cler aankorrrst van een rrrcerucle chtif, 500 mark.

I),cinzc, Frausclrgczirrt.lc I rctcl,oging,.{()( ) 111n11i.
Pctcgenr-b,ii-D,cinzc, zelfc.lc r:erlcn, 4,0()0 mark.
lloen, scha<ic aair rkr tciefoo,niijnen,1000 mark.
I{ortriili, hcschacli.qing v:lll clcn spoo(wcg,

rI

Gijselbrcchtem, wxlr Lrclcccligiug van

sche leger, 2000 mark.

au-

2t).(XXl nrarli.

1915:
houd,en van duirrcir: Wetteren, 500.

I{crckskcn, .l()(). \"clzikc, 4{-(1. Zonncgenr, i00

of tclegraafdraclcn:
Erctrrbo,cl'cgcnr, ;itX)() mark. Moorzcle, 4000.
I3airrclegern, 5000. Vracene, 4000. Zwijnaaft\e,
10.()00 unrk.
In Juni 1.915:
Voo,r schacl,e tran telefoon-

t(r-\-erkecf

't

't

l1)15

:

hort<lcrr r,:rri cl'uivcn : Etikhorre. 500{}
rrrarl:. I.okcr-cn, 5()00 cll 11o,.q ccns 1(X)0 rljr.k.
lleirc, bcschacligiug rl,cr tclcfoonlijneu, ij0(iij

utirrk.

l,)u ûltOOTE (){JRt,()û.

lu. Novernber en l)ecember 1915:
tr'Ieire, aânslag op treinen, 5000 mark.
\r'oo,r 't hourlcn van clniven, Aalst, 3000 malk.
llittcnr, 100t) trark. Zeveneekcn, 1000 mark. Sottcgcm, 2000 marh. Wetteren, 2000 mark.
In Januali crr F'cirruari 191û:
\\iacstuuirsteL, aanslag op den spoo,rweg, 300t)
ntark.

Iiicltlrcclrt, achtcrhouclirrg van een

pâarcl,

10()0 nrark.

\roor hct hourlen rtan cluivcn : Ncttrerhasselt,
i(xi{} niark. .\alst, 2000 rnark. lilene, 500 mark.
\/o.or- beschadigin.q

liiucu: I,lar1re,

van telefoo,n- o,f telegraaf-

500{) mark. \,Vetter'en, 10.000

nrark. I,,ovcurlcgern, tn,cômaal 5000 mark.
In Maart 1{i16:
\,'oor schadc aan telegraaf- en tel,efoonlijnen :
Wa:rsmunstcr, ;100'0 nrark. Gijscgem, 1c00
rnarli. Vindcrhotrte, 10.(X)0 nrark.
In Mci, Juni cn Augustus 191t):
Irrgooigcrn, 't h,orrtl,en van cluiveir, :-1000 rnark.
Aalst, tlicfstal rra-n tclegraaflijncrr,10.000 mark.
I{ruis}rautcnr, latr:aai bii de kontrole cler weerbarc urannclr, 10.000 rnark.
St. Denys-Westreln, voo,r het verbergen van
soilclatcn van c1e bonclgeno,oten, 10.000 mark.
B:rlegem,aans,lag op den sltoorweg, 1000 mark.
frr cle laatstc cirie maan<len van 1916 :

(.)ysegcn, schacie aân tclefoonlijnen, 2000

mark.

Arrclegcru

bij Aalst,

zclfcle redren, 2000 mark.

I.okercn, betooging tegen burgers, clie vrijwillig vo,ol de I)uitschcrs r.vcrkten, 10.000 mark.
Laarnc, cliefstal van tdlcfoonch-aad, 1000 mnrk.
l{unlizrvalm, mislranclcling van een patroci-

jeerenri liorporaal door smokkelaars,

mark.

10.000

Aaltcr, verrvoncl,ing valr een Dtritsch soklaat
nrct een vuuïwapen, 50.000 mark.
Wyngene, inrvo,ners verleenclen hulp aan een
achtcrvo,lgdlcn kwaaclcl,oener en rverrlen in bezit
van wapens gevo,nden, 50.000 mark.
Kielclrecht, bii de ,opeisching van werkli€clen
\'varcn ecû gro,o,t aantal burgers naar Ho land ger;lucht, 7000 mark.
Klinge en D,oeJ, om rlez,elfde reden, de eerste
:;itiX) en clc 1.n'ecde gc,mc:ente 5000 mark.
L.)-crnboCcgr.lir, cen zekete soldaat F.uch il.as
in April rec<lis o1r het gebiecl van d:eze gemeente
.gedoo'cl gernrorden ; de bervoners haclden de vr'aarheirl verzwegen, 500O mark.
Januari 1917:
voor het horrden van cluivel,
_ ^W^a-chtebeke,
10.000 nrark.

Februari l91T:
_ Gent, verspreirling van valsche gemchten ovcr

het werpen van bomrnen ; men zei, djat ze rrit.een
T,eppelin u'erdren geworpen ; eerr protest-plal<kaat
rler l)rritschers wercl b,evuild,, i00.00O mark, cn
nog 100.000 voor den burgemeester, omd,at âeze

c.lie
-versprei<ling niet tegengegaan Éac1.
. .fddiergem, lijclelijke rveerstànd der gemeente

het wervcn van arbeidcrs, 20.000 nrark.
Destelbergen, het niet aanmelclen van rrreemcl,e
soldaten, 10,000 rnark.
br1

N{aart"lglT:

1234

Oost-Roozcbeke, r,vcigcring van arbeidets om
tc konrcu cn rritj'ourviug rran l)uitschc s,o dra-

o1,

tcn,

1t)t)O

nark.

:\albc'ke, ltouticn van <1tliven, 1000 mark.
.\1,ril crr -]lci lltli:

Lcttcrliautcm, diefstal van telegraafd'rarien,
;'i(X)0 1nark.

l{crscztitx, r.'ersperring rrarr clen weg ci.oo'r eeu
tclcfoonclr:rarl, 15.000 mark.
-\a1st, o,ntr1ekking van \vâpens en rlurritie,
15.000 niark.

I{crsecrl\r., iret spannen vair cc1l telcfo'ontt:aatl
ovct clc[ trreg, ]5.00{l nrark.
-1urri, Jrili, ,,\ugrrstus 1917 :
Doltcrtl's, ltouclcn yalt tlui.,rcn, 2000 rrark.
I,cbixlie, ri'cigcring; onr Lc rverkcn cn zich aan'
ic incliicn, 10.000 mark.
I)c:-ttclhcrgclr, l'erbergcrr r,ran vrcclurlc militai
rcn, 10.000 mark.
lrr Scptcrrrbcr 19 lT :
I,cctlvcrgenr, aanrurr<1it-rg cu misharrtl,eling rrau
ccn Duitsch solclaat, z,onclcr dat nren clc sclrulcli13cn kon o,nti1êkkcn, 25.000 mark.
(iro'o'tenberg, zclfrlc r,cilien, 15.000 ruârk c1r
Iilcrrc, zclfctre rcclcn, 10.00û mark.
ll*ovcnrber cn l),eccnb,cr 1977 :
Jfclclert, bcschacliging vân cen d,o,rscl'rnrerchi-

rrc, 5000 mark.

ZeTzate, verbergin.g

j:l(XlO

vau

rzrcemcl,e militairen,

ntark.
Irr Fcbnrar-i, JI:rart crr "\pril 1018 :
Ze\/en'eckcn, cliefstal van paârcleugetuig en lrct
vcrniclen van fietsbanrlcn, i3000 mark.
Zc.qclscm, o,ntriggeling van trâm\,l'agcns d,oor
stccnctr oyt hct spoor te 1eg,qen, :1000 mark.
Rousc, houdcn van riuiven, 3000 mark.

Irr A1iril 1918

:

Ovcrboelare, beschadiging

valt

sigtralen,

12.000 mark en Ncrlcrbo,elare, zclfde rerlcn, 6000
rrrark. I{et besluit zcgt, clat het fcit cloor- kin<lercn

beclrcven werd, zorrcl,er cl'cn minsten tu,iifel, do,or
arrcicrcn opgestoo,l<t.
In -Iuni en Tuli l91B:

Sa-ffclarc, rrcrr,rroncliu.q tnel- cur vurlfwâpetl valt
1ir1 ric,r gchctinrc politic, 10.(r0() mar.k.
i,okcrr:n, schotcri op c1e nriiitaire potritic (Iimis-

r-:cl

straat), 10.000 m:irk.

Mocrzckc, r'ijancleliikc betooging tcgen

l;urgcr-lijl<cn arbeid.er, 15.000 nratk.

(lcnt,

ee11

beschacl,iging van ilen spoor\{/c.q, l().f)(()

nrarl<.

In Septclrber en Oktober 1g18:
I(alkcir, hrrlpvcrlccning aalr .ger,lnchte F'ran

-cclic gcr,augcrrcn, 20.0{X) nrark.
Strijpen, hclcrrurrcring rran dcu spo'orivcg, 5000

ruark.

Iixaarrlc, hrrllr aan
gclr/:il, ii0fil nrark.

F'r-ausche .gcvlrrchtc.gcvan

Dczc liist rrernrcltlt ccu totaal van 1.265.687.50
frank. (1)
l'laar rrollcdig is ze nie t, nrant r,eel boet,en werdcn rriet bekend gemaakt rloor lrlakkaten of in

(1) Salicngcstel<l r'loor dcn lr. Her.s6,

kaat bij het bero,cirshof te G,ent.

o,1uu

-

I,loytl
rlc lrlarlcrr, rror,r'al die ââu gelllrclrlert uahii lrcl
frorrt.
1-er(lcr wcrderr leel gemeetrten getro,ffen cloor
irrrl:r:11 uoi)!: 11<: rriet aanmelding rrarr cl1)seëi$chte
1rlri'.q,-'is. r1,k:n nrc-rest voigeus de vcrord,criitg J,00()
ir-ark l;ctalen \roor elkcir atbeider, die van zijn

l'cr1< n'cg liep ; r,riercl irij o,rrergelevercl i1r rie har.Lr.leri <lcr- overheici, dan zcu het bedrag teruggc-

gcr,ln lvorilen. De stacl (}ent rno'est riit dier

ho,o,f-

rle ,l:i.0{10 fi-anlr betalen.
Ijn ,lan de bo,eten van bijzon<leren

! l)'e gelcsfnhetlcrr tlharto,e waren vele Een staaltjc
Ir 't hcgin 'van -Trrni 191? we rd de hecr'l l{int,
vo,lksvcrtegen\vo,ordiger van Brussel en burgc:

nrec:i.ter rtan \Â/ôivertem

bij

cien kreischef ontbo-

ricn, rlic to't hem zei:
,r

Eoi

clezer dag-en komen

vluchtelingeu

t1\v gcme,ente.

g'en. )

tr Neem clus cladelijk ur,v naatregelen en waa1.schulv <ie bevolking, opdat er niets te wenschen

overblijve.

>

*

Geo'rge.

t Zii zal geu'aaisch[wd

worden en op eetr wijWat dat
betreft, kunt gij op mij rekenen. ))
De heer 't Kint liet een plakkaat uithangen,
tlt.ror hcm oliges{,eld. Hij kondigde de aanksmst
'/,e, (h.e niets zai te wenschen overlaten.

hij het a1s zijn plicht
zijn geûrcent€naren te herinneren, rlat het vaderland d{er bannei.ingen gastvrijlreir'T verleende aan onzen Koning en onze regeer"ing. en 't Fransche leger aan de zijcle van het

a?r1r

€n vo,egde eJ b'ij, dat

besclro,rru,cl,e aan

o'nze streed.

Dc burgenreester wercl op

r1e kommandantur

orrtb'oden.
<

Wat bete'ekent rlie plakbrief

hem daar,r

er

Ik verlang, dat de b,o'eren hen
golcl olrtvangeû. !t Ziin Franschen uit het NooLdercleP'411E6.tt1. ,
(( Ik belo,of n, clat men hen goecl za1 ontvan1rlâr

7295

Ik

r

vroeg men

heb rlien do'en uithangea op bevel van dren

kleischef van Brussel-I,and.
rr

?

lr

Hij is niet aan dre censuur

\\"ofden.

ond,erworpen ge-

D

rr Daartc'e s/âs er gere-n tijd, want de kreischef
rvenschte, dat ik dadelijk t1e bevolking van d,e
aankomst cler vluchtelingen in kennis zo,u stellen. En gij rveet, dat een plakbrief, die naar de
censuur gezo,nden wordt, pas na ve,ertien d,agen
terugkeert. Dan zan het te laat gew,erest zijn. n

*
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,.,
;r

,:: : 1i.:i t

:iltrtl

Ëen transp.ort in zwaar terrein in Vlaand'eren.
r<

\À/aar.oru spreekt

tijk,

gij in dien brief van F'rank-

Koning? l
rr Oprlat c1e gemelcle vluchteiingen zeer gasttie geallieérclen en

rtren

\rrij iû miin gcmeente oûtvangen zouclen wo(dien.
I)c kreischcf heeft mij gezegd: <'Wee u, zoct zij
zich tc beklagen hebben, gij zult er rrerantl'vooa'rldlijli voor zijn. > Opdat zij zich niet te beklagctr zouclen hcbben, heb ik rnij van alle termen
ircriicrrrl, c,ti cle bcvo,iking te o'ntroeten.
rr

l

l,'[aar clic rrluchtelingen zijn g'een Fran-

schen !

l

r< A!:r cL ,.rp cXat lrnlt een vergissing is, kan
allccr' cic kr."ischef €1 i/erant\v'oo,rdeiijk voor gestcr'lrX l'orcl.cr-r. ITit lrceft rnil bevolen te zorgeno
rilt r.c goetl ontrranr,,cn zouclen \vofden. Ik kon
.qcetr hctere miclclelen vinclen, om dic bewo,ners

t',1 ccn e'.t.,1 nntiraal aan te sp,oren.rr
I)c iionrmanilantur te efo reerde met den kreisclrci, cn het ,onderhouc'l rvas niet malsch. Dre
r lrr b1:cl :,iar l<rceg een rzlo ed scheldï"/ootrden.

firr t1c heer 't l{int moêst trRnee duizend mark
boctc 'betalcn. (1)
ÈTo,c rrecl rlier.q'clijlce staaltjes zoucllen wij hier
l;i-.uucn ineecleclen, cu het totaal beclrag der boe1r..ir zon dns heel urat stijgen.
C,-..'a,ire.cnis

of bocte, 't

\..-a,o

d,c voortclurende

l:r',lt-c,igirrg {,'r \r6ou ailer1ci fcite'.
'tr),Lr l)uitsclrcr:; hebbeu gemeend, m,et gevange.ri:r, r:cLbarrring cn boeten 't Belgische volk te
t'cr..1ar,clt.
I}c licr-kcr-s z:.itcn.rro1. D,e ltrrrgers gingen gela-

(l) \har'; r Çirrrlu:rrrte nrois t1,',occupation allc
ttr:nrdc: r, cllool- Gille, Oo,nrs en I)relandsheere.

ten u zittcn ) cil narrlen die straf ai heel lakoniek
o1r. r, Trie ecn brief r,an haar man (soltlaat) in hct
gerheiiir ontvangtr, krijgt tu,ee dagen gevangenis.
ri l{aai rvie util cr: nL1 niet eens gaarne twee
c1e rrrijhcid ku'ijt zijn, voor het plezi'er,
nieuu's .;an vatl,er tc krijgen ? Dan heeft rnen juist
gocd tijci on1 eens rllstig o'ver <lien brief te p,einzcn cn te vo'c1en hoe lief men c1,en afwezige heeft

rlagen

cn l,clk een gelukkige clag die cler thuiskornst

crr clcr bcvrijcling zal zijn r, zoo hoorden \Me een
vro11\v liit 't etâppengebied z,eggen.

Wie ecn pâsp.oo'rt rrerliest, heeft bo,ete of ge! Wie te scher.p naar solclâten kijkt of
icts onaangenaâms van hen zegt... bo,ete of gevan.genis ! \Àlie te laat op stlaat is, naar exerceclr ri,lc rrrilitairen zict, \'at etcns\vaâr snlokkeli,
vangenis,

ccn familielid een n:,.cht herb,ergt zondler c1e kornnrarrclarrtur tc l.aa-L-schLr.,vcn, enz. cnz... bocte of
ge i'angenis.
Eerr too,nccltie op cen c'ler Duitsch'e bureelen
o1r clcn I{outer te Gent. Vto'urven en mânnen vef.lchcncn er.
{
rr

lii

Ja.

lrt.l

,l 1t \\' l,u\poort vcrlorcn

?

,'

>

is 25 rniirk boctc, Retaalt ge? l
llcen. >
,r Illl eeir l"cck gevangenis. l
ir lirr.1,

rr

,, (loecl.

l
j hcbt ccû paslloort o,nr tc visschen. nllaar
qr incrt 100 nretcr rtan cle bruggen blir'ven. G,e
\\'aârt cr maâr 60 meter rranrlaan. lien lnark hoe,r l-li

1r'. llt'tnrr'lt !^'c? ))
r, Nr'C11.
,r

lt

Dan clrie tlagen gevang.

l

-

Blektrisch zoeklicht,

bij 't

l

,, Goed..

Zoo u,erclcn de gevallen vlug afgehandeld.
llct rrelclgcnciarmen gingen d,e gearresteerden
naar 't paleis van justitie. Onclerweg groetten ze
n.clgcmoed ccn kennis, een buur. Aan 't paleis
allecn in clen rr gevangeniswagen l. Een land-

stornrer naast ctren ko,etsier, en een ander aan de
achtci-zijclc. Achttien manûen en vier vro'uwen
z.atcn tlaar binnen geborgen. Vo,oruit nu,.. Maar
ôpcens klonk uit d'e cloos gezaîg, in Duitsch\r-laamsch:

En als de Krieg gedaan is,
wir nach Mutter zu. l
En ilan: r< Rijden is plezant r. D,e kar schokte

'

ru

Gehen

er van.
ri

Halt.

I De landstormer tr,ok wo'edend

cl,e

cn riep met een vlo,ek: rr Zwijgen ! l
't Was sti1... De wagen reed voort... ,en onmirlclellijk d'reundb weer 't lied'" En men zong tot
men cle gevangenis van de tNieuwe Wand,elingr,
o,f rr't l(asteei >, zooaTs 't nu werd geno,emd,
deur

,o,pen

bereikte.

Ia, dle Pruisische officier, die altijd zegt:
Orclnung musz sein D, zo:u clikwijls zijn hoo'fd
ruoeten schud,clen o,ver die weerbarstige Belgen.
Denk eens, zingend naaf cle gevangenis tr.ekken,
en dlan nog durven z€ggen, dat een goede Belg
minptens eens vo,or de Duitschers moet gezeten
hebben, en zulks rr een nationale eer is. ))
rr

*-*
De operaties in Kongo hadden ook in
n'o,g een staartje.
' België
't Agentschap Wolff verspreid'de in
een bericht als

volgt:

Juni

L237

bezet
1917

-

in

O,ostenrijtrrsch,e l,eger

gebruik.

tu Bij de verovering van Tabora, in Oost-Afrika, hebbeu de Belgische troepen daar een zeker
aantal Duitsche vrouw€n en kincleren aangetr,offcn alsmede D,uitsche rnannen, clie van militairen
rlicnst vrijgestelcl waren.
In plaats van ze langs cl,e Oo,stkust naar hun
vaclcrlarrd terug tp sturen, lietcn de Belgische
ovèrleecl,cn ze oiver den stro,om vefvoeren, hun alctrus cl,ivingend tot een reis van tien weken in de
pijniijkste omstandigheclien. IIun snel vervo,er
naar hun vad,erland of minstens naâr een onzijdig
rijk, zo'u een gebiedencle plicht van menschelijkircirl geweest zijn.

Onclanks cle herhaaldle verzoeken d,er Duitsche

rcgecring, heeft de B,elgische regeering zich van
dien irlicht niet willen kwijten, integcndeei, zij
liet ctre gevangenen, wâarvân een cl'eel in Enge-

lanc1 ontscheepte,

in Frankrijk

naar een interneeringskamp

vo€rjen,

Daar d'e Belgische regeering, met die aanho,ucling van ,een twintigtal personnage's uit de B,elgische koloniale kringen b'eclr,eigd, niet binnen
dcn b,epaal<1,en tijcl geantwoord heeft op het pro.
test uit Bedijn, heeft c1'e D,uitsche regeering zich
verplicht gezien, de gemelde- rveerr,vraakmaatregclcn tc nemen. ))
En inderdaad', den 29" Juni werden te Brussel
eenige persodren

uit

vo'ornarne koloniatre vereeni-

gingen en uit h'et ministerie van kolonieën gevangen genomen, o.m. de heer Lepreux, bestuurder dbr nationale bank en voorzitter van
clren beheerraad'd'er bank van Belgisch Ko,ngo,
graaf llippolyte d'Ursel, graaf John d'Oultremont, oud groot-maarschalk van het hof, baron
d'e Cuvelier, voormalig sekretaris-generaal van

*
ctren Ko'ngostaat, ,en

beiden llelLeerclers van
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spoû,rwegen der Gro'ote NIeren, verCer treden van
cle t Unio'n Coloniale r, de heer G,offin, beheerder-bestuurd,er r, zrn clen i3elgischen .epoof\veg
van Kô,ngo, ho'oge :inibtenâarlr uit 't ruinisterie.
Zij nrerden naar het karnp van lLo,lzminoen gestuurd.

)*

In

191? had tuen

Van 30 llei to,t

I

**

ook spi,rnirage

processen.

Juni \\ as er zo,o een te Antr,ver:'
pcrr, in de z)ttingzaal van het provinciaal g.bou'*'. Het u,:as tle zaak Pterar<i, opklinrmencl tot
het l.iegin van den o,o'rlog.
il'e i-reer Pierarcl, l.iandc'1:rar irr wijn, hac1. toe
st'ernnring om per arito te rijderr crr lnaakte hier"'
van gebruik orn iniiciitirrgelr \iû,or tlc- bondgeno,oten in te winnen eir lrrieveu te r,'er!'oeren. V-eL<eren dlag voelcle hij uricir bdreigd, en i'veek iril itret
zijn heiper, Jo,zæf lJcels over die grens. Beels
kecrde later naar Jj'eigiË rerug unr cL'n orgaûisâ
tic van spio4lnage o,p 'ro,11$' te zetten. De diensten
\r.erden geoentraliseer-cl b,ij rerr herbelgi,er, D'er

iclder'.

zij werclen mishzrncleld en w'el 'zoç etg' dat meurlo.too Raes iir lraar cel bezweek' I{aar echtgedat
r-ài. ai" in clerrzelTcicn kerker verbleel, wist kist
leititie men hcm vo'or de
;r*t,';
"";skla1;s
zijn'er gacie
inet het iijk
D'e zaak kwan elntieiijk voor'
I

Ûe krijgsauciiteur- eischte 22 Ter cloocl vero'otticelingen.
"

;iÀir.o krccg hij eï, waâ' \an cr J uitg'evo'ercl
\ryerclen, op- 14 luii: 'lheurtci '\raes, Caririel Van
jan
r,,uitàËt,'Ait,tô Stneeiicr.:,

,l(j

(le kogels.

i}e ,'ircùte -ttr tirrot.i vtrootcltcl.cl'ert, Van [''oLtcke, ivlattens, Vilicerll, Cairric'I eir liloreut. \''ernaÉ,*neo, Burgos, ktné iJ-erterlans, tsrgo't,
lllauwaert, tttevroùll'v -Pierarcl en Stneekerrs zageû
liun straf itr icl'etrs]angen ciwiingarbeid veranrlerti en wei'dci; naar- ijLritscrillanti gevoerd'
Tieérèse t\iir-:lrrut.'r )ite'eg slechts 11ege1r rnaalt-

Mev::otiw Piert-'rci cn iraar drienstureid, thé}lichaux bractrtr:n er r1c brieven rnet inlich
tingen, d'i,e over <ie grcns rnocsten. Zekere n-ic\irouw trIasaerts, huisber,vzLar"stcr in trvee cloor

d,en.

Duitschers irigenorrici'r rvoningen, en clie daar tle
gelegenheidl had, tclegramllien'over trorepenJj,c-

welkte in

rèse

\r/egingen

te fo'tografecren of af te sclirijr'"n,

rverlite eveneens mee.

De heer ll'am.enn,e, gehc,ipen cloor touis Clovers, dokter Lemoine en [i,ej. irfaclelcinc ]VIerr:icr, bespieclcle

tlit

t1e

spoorlijnen.

Brussel vcrzohcl mcn clc stnllkcn naat SinLl*ikolaas en op aliertrei wijzr:, iu h,ollc pijlen, iu
korven, ja, zelfs in cle klomiren van scho'o gaanr,ir kinctreren uit De lilinge, smokkelrlc rnerr iie

dokumenten naar N eiierland.
In Oktobc-r.1916 hielden clle lJuit!.chcrs; eetr
l,akker van Temsch,e a€tr1, 'lheofiei Nlaes, rtt
r'iriens rnanden brieven vervoercl n'erd'el.
De ger,,angene l'verd op alle lvijzen mishaiirl,elll,
geslagen, gegeeseld,, aal1 ecrl touvti opgi:hesi:hc'n,

hij weigerde te spleken.
llen maand later volgd,e de aanhortclttrg vnn

,naar

' lCer, rlen hedrergier uit Brussel.
'I'iiérès,e Nlichau>r hrvarn juist in t1c hctlrcrg en
r.vcrcl o'o < gevângeri I-er1oûrc1l. Zii llad niets bij
zich, hon o'nts:napperi en ging ûlevtoll\\f Pïerard
verrvittigen. Tern'iji cle tiienstmaagel alle Ttezwarende stukken vernietigrl'e, liep mevrouw Pierarcl
naar c1e lamilie Tamenne. De heer 'lamenne r,vas.
op \\'eg rraar Dreridi<lier, naa;r ziencle dât itre het
berg gesl,oten was, begreep hij ciat er ontaad wasn
liep naar huis terug err rrerliet dit nret vrouw'ell
tlochtcr.
Anclere aanhoudirigen voiLgden

: Andrê 'Sutee-

kens, agenf van vcrzekeringen, Arthur, Van
Poucke, elektricien te Vilr'o,ordle, zijn zusters en
sc1-r'oonvadet, dran nrevro,trw Pierard 'en Thérèse

.\lichaux.

Te Sint lttrikolaas hield ruen den heer €n mevrou\M Ra,es aan; zij rvisten waar het gezin TailreIlne verbleef, iuaar rveigerden te sprek'en. Ook

1)ericlclcr, Jozei

i),e
- Loose, eir Longe.
ii; Roodc tiruisarrto iiaaltlc lie rt af aan tlc
g,J !'a11genis t c Àntrverlr l: rr. -l J'c vcr:o'o'r:i1cc1tie1l ri'a'
icn. gJ;o,eicl', zij riei-rerr ' ,i 1,"','c de iioiiing I Lcve
i:cigië I r Op liet lort .'':irr iiciegcrrr vielen ze on-

'Ioen ûte',tro,rtrv ]]ier:arcl aatlgelroucien wetcl,
voncl men h:rlil kineleren vcrlatert irr huis' llulerr
cl zich over en tle kicinen wer-d'en
in een ges'ticilt û,tr)getronrcll. ll'e ire'er Pierarcl
ontfelmden

er,rt gesticht

in Irl'arl1''rijk eu werd door

ei:tr ontPlof îi ng gc rn"'c'*nt1'

Joze{-Carrlott, c\eil rier velo'ordcelclen, mo'est
c1e gevlngcnis; tc Re'inbacir rlaal t1e hel van

vai

-ons liekencl uit iret t'serk van den
Se<ian,
l3rugsctrren atiivoli:ral Scht"atltmc. Ilij bezweek er
reeds in de e ct-:;ti ut:rtlnc1. \'an zijn transtrrort 110 gevangciiett -- !\erd'c1l cr in rlczellde uraancl
56 begraven
)È

*

.,Ê

limstreeks 11r'iiT.ri{tien iijil had er ook

een

te Challero'i plaats'
spio,n1lâge-proces
-De
heier. ]Âi:rsseiges, pr'oviuciaal raaclsU.cl vari

iiiamerr, en tlc ireer I'{atho'iet' o'nder-statie'overste in dezelfdic stacl cn ltlitenant Ferrant van het
I3elgisch leger lverdi.'n ter d'ood verc'ordeeld. De
beide eersterr liregen genacle. Luitenant Ferrant
sterven. h'Iaar den avo'trd voo'r d,e terechtstelwerctr diczc ilitgesteld. De pauselijke nuntius
hac'l naar Rorner getelegrafeerd, om de bemidd'eiing van den Iiatrs. To'ch wercn geen genade veri,een.l : tlie vero,ot.lceide werci later gefusrlleercl'

zo11

lirg

D'en 6'Angustus vel:oordeelde -de krijgsraad
{Jr,vens. een Eugelschlnan, Choquet, lr'andelaar
cir D'ebaune, irerbergier ter dtood.
I)ren 8" Septernber vieien onder de kogels op
iiet fo'rt 19 Sd;egeill, Arthur Boel, rustend wachtneester der gendarmerie te Antwerpen en
rrronrf Mariën, 1;o;litieagent

in

Ec1-

clezelfde stad.

,oo*
Reecls gerruimen tijd werkte nog een andere
organisati?, \\râarvan een priesôer, de eerw..heerh(,ôons en tlej . Ballegeer, <lo'chter van den kommissaris te Ko'ntich d'e ziel waren.

*
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laal dc

pasto,r:ij, to,en ctre D'uitscirers de woning
onsingelclen. Ëcn vriencl kon hem op 't oogenlrli.!i, liat hij per fiets zijn lt'oirin.q naclerdle, vatt
't gcvaâr inlichtcn. Hij mocst \\'cg, hij moest in
:il1crij1 clcn r1oocl o'ntr'ltrchtcn, want reeds was

tiin lot bcslist. 'lerugkeercn kon hij niet, want
i,l,.lrr-. zou hij zich bekcntl gcmaakt hebben aan

tlc lJr.titschc sclrilch,vachtcn, tlic hctir haclden bejrr('r.1.:t. Hij natier<l.e gcrust cir glirnlachend dc
)loffcr cn \irocg' httn hecl lrclcc{rl dr,:'r belicuclctt
\\ ('g n::Il.r }Icclrclcir. Argeloos gatreti hem cle IIofi,,:r irriiclrtirrgcn. IJij \v:rs \toorloopii:- gcrcd, cn
ii\\'rin ccrl scirLrilDlaats zockett lrij t'T':n irccr J']lrli\ 1-r,re i , l<ouirrtisr-::rris vatr l(ontich.
['us.t,oof lluon:r \\r:1s nreer <leLn ccn jaar tle gc-

ircrnre, .qciicf l.loosilc gczei cn gast van tle fa:rriiie
or.rs hier hult1c brengen aan tlen
t,akkc:rerr .qastir'cer. {.}root gcr,artr liep hii, dc' fciicir zou,.icn lret rvclhaast I'i:.,'.,iizcrr.
Dc Ijer',vaatd'c Patcr Schiui,.it", de gcachtc
r,ollisvlicurl l an Lcnveu, hacl aan pt:ie,ster }{oons
ccrti: liaart vcrschaft van ArcllLio'ncli, ccrl clrnr-pje
a,ur clcn clcli.tr-isc'ircrr clrnacl palcnciic eû ttâtt ivltat
irii .-lp llct .qe\'vrrlsclite oogcnlrlik dc gren:, iiati

ilaiJcgccr. I,aat

Pnsto'or

Felix lloons

)Iej. l3allegeer begon liaar arbeitl rccils irr
Iili5. In eerr voorclracirt ic Leuven, vcrtclcle l)r.
\ arr cl.cn Driq; ovct haar
:

Ztj bielp in clien tijd

llcigen, ooi<
I,'rauschen, over cle grens, om in ctieust te treclcl
v.oor h,et vaderlaucl. To,en reecls vcrscirafte zi1
uitrnuntende iulichtingen aangaancle dc belr'cgingen dler Duitsche troepen in.ons land cn kc-rrt,
tloor middel van talrijke dragers cn srnoklielaars
allcriei vcrslagen inciienen van iroogeL belartg
voor onze bo,nclgeuootcn. Die verslagen ks-amcrt
terccht in Holland. Hoe cliklvijls is ltet haar ttict
gcbcurri, vol arrgst, ilret cle geclachtc clat zij acirtcrvolgctr wâs, aalr. onzc cleur te i<loppen cn ons
irr allci: haast ko,mprr'omitteercnde stukken tc
crverhanciigen, clie haar ten cloocl iraci'cien gc
(lilcnxl, war'en zij ooit in 't bezit clcr l)uitschers
gcli<luel. Geen uur gerustireid hecft tlat nreisjc
u

hondercl,eu

ruo,gcn beicrten gcclurende clie oneinclig lange bc-

zetting.

In

t.i'en lo,o,p vari de twee eerste ootlogsjaren hzicl
cerr oucl'cn vricntt teruggerrottdctt, rlen c.ct waardcn heer |asto,or lVfoons, vair l)clle-\\/inxclc, bij I,cuvcrr. Pastoor ifoo,ns, ,o'ok eene hclrl-

zij

lraftige ziel aat Clod cn d:e ()ereclrtigheid toegc'
r,vi.jti, u,as rvcrkzaam ten ciienste van hct \''ad'erltnr.[. llet iro,ndcrclen kunnen wij de jo,ngelieden

tcllcu, clie henr dankbaar zijn vor.rr hutrnen cloortoclrt tot op Hoilanclsch gebiecl. liloe rtrenige ot-,)i
van die jo,nge vaclerlanders zijn ginder aan cien
IJz,cr voor .ons gcsneuveld ,er-r schaLen zich nu,
als rcrr eereu,acht des llemels, rondrotu den IIer
ilcr, tlic hun il,e baan opencle voor Roeln enZaliglrcicl. Iierbictlig en dankbaar wijrlerr r,vij hun o,ns
lrcrctrenken.

\'Ioons wercl vcr<lacirt, ja, lage, tluistere

zieTen

lictcn zich omkôopen en verriederr den

clap-

pct'e. Men beschulcligde henr jongc liecicn aangcn'akkcrcl te heblrcn hunnen hciligen plicht tc
vcrvrrllen ; rnen berve'erde aan cle Drritschers, tlat
lrij ilr hct bezit r'vas van allergewichtigste stukkcn, clie .aan rle fingelschen over'lrancligcl nroes-

dit was waarheid.
Een gelukkig toeval rvild,e llrat irij op weg r,vas

lcrn 'uv,orden. Brr

liunnen ovcrschrijden. Kontntissaris Bailcgt'ci
ha,l ircn rralsche passen rrcrsclraft. I)at was, zoo
nict ontclekt, toch aangeklaagd.
Ilcn onriclz<-lek grcap plaats tc Iio'nticir cll o11r
zcver ilrti 's ltl,orgcns, dcn 25" Septenrber 1916,

vcrsclicnen tle I)'uitschers als ongetvenschte dreigcirrle sclutnincn. Pastoor IInons wâs o,p, hail dc
stetn ilcr Jlrffen herkcnd, liep in allerhaast dc

trappcn af crr vluchtte naar

zi

jn

vo,orberci<1c

schuilpla:rts irr clc gesprekkarncr c1'er ivoning.
Iiij, t1c vr.ocgcr,J mckarricicn vân 't seminarrc,
clic hrsrtlig n,as als eefl cr\rarcn \verktLligkun.
dige, iia<tr cciic vaklcur in rlcn h,ocli van het vcl-

trek in ord'c gebraclit. I)aar zorr irij in clreigeritlcn
rl;orl, ar.rr zijnc ouIrarrnh-:rrtigc :rchtervo,lgers ottt
srlatr)p'c11 cn in tlc keld,cring, <1ic lrii liarl'gcgrar''ctt,
zijn ici,cn in vciligheicl br'cirgclr. De stappcn natlerrlcn, hij grccp clc valtlcur, rlo,ch c1,c vecr rteigcril,e al1cn <1icnst, .en cle rral lile.cf gcslotcn. Zijn
nirgcis lrral< lrii rvarrlro,pig etr nttttcloos r.rp het vctvlockte cling ! llij iiro'op aclrter- cen leunsto'el cn
nrct kloppcnti hart, irct airgstzn'eet op lret gclaat, noonrlc liij hcL oleinrlig larrge rzerhoor v.rlr
rlcn kornirris:;aris bij. Ilc }loffcu iradclen hern tttct
gez-ien, cn lricldtn clerr angstigcn komnrissaris 4jr
rrrir:uleir o1r tlc pijnirarrk. Intrrsschcn waren an<lere o,nclerzockcrs op lrct r,'rrtliep gestegen, etr
lraalcletr iuffrourv llalicgccr, rlic nog rustte, van
lrarc slaerpliitutcr. Doo,t ecn gdlukkig to'cval rvas
dcu nacht tc yurcn rl,cze piaats nog hct slaapver1rlijf van cl,cu pricster geureest. en terrviji rncj.
I3allegecr zich opschikte cn dc l)nitschers, uit
irctanrelijkhci<1, haar ecnigc ninrricn alleen licl-en, \r'ist hct linappe meisjc tl,c lted'enkdlijke stukl:cir rtan pricstcr rl,Ioo,ir-* te vcrl;crgcn . Zij waren
gcrcd, do,clr ll:rrgrrcritc Rallcgeer cn haar vader
1'rlc3stcn rncc als vcrriacht. llci. ljailegeer wercl
gcclurendc ttt.cc tn:rantlen ctr -r'icr dtigen in hechtcrris gci.rotrtlcn, cic hecr Ihiicgcer- tot ecn jaar
gcrtangenis vcroorrlceld,.
Toeri J\Larguerite Rallcgr-,er- n.ccr

vrij was,
n crhte ze wecr sarnen met l.riLstoor lloc-rns en rne t

-
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colslri te Sh:.rngai, zoorr
valr een Blusselsch b,anliier. Zi j richtten dcrr
rijcnst lI 82 in, aarrgeslotcn lri j lict tr Iiilitati
Intclligcnc'c Servrce l.
Ien horiderrltai agcnten warc11 r4t Ilclgisclrcn
r-lcit iiccL VrLrr Lict"gerr,

lii:,detu rr:rsËrr:id onr ir1lc mogeiiilic inliclrtingcu
v'cr scherffen *,at ltertrol t1'oorto,cr \'ar11 tr-oepcri

tt

r-.n

nrurritie.

I)e sci<tor Van llclgcn greirstie airn Fic,''1lancl
crr brcidcic zicit nit dtilr Âutn'erpcn, i]russc1,
's (lr:rvenbra.l<el, tct aan het fr-.ont. i\1ie krrispti.rrtt:n vair h,ct spoor\\,egnct u'aretr lrezet rnet
vâstc tr)osteû, clic vcnr t:rak irariricn verslag in tt:
rl,icncn aan hct centraal br.rrccl tc iJtrrsscl azrrr.q:raurlc trcincn, troclrerrhcç'cgiirgcn, nrrntititr
cn \\'apcnvefvocl'.

i{a. 1-i tiagcn waren olrzr

àiËeuaei) rr)otiÉtllig

gcocïcnri rlat hun rnogclijli rias jiristc iniichtiri-

gcn te gcvcr-r betreffencle gctâ1 treircù, iniror-ril
(lcr \\.i]gç1rs, 11t11r1rl1cr Cn getaLstcr-lil-c del !rr
voerclc vijandrciiihc rcginrentcn. Àl c1,e I'erslagctr
werden gclio.ncentrecrrl droor \ian ]Jergeii, ilic
gczamenliilie rappo,rtcn o,pste1tl'c, rvellic oirze
i<oeriers in cic bricvenbus rran Antrverpen glrlgrrr
rccrleggcn. IJcze bricvenbus r,vas gevestigci bij
cllen heer Jcspers,, St. Paulusplein ic Airil,erpen.
r\rldcre l,rostcn verplaats,tcn zicir om cle noo,clige
cn \ranwcge c1le bondgenooteu gcëisclrte inlichtingen te gaan o,pzo'eken.
'in'ce .o{ clriemaal in de r,r'eck knranrcn liocrier.
vau c1e grcns <ie geheime verslagcn in de brievenirus opnernen en smo,kkclden chc, rireest in cigl
rctten gerolcl, inet allerlci rvaar orrcr cl,e gtens.
Zr:oJicp ailes,, langen tijcl., gciuiikig van stapel,
er1 \ ras ctre inrichting zo() \roorbcelclig, dat mcnj3;
Iluitsch plaatselijk offensief in cie hiem werd gerioo,cl en tc pietter liep op onzc velu'ittigcle frontstellingen. Dat r< ho,ogverraaci r volgcns l)uitscirc
rneening, \\iâs voor ctren i'ijancl triet gcheim ge
lllcven eri had irct vo,orrccirt onze ]loffcn razenrl
te maken, c1ccc1 hen doo,clsb,ctire.igingerr aanplakl<en.'

Itret bestuur \vâs te Brusscl gcvestigcl bij dcn
heet Go'oss.ens, Lcurrcnschcn steenr,vcg. In Juli
1917 schrriiclc Van llergcrr bij rnij, a1c1us rrervoigd,e dle hecr \,ian clen D,ries. l),e l,ruitslchers rÀ/arerl
t'[e leiriers op het spo,or, spoetlig haclclcn er aanhr'luriingcn piaats. D,e ireer l,'an cl'en I)ries vernatu, clat Jespcrs en llntl'crrn gevangen I râreû
genornen. IIij reiscile naar llrusscl, om cie andieren
tc verrvittigen. Te laat. Wat r,vas ,er gebeurd?
Van Bcrgen, L{arg. }}aliegecr en Mc,ons, War'
tiez, br'o,e d,er Denis, grifficr Ri jcks en Jozef
Wouters, gewiczen agent vân clcn vciligheidscl,ienst t,e Antr,verpen vergaclcrcicn tc Brussel, om
clcn to,cstancl te bespreken.
En r.ic irecr \ian rlen Drics vcrt(,'1t verdcr
r< \\Ioutcrs, als u,erkzaam en verkleefd agent
iL^nzia11, tratl op a1s ko,nttolcur vo,o.r Antwerpen.
I{em rverclen het netwerk clel samenzwcritg
alsook het aclres cler vo,o'rnaanlste agenten b,clicncl gcttraakt.Hij nam afscheicl, vanzijn 'overstc.
u,enschte hem voo,rspo,ed' cn gciuk irr ziine gc
vaatlijke reis en tracll tlvoe stappen rtan ciaat rn
ctrc iio nnrandantrrr, \\'aar: hii a1 dc gcheirncn
:

openbaarde.

ii(rrtl11lisrs1,ii-iS iiai1,.,1;ccr i'rrLr

l-onticlt,

hij r,vas <1c i:rffc vcLriiclcr,
t':in zijnc l-x:ocrlers vcrkocirt voor
iti.tlllt) nrark. Dlc rnair hccft op zijn ge\\'ctei1, 2:i
iic,otivonnisscn err Lr tcrcchtstcilingcn, 1l olgc'
inirkigc ncesjcs rclcpcl1 \\'râal< ovcr hem vo,or d€n
irtii n'as

ti;r irct

ri'c.rocl

<ic

llcsl-riedcr,

i-rlrrtcl

ian

hunnert vacl'er.

cleu pt r.rl)'ie man, clat rlonster, clat ik zcl-Ï
^^flhet helsch
.liurcur tc Arrtlverpcn aanklaagd,e, hac'l
L-.'-nis1n openliik zijn siacirtoffers gcdiur.ende het
!'crhoo'r ie bezwaren.

Hij vcrliet llcigië mct c1e Duitscircrs, v€rbleef
tcnigen tijci in lioliancl en schijnt 1ir1 nleer vciiighcit'[ tc hcbbcn gcvondc'n in het o'nbezette
l)riitscliiancl, w:1âr hij noclrtans zcifs clor.lr tl,en
iaag,slc.n iiuitschcr- a1s een ge(lloclrt nroet aanzicn
rr,of r1,en.

\\lat het i;crho,or is gerveest, kan geen verhaâl
iriitr 't ]icht ste11en. FIet rvas ecr-r afbeulen ti'ct:
-itaitcl:iars I I"ich'.irr-relijke en zccleliik'e ondct rirul<king van alle clagen, rnaancierr iang, in geiicimc 1lcrkcrs, schaamtelo,oze beleerliging vzin
zlt,alikc vro'Ll\\reûJ a{slaan van cintrvapend'e, gel.;ociric, lirvijnenrlc 1n.r1r11cn, ontberingen aâ1I
ircht, :ian hicht, aan \\,ârnltc, aan vo'eclsel, fo1ter iirg ti;i l-.lzn'ijrujng toe,bccllrciging van vaclers en
iuo,crlrcrs vo,or hct lot hunirer kinciercn, gerteir-rstle
nrrltlciarlighcitl onl bekentenisserr uit te 1o'kkeii,
listig schijrrhciiig beroep op eergevocl en rnoe(i,
oir',r.ciiircr van lage hebzucht cn lafheicl, zarictt
van inistrou\rren oncl,er de gekerkerde r,vapenlrroccl.ers.

Pricster l{o,ons, hij, de vroegere fo'rsche man,
n,:rs ilc,o'r c1e foltering na het maanclelange veriroor, tot een afgernagerc-l, uitgeme{geid menschliik puin vcrr,'allcn; \,ran Bc-rgen \\-as nog ecn
levencl geraamtc ; llarg. Ball,egeer ontlerstoncl 52
rcchtcrlijke onc'lervragingen, waâf t1e afgematte
\rerhoorclcr zijn afschurvelijke ro'1 rnoest overlatcu aan een frisscheren ko;ilega. Zij bo,og hct

hooftl niet rrooq: rlie rechters cler hcfaamde kr.ritru clr verciec'ligde dappet hare broeclers in no'otl.
Ik zelf ben haat oneinriig l.'cci vclschulcligcl.
Ilenc aanklacht o,f beter eene Lrekentenis van
cencn o,ngelukkigen, bezrvijkencicn nlaat, die mij
:landui<ld'e a1s dlen rrran lrret clcn zlvarten baard,

*

1241

*
haat lot.

Zij

rvooncle het laatste gerrreenschappe-

liil< avcinrhriaal clcr stetveuclen bii, biechtte en
i<oilirrunicccrcie rtrei dc clappcretr, en velbleef
rrrct Lcn iu d,c t:cl in hunrLc laatste icv,ensstonclen"
Ierr r'ie,r nr:i::tci:iLen, rnet rlc ho'op zijne vrouw cl1
];ir:ilcicr-r te rccl<-icn, stenncrrtie,op cle bclolte rlat
Itc, lll'cu vati a1 zijrie uiuirkers zrru grsllLrLr,l lrii;'"tr:, hari tnnrclijk zrvarc bclicntcnisscn gccizran.
.\rccllilcir
hij r,too,r: Lloil r,ctscircen, srgcektc 5ii
zi.jrr l,iocclct-s olu vergift:clis. Zii opcnrlcri lrcnr
ailcir, ncc,ncnii,

ârllcr-r , cn ourlrclsllcn irent :rls

c1c

c'trr ii:ci-gclicfticn bro,cricr.
!":,rlcr \.rr.rir iSct-gcr, c,cl rilitrrigc griisaat-cï,
ti;t;c:ltt ceir laiitstc t'a:irirtl r-r\',gulr lriit zijlt zoolt
c'n r,i'r'1ict t1c ccl, a:Lirgr:trro.t.ii;3r1 cn gctr oost.

l, sltrali ilcrrli, r ik sici-{ -r.{lot iitiin \ra,
\\ ccs Ticr u1i 'ri\\:{-'l 2.c.o11, ctr zeg ltctn
ti.;i i-i'rrL'lzitiis.Oij, ciic iliii zoi; intrig ltcnrilt, zLrlt
rr

\,'aiicr

riiillirii;

lr ij tr.clir:l:rsL hietl.;ot.i:n, r'oor tlc .ccun'ighciri
t(i. !.19ziCIL

),

Il

cie gcvangenis schrcef pastoor Mo,ons eerr
l;-rnglijperclen brief .

i{oinrniss:Lris Ilallcgccr: (rniddc:r), in der gcvanÉlcnis r,an Siut-Gilles. Rechts Jo.zef varr Sirrt Jnn.

I,inks

: TLrics

llturrillier.

Iiearin lezen we. o.m :
,' Ili zou i,r,cl 20 bricvcn utill,en s,chrijven oln
ratr ttriitrc vrienr.lcn en âan al cle fiere tactrellanrlci'*c 1c mclrlen, dat ik cl,e ecr heb ter clood vercoriicek1. Le zijrr ntet 5 mijner rrrienclen.
0, ja, hct ecrste oogcnblik r,vas pijnlijk, maar
ria (icll herstellenclen uacht, zijn wij a1le zes geiukkig als martelaar te mogen sterveri, uit verkiecf<lheitl aan het vacierland, dat no,oit sterven

zal.

haci r;oo'r: gevolg ctre koarfrotrtrLie tusscllcn \1'ân
Ilergc',r, ,\largucrite en twec gc\iairgcr]en, dle bclierriicrr ciar 't gcgcvcil wacllturoortl :r11c,en iloo,r clc
bcic.le hoofclen kon verlecncl gcr\,vecst zijn. Ilet
iistig meisje lvist a1s ccn slur,ve dochLer van Iiva,
cfe t'aarheid te ont{utsel'en aân clerr helctreren
l)uitsch,en gecst en den rechter, rnijus aairgaanr1e,

op een thvaalspo,or te brengen.

i"arr l3ergcn clie tot het uiterste ger,veigerd irad
tc sprekerr, kon aan cien no,oclkreet zijncr aangeklaagcle rnakkers niet langcr weerstaan el1 orn
hun zr,l'are besciruldigingen t.e besparen, erkencle

irij ten laatste de groote ro1, die hij had vervu1cl,
err trachtte alle zware.vergrijpen op zijne eigene

dmkken. r\an mejuffer Rosaiic llllt1'razar, ctrie nrij Van liergen's spoedbestel'
lingen uit Brrlssei overb'racht en getrouu' dit geircittr verzweeg, mijn innige erkentelijkheid.
In prrester llo'ons' brief wo,rdt iirejuffer Ba1sr:ho,uriers te c'loen

tltav.ar bedloeld a1s de v€rooû:dleeldie waârvan het

lot, zclfs na i1e terechtstelling van 1ti llaart 1918,
u/ekcn lang nog onbesiist is geblev,en. Naar
M'o,ons' getuigenis ond,erstond zij clie folterencl'e

lxet o,nverschrokken moed.
l,Ioons had gezw,oren te zr,vijgen en bleef, ontlanl<s a1le folteringen, spraakloos tot het bittere
af."r,achting

cinde.

\Â,'erclen ter dloocl vcroordceld 23 dappere
Il'elgen, waarbij Broeder D'enis cler St. I,ucas-

l'{arguerite Rallegeer, Jespers,'Wattiez,
I.e Roy cr Naulaerts l,an Antlvr:rpen, lloons err
Van Bergen. I)Le z,es laatsten zijn terechtgestel<1
in het fo,rt te Edegern, dlen 16" Maart 1918.
Tot het laatste b,lecf Marguerite onb,ewust van
scho,o1,

t.;nzc dootlstriid ireeft 3 r,veken geduural, eil
t'cllie strijrl r'oor vele vero,orctreclclên I Er zijn
cr rlie .orrkctneliik ziin ge',vorclen, sedeft ik ze

ilc laatste naaT zag.

''r Yr'as gistereu om 4 uur, dat m,en afko,ncligcle,
eelre verzâchting rran struf vo,or de .eenen, ctre
ti.ooil,.ltraf rroo'r c1e anclerc'n. De rrerstragenheiri
cluurde kort, lvant ri,e vaderlanclsiiefde hceft ols
altijcl gesteuncl op den langen kruislveg'clezer"

iall:le
Zijn

ttLaantlen.

ter c'io,od: X{. Hendrik Van
kiird, c.lie niemand heeft dan een
82 jariecn vacier; l{.}L Arthur. Wattiez, van
's Gravenbrakel; Jespers, I,eroy en Naulacrts
veroo,rrleeld

l3,cr-gen, eenig

vân Ant\,\rerpen., a1le vier vaders vafl,een huisgez)r, in clcrr bloei cles levens, van 30 tot -1.5 jaàr,
en r1:rn eincl,elijk ik. De fanrilie rnijner gezellcn
is verrvittigci en wacht in dre spreekkamcr. Welke
hartrrerscheur encl,e tafere,elen ! Flier, moeciers
met hunne kind,eren, daar echtgenooten, \'âr.lers

,lit icn
\tr/ij

rlrrcd gaan

!

haclcl'en gévraagd

of een der rrlijgesproke-

nei.r ons no,g eens mocht bezo,eken; clit wercl toe.

gestâan; het was een tro,ost voor o,ns,.cloch welk
ecn lijd,en voor: hern: wij gevoeldren rr,at hij op dit
oogenblik verkoos een der omzen te zijn. IJrenlang is hij getuige g,eweest van de hartro,erencle
kreten ,en snikken van d,e mo,eders en kin<1eren,
<1ie beantrvoorcl werden door moerlopwel<kencle

woorden, liefkoozingen en giimlachen cler bewon d€renswaardige vaders.

Op

aauvraag wercl

het ons toegestaan

een

avo,ndmaal te ontvangen rrit dre stacl. De eigenaar
van het a Grand Hôtel r heeft o,ns kosteld een

heerlijk gastmaal
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gezo'nclen ; c.lit was vo,or ons eerl

blijk van ge'negenhc,id. Wij voeldren door de ko,udc m'.rreir van het gevang ons 1ancl sicldere:r

van aâncl,oening in rlie Antlver:psche zonen, clic
lot vL'rnan1en, cn. dit vcnti,.ld,e ons rrr.et fierircicl cn nlored om het groct o,ficr ie voltr.ekkcrr.
Overeengekomen nlet een pricstcr, gez.el van
-ecu clcr veroo{deeldcn, }ra<i'den u,e gcvraagcl en
r,erkrcÊ,en cl,cn iaatstcn n,acht samen cloor te
Ik moet
br.engen in cene ce1 clcr gcv:ingcris.
bckennen, dat cle kemnrantlant van -het gevang
zich go,eci vocr oirs to,onclc in cicze omstancligo,ns

1rcit1.

l

En irij treschrijft ook het einde:

rr Wij cioen omzc clankzcgging; n.icn gecft ons
nogal tijc1. Wat al jammerkretct komen to't rni;u
oorcrr I C)nze rrrienclen kunnen hunne tranen niet
lveerhourljen. Nog enkele o,ogenbiikken en w€
zullen clen laatsten aanval vair rl,e aarclsche gencgenheclen doorstaan. O Go,cl, sta ons bij, en sta

{lL"geneil

bij die nri. ,ons blijvcn ! }iijne vijf

ge

zellen zijn vo,1 moecl ; welke godsvrucht ! O ! ho'e
l<onrtnuniceert rnen go'ed,, als meu l'r'c,et dat het
,le laatste maal is.

Het is gredaan, ln€fl v€rzor€kt ons te v'erfrekken. Men biedt ons een weinig eten; weinigen
gebrr:riken nog iets,. Twee auto's wachten... Iilet
kerruen en weenen verdub;b'eit... Men verzoekt
cl'e cliames heen te gaan... Men moet ze met gewelc1 afrukken... Welke omarrningenl Welke
krcten ! Welk ktragen... Verschillenclen heb;bcn
reeds den paternoster aan den ha1s. Vaartwel,
licve vrienden, teergeiiefd,e rnedeburgers, vaârtwel

!l

V6ôr het sterv,elr. droeg de Ëerw. heer Mo,ons
nog voor zijn lotgenooten het H. Miso'ffer op.
En dian bracht de auto deze slachtoffers der
il'uitscire terreur naar het fo1t.
't Was 16 Maart 1918...
Pas daagdle de dag. Bii het fo'rt 5 nab j Wilrijch ston<1ren ,eenige burgers. Onder ircn bevoncl
zicli cle politiekrrmmissaris van Coritich, de hect"
I3allegeer. Hij ook had D,uitsche gevangenschap
moeten onctrergaan en zijn dochter ùIarguerite
irevo,ncl zich nog in cXen kerl<er.
Een auto was 't fort binnen gereclen. En de
burgers rvachtten nu ,o'ntro'etc1,. De po,litiekorn-

ririss,aris had nog gevraagcl, binnen te mogen. IIet
n.as hem ger,r,eigerd gewo'rc1en.
'iloch had niet de nieuwsgierigheici hem geclre-

ven.

l'lieuwsgietigireidt zo'u hem niet zoo in de ziel
hcbhen gegrepen gelijk nu 't geval was.
En rle m,enschen luisterclen, luisterctren daar in
den stillcn ochtend van cllen nieuwgebo,ren dag.

l,ente werd het. Ontwaken alo,mme.
Maar ric dood' loetde.
Eensklaps knaldlen scho,ten ! 't Was gebeutd...
ll,c D,uitschers hadd,en weer gernoord'.
D,e cerr,vaardle heer lVlo'ons, cLe heeren Van B,ergen, A. Wattiez, Jespers, L,eroy en Naulaerts
\\,âren gevallen voor hun vaderland.
Mejuffer Ballegeer werd in de gevangenis te
Vilvoorcle opgestro'ten. Eenige sto,nden voor rlat
hare tereclrtstelling zou plaatS gtijpen, wercl, haar
aangeko,nd,igcll dat haar, dtank zij c1e b,emicldeling
vao

dier1

Paus, genade wâs verleend..

Juf{r.o,rrrv

}Iargueritc 1}allegeer aan den paal
zij gefusi.lleerci zou \À/orcl,cn.

wâa1tegen

ru I,evcnslange opsluitingl, zoo luidde nu haar
vonnis. l\laar tlaar iecîc1e toch ctre zckcre hoop,
dat eens de vrijheicl dagen zou en die bracht
licht rn cle sornb,cre cel r'att Vilvoortlc's vestinS.

*u*
Den 1il" Decembet 191?, stierf in de l{atioaale
Schietbaan te 13russe1, cle heer Stevigny, ko'ntroictLr clcr" belastingen te UJaaseik. I{ij hacl jongeiieclcn uaar Necl,erland geholpen gn het treinver-

kcer

bespie<1.

honrien, als

Hij werd met

anderen aange-

cl,en h,eer lVIaurissen, orntvanger dct"

beiastingen ,en mevrouw Van den Eynde, 'echtg'enoote vàn een oncl'er-o,fficier; zij was naar
llclgië overgekonren om ,eeli dienst te ot:gânisee'
ren. Ook haal rno,ecler, zuster en een neef, werclen
olrgesloten.
[Iet proces hatl plaats irr de zaaï van de Kam'er

ticr

r,<Ilksvertegenw'o,or<li gers.
D,e heer Stevigny hzic'I, in cle gevangenis tot geze1 e:en in priesterkleeren verlnomclien spion, diie

zijn vcrtro,uwen rvist te winnen. En dle becirogene
sfrak ,ovel zijn leven, zijn werk 'en b'racht zich
zclf ten val.
Hij wt,rd tcr cl,ood vetoordeeld. De aucliteur
,.isclric clczelft'le straf tegen den heer Maurissen,
clie ecl-rter levcnslange hechtenis kreeg. Mevrouw

Van

ctren

l4yncle

lr,o,o,t'rtre

zich to't tien jaar clwang-

arbeid ver,oordeelcn.

In zrjn laatsten nacht sclueef de heer Stevigny
tlczcir hlief :
Gevangenis van Sint-Gil1es, 12 Decernber 1917'
l\Iijnheer cle algeucene B'elie'erder,
c Op het oogetrblik, ctrat ik het leven verlaat'

ï24?,

-[otr-rriaiti, :'t'iciittt' \:111 dc rr I'ible I3c'igitlllir

i'1< u ccn laatsit vatlr\'\'el, cvenal$ oort oi nli1r,
lres'inurliil<e o\'ctstctl, iriijLi 1<o11ega's e ii ottt-icrgc

schikten.

Il< tlar,!: nrijn ovcrstcn, vo'ol' clc tvch'viilctcic
rczrilgrlhr,irl, tiic z.ii rrrij s'Lecrls itci,otttrti ltclrlrcrt,
1t"t, t111cf!-c'1tcl, tiic u',i(ji'tr tir';r.gt'tt ()l) tt!ijlt itl'lllc

1

eil utijn

fii stcrl
r rNrr

gclicjTrl,e

kiiitle|eu.

zrlrltlcl' suo'c\ictii, ll1âaf zonclcr vi-ces,

itiiirr r'::tlct'leiud.

>

EilIIT.Ii S]'iJVIGNY,
l'ioutrolcnr cler lrclnstingen te }{aascili.
i)c hcr.r' \Ian t.lc lrijitct-i.', inilListcr: \'.ur F,cl(lwcc1ecl<ic iifliciccl iicn iiooii vart tictt iieer Stei-igny aall liet lrcrso.ttccl i att zijir lrclrecr tc I,c
1Iâvrc urcc. Ilii schrccf riaar.lrij {).ilr. (r i)c iLtltllraltigheitl vâ11 <lczrtt \iiirigen i'aclerlatrtlct,
nicurv slirclrt,-lffcr tlct Duitsclre wrccclhei(i, vervrrlt orrs ttrct lrcr'v'onr.lcring ctt cerbicri. 'L Is cctt
((.r \jo.o1- irt.'1. lrclrc:er, 11.t2111ne11 lllet zulk cetr eclel
hrrlirlitct', o;rtlrt-zi.itr lctir:tr le llebb'cti gehacl, en
'lit,t irccitt t zecr Ic,vt,tttlig 11ccl ir-r de tragiscirc'
'' .i'llci,j ilcL vcrwantcti tr:lit rletr l<ontrtlleur
zcn,

Stc'r,igny.

Zijn

vell,

lrr,t'irirrirt

irrg zll icr;curlig ontlcr olrs ltlii-

))

In clezL'lftlc rria:rirri ucrricn ook ic Oetrt ecrrige
lrul gers irccr-gc5t:lro,tt:ir. 't \\ras tol'tr tlc l<r'ir.tr
rl'r:zc statll bezoclrt.
lf,et agcntschap \\Io1ff ricclrle <lit lrez,oek o,ffi'
cicc.l nrcc: : r'[c keizcr w'erci rontlgc]eit1 cloo't- een
D rri tscli oudireidkunclige.
't Was \r,/cl r: en tiir.'1, onr molrllnrentclr te bczich'
ligor.FTarl lrii nog t1t: lcsr clicr rrrornlnreirten Ï-rcgi'c1ren, <1èze, tlat zij getuigen ziju varr <1e vrijheidsliefcle van een voJk, clat nu wecr worsteltle onr
ziin o'nafhankelijkheirl.
Er werden ook straffen uitgesprokel t('gr.il
rner'lewerkers, dit'e gevaugenschap klegen.

In iret bezettc lar.d vcrsclrcncn

Pater I)ubar:

rr.

zcn(tr

i"rr(.rni|

-

slttihlrlatlcn,

zo,o'als clb rr Vlaarnsclre Leeuw ) elr (( f,a f,ibre
Belgiqrre. r Ook deze vcrbocien krantcu brachteti
c1e D'uitsche po'litie in ber,oering.

Dc hccr Victor J,oulclain, stichter 'cn hoofdol.rslcller vair rlc u Patlir.rtc r, kreeg in 1915 begccrlc ccn slurliiritici tc stichtcn.
I{ij was 'i4 jaur oud eil rnoc"st een jo'ngen heipcr irebb,en. lj.ij sprak over zijn pian met Eugerre
V'arr iJoreu en pater -Paquet, cl,ie hem iruu mede
\ver i<ing, belo'ofdeu.

i)e hecl jourcLaiu stelcie iret eerste nurirmer op.

-llen noeiutle het biad u I,a I,ibre l3,elgiquc. r (1)
Vrienclen irielpeu aan dle v,erspreidling.
llet eerste nurulner was velschenen op 1 !'ebruari 1915. Jourdain schreef dus de kopie, op
zeer fijn papier, Fijn opgerrold, werd'ze verborgcn in den knop van Vaû Dorens wandelstok.
iicrr ltaiiaan drukte ze"
Vau Doren en zijn vrouw staken elk numruer
in een onslag. I)eze werd dan in de bri,evenbus
geduwd Lrij senators, afgevatrdigdcn, bekende
pel'sollell.
J3ij nurumer 3 scheelde iret weinig, of de za,ak
r,vertl ontdekt. Pas had de heer Val I)oren het
han<lschrift bij clcn ltaliaan, Massarilo geblacht,
o1 de D,uitschers dedlen daar huiszoekiug. 1\Ievrouw lVlasçard,o wierp de papieren in het vuur.
I)re bezettei zocht dus âchter c1e stichtcrs en opstellers van het geheiur b1ad. Maar de drukker
rveigerclc voortaan zilu nredewerking.
I)hn natn eeir drukker van Etterbeek, de ireer

Àliaer, het i,verk aatl. Pater Dubar had dit bewerkt en beloofde ook fondb,en, om het blad op

rlreer exemplaren te dlrukken. Men won abonnèmcrrten, c1iè een bijdrage betaaiden en kreeg een
groo,t aantal ruectrewerkers en medewerksters.
Men rno'est het aantal abonnementen beperken,

want de drukker zou ilet werk niet af kunnen,
ging sorns door vijftig han-

cl,och e'dn exemplaar

rlcir.

't

l{aar de komruandantur sliep niet en een, die
cerst vluchterr ruoe-st, was eien der ijverigste

(t) Oe lotgevaltren der t I.ibre Belgique D werricri lrcwerkt naar: Fidelis (A.Van de Kerckhove) :
rr I'i{istoire merveilleuse d,e la rr Libre Belgique l
cir Istoricos (Pierre G'o'ernaere) : < Histoire de la
ir [,iJ-;rs tseigique r clanilêstine u,

-
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(-)nstar,e Siiocck

liugccn Van l)oreu.
lrcclclr,erkers, pricster I)e lloot, clie uaar Holilrrc't li'ccl< eri lertcr rl.aar het lront ging.
't Wcrd een gansche o,rganisatie, wâârin c1€
cenc gr'oep, ctrc and'cre niet kenctre. Paler Dubar
Llcstuurd'e cf,en abonnementsrtrienst, cn t'hilip
I-lero'ux de gratis verspreidiug.

De l)uitschers iracllden cle nasp,oringen to,evertro'urvctr aan zckeLe Bluurenhaus en i\ickel, tiie
i'eetis cclige jarcn te iJr-usscl woond,etr. De laat-

sle rlreef hancl,el, ook tijdens den oorlog. Zij
hacl'cien hun bureel in cie ljerlaim,ontstraat en

groot aantal hcipcrs cn irelpslcis, I)uitschers cn Belgen.
l)c gebro,cders Allaer druktert nog steccls het
b,iacl. flaar 't lvas 't best, clrrt ruen so,tus va11
plaats verlvissclclc. En dan r1]oest men nicur,vc
letters hebb,en, r,vant cle oucle ko'nclen tot de ontrrcliiiiug l,an cicn d'rukker leiden.
Pertcr D'ubar sprak irierover met een vriend,
clie een huis bewaakte op de Groenlaan te Woiitu,e en deze stoncl gaarne een kamer af, lvaar
rl nieuw rnateriaal overbracht en het b{ac1
1;t.- i
s,anienstelde. In twee lange clo,ozen werd het zet
sel clan bij cl'e gebroeders À1laer gebracht ,en
daar vlug op d,e pers afgedrukt.
llaar pater Dubar was nog bezorgd. Zo'olang
mcn bij A11aer werkte, bracht nlet ctrezen huisvad'er in gevaar en 't was te ver-kiezen oo'k een
eigen pers te hebben in een geiieinie plaats.
fleu ko,n de hancl leggen o,p een ktreine, gebrekkige pers. Van Do,ren zocht een geschikte
plaats en bergde d1e pers zo,o lang in zijn kartonfabriek, Van der Stichelenstraat. Dan besloot
lrij claar c1e pers op te stellen. Ineen z.aal, *vaar
ccrr arrrbulance g'eweest was, plaatste men €en
schutting, bo,rg claar achter wat oude rueubelen en klaar was men. Doch de pers voldeed
niet en nen kocht nu deze van Allaer. Na
i-.rcschil<ten over een

altrerlei moeilijkheden \4/as men gereecl en de pers
stond, ilan in ,een afgesloten ho,ekje, waarvoor
lne[. een muur gebo,uwd had.

Bea zekere Plancade hielp dlaarbij. Om de
drukkerij te b'ereiken, mo,est men eerst naar den

r:oitler crr tlan cloor 'een val in den vloer. Het
\\'.is cr liicin: o1n vall de eene zijd,e der pers ûaar
rie :incicrc tc gaarn, tuocst nlen cr over klirumen.

,\Iaar dic gevalelr sluiruercien niet. DÉkwijts
rnocst ulen het rnateriaal verhuizen.
NummeL 3O bevatte zelfs het portret van der
il'uitsclien g.o'uveli1eur, clie il zijn hau<len een
c-renrplaar van iret rrcrbodren blad hield, En er
oildet 1as uren: ( Onze waardê gouverneur, tleu
van het lezen der leugens in d,e gecensureerde
irlacien, zockt tlc u,aarheid in çle < I,ibre Ilelgi(ltic.

),

Dc l.rcvolking hacJ, schik in het blacl. Gr4ppeniir;ikcr:s narren zclfs de I)uitschcrs lloe t. Ilct
lio'oîc1 clcr geheime po'litie kreeg zckercn lnorgen
ccrr naaruloos briefje van de-zen inho'ud:

ir
rlre

iiijniroer, ik hcb ctre e,el u te tierichten, dat
bcstuuld'er der rc I'ibte lJelgirlue l, mijuhc,er

Vcsalius is, n'o,nericie JSarrikaclenplaats te
'\udré
ljrussel. l
Geen half uur later was het genoemctr plein
Coor solci,aten afgesloten.
Een officier, dio,or een 1.ratro,clje gevo'igd, trad

hc't eelste huis, 't bcste, binnen.
tu Wo,ont iriel mijnheer Vesalius?

r vroeg hi;.
irlecn, rnijnheer. >
ru llaar toch op het plein hier ? l
tu li< we,et het niet, mijnheer, ik hcb clierr

l

naam no,oit gehoorcl,.

l

Dran aan d,e vo'lgende ctreur.
a

Woont hier mijnh,eer Vesalitrs? r

t Àieen, mijnheer. l
,, Waar wo'ont hij dan ? l
r ll< weet het niet. lr

iit

zo,o

ging het nog aan

een dienstbode uitriep

anctrer'e

deuren, tot

:

,i Anrlré Vesalius, maar mijnh.eer, dat is het
stancl,beelcl, dlaar vo,or u, in d'at hofje. l
De officier begreep nu dat men hem beetgenomen had. Wo'edendi trok hij-rnet zijn soldaten
op.
D,e < Libre Belgique l schreef hierover in zijn

rto'lgend nummer een spotartikeltje.
\tlaar cle po ifie ble'ef zoeken en zij vond een
spo,o(. De aanhoudingen begonnen in het kollege

-

fIcvr.
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llassar-do.

,\1bcrt Lcrorrx.

SiLirrt-lIichc1, i{rijgslaa1r, \v:r.rr cl'e rcl<tor Dc-

r

c1i r'ic 1.iatt'is i..,r.tirar cu liirllon a:ritgcitutt'
ticu trtcltlcu. I)htr rrattt t-Lrcrr rracler cl.t zooil All:rcr,
,,'ro,\.

tlc <lrttklicrs gcvrllg.clr, cvcu l:rtct ,lc rtitcicclcr-s
i'rrn \\'cr-','tiic, llitcu<1c, L)alic, llc.r'cr, l'iance,ir'.
lluS'11çnt, r.iic hct papic"' ici crtJc crt nit,lcrtii,

l'cl vijf cn clcrtig

salnen.
Liugène Van D,orcn hatl r-rog kttttncn vluchtcn

van zijn tuin. Flaasti.q liep irii
rrl,rr ,lcu irecr Jour<lrain, our <lien 1.c \1'aarscltll\\:clr cn z.ocht ccn schuilplaats bij zjin schoonblticder \\-iirtcrbecli. I),e Ll'uitsclicrs r,olgclen hent
tot rlaar en belcl'cn aan. IJ'o,or hct clakvenster
k.lotu hij op het <1Jak, kroop cloo'r <le goot, iu
lirrd cn rcgen op lict naburig huis cn r,ercchooi
ziclr trtssciren twcc schoorste,encn. Hij zag val'r
rlaar cle Duitschcrs lret licirt opstckctr in de worrirrg van ;rijrr scittxrnl.rroed.er, en ztj kt,vautcir
zclfs tot op hct tlak speuretr. IJc r,lttchteling
hrxrrtlic ze spr-ckcn. 't Was een angstig clogenblik.
I'Iaar <lc kelcls licct'tLen tcrug. \rart f)'oren bleef
tlcrr g:rnschcn nacltt in rcgen cn kotrtle o1r clierr
,rver" t.icn nrtlLlr

lro'ogcn po,st, cn 's utorgens trok hij bii ziin
sclrootbroetler anclctc klecren aarl c1t vlucirtte.
Hii verlnrg zich bii ccn r,;:ientl. De Duitschers
nirlllcll ziin rrroux, gcl/an.o,en en hiclclcri haar clrle
nraaurlcn in d:cn kcrker. Zii spcurclen in iret
irrstitnrrt Saint-I,o'uis cn lietcn a1 cle gccstclijken
rror>r z'icir verschijncn, om met ccn foto na tc
gaarr o,f nrenlancl op Vair Dotcn lce'k. Deze b'cvoud zich in tle btturt cti -';erc.lbo i zicir daar trvee
eir ccn half jaar.
IIct proccs hail tc Charlcroi plaats.

Patcr llitl;ar liree-g 12 iaar clu-angarbcicl. René
Paillo't, 4 jaar. Varlcr cn zo,on Allacr c1h 2 112

jaar. Itlancraclc 2 1/2, cn rl,e ant.lct-cn \ran ! tot l)
i:51
nuranclcn. Flancad,c sticrf -,r.clilra i'ar-r
"titltntti
itr cctt Dttitscltc gcr atrgc:tr*.
\\-uarom \vc-jrd hct proccs tc Cltarleroi gc' l,:r'r1 ? Hct r.as tl'c prilitie r,an Cltarlcroi, die i1e
zazrlç o,rrtctrekte, d,ari.li aatt zckctt'n I{ricsenbrock,
ccrr bchcndrig âg'cnt. Dc politic onttl,clitc bii eelr
lrcl'oncr van Clrat'lcroi ccn rralics tttct cxemplafc1.l \/illt de rr I.ilrr-er J3t l.qir 1nr ,r cn lir r1r 11tgââ11,
rlut zc uit lir-ussel \\'arc11 gczolrtlctr tloor eeu lccrirrcs, ivclke ze va:n cen harer lcerlingen, urejuf-

Ii,r- i,)rnrai.iicrc lirri o:rtvnngctt, Zoo krccg nrui
ii,:rr rl;':ritri itr ir:irtlcit.

Ilc rr I,rlric llclgiquc r;, lrlcei tocil r.crschiirrcir,
rlnnk aaii clc u,crliza:rnrhcicl van clcn hccr Gust'aaf Sno,ccli, llc-.titurricr r'1cr bank Créc'lit Anversois te l\r1tfir('rpc11, rlie ccn aantal exernplareu
lLcl rl,'iikiicn cn rrok vo'ot tir: vcrsprcicling te Ant\\-cil)ci'l cn tc I,tiili zorgdc. Oo1< cle hccrcu Jourtlairr cn D,clciiaye bievcn hun steun vcrlcenen.
Irr ilc I{orrirrgingalcrii te lirussel n.as cl,e boek.
n'irilici van 111c\/rot1u; flassardo,, clie clc << Librc
llclliirii.ic )) c\/elreclrs rrcrspt-cirlclc. D,eze rlatttc
ut;cird,c elricrs cn ging c1licn lllorgcn uret haal
rLccirtcr naar rl,ct rvirrkcl. Iicrrs ging de dochtcr
vorlrcl, crr tocu zij cl'e biintlen opencle, vcrschericrr rl:irr zcs I)uitschers. Zij vfoegen naar n1c\,1()11\\: llassarcll<-l, .1ie clo,o'r ecn uitcl'eelcr vcrliliht
\\ras.

r, rlocrier is bicr: nietl, antttroot'clclre het rneisje,
z,e llroest b'eke11ucu, rlat zij wel gaurv
zorl konen.
Tocrr clc l)rritschers a1 vast ecir hui-czo,ekiug
ilr:tlcn. lion tlic clocliter- ectr Ccr bttrcn lraarschtl:r't,-r dooï ccn ovefcengeko nett tcciicir. \Ievro'ttrv
Jlassai-tlo nn<lclrle, \;erna111 tr:rn de buren het
njclr','s en liccrcl'e rilug tcru.q. ln iraar bijzou<ier.c

\laai'

u-orri;rg vcr"nictigdc ze ccnigc gcrraar:liikc papic-

lcn, r:ikttr

rl^ran ccn valics irr, cn bcgaf zich uaat
ccn licnrris, \\'nar zc .,teilig zorr :riin.
l.lear zc rllc]rt aan haat <lochtcr. D'cze \\'âs 1r1l
rllc.ir lnct , iic llr-ritscircrs cn c.lrtlcrg allc r,erant-

u,o'crc.lcliikh ci ci
Raclrcloos lic1r c1c nLoc'dcr cclr 1111r r,ond, z'ich afvrage ntl, u'at zc rrccst c1'locu. Ilc. tnoeclerlijkc iicf
t1c drccf haar r:r.r,rr rlen u'irkcl, naar haar kitrcl,
.

:r,,:li. o.ol: uoai- ,,1c IJuitsclrcrs. Zii \1-crd aaugc'
hr,'ur1cn cr-r tot 11',-1s jaar .qclaugcriisstraf rrcroorrl,.''],1.

llcr-l r'ocrde haar naar r1c grrvatrgcuis r.an Sic'l
lrurg. llua; rloclrtcr cn t\vcc zoons, clic oo< aan

tlk

gc:irr,.,ir.,1crr rlr,rtlc,rr, 1i-rc.qcrr
A llt'r'r-t I,ct-ot1x, dic trrt:t

zcrs

maarrdcu.

111131,1:91.11ç

-\Iassrrrrlcr

tot de velspreicliilrg hacl,rncrlcge\velkt

e1t û)L
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.\lLrci-t \:an ric licrchhove.
l)atcr Paquct.

vtlor lret
1'o,ort.

,'\llcs

ilrn1.:1ie

rr

1ric11r z,;rgL u

, r,r-llt' zijri

gir* gortl tot iitirt-rt:rri 1i)il.

r,,

'-['o,cri hic]

.r.air rlc

vitrriingrijlilicitl zi'ir,cr

r-ror-iur 1;ori

lrii nog .ontlioinen.
I{et echtp:iat' ltat1 in cie ilailrrirstr.ant c.Ir llapicrn,inkr i. Zckc'rcrr 1rioi^gcll, to'c,n n1c1rlol1\\'
I,rr'oux ci:iar a.llcctr n-lis, rlLoirgr,u t\.,cc- Duit,:clre

Ir()liticl!raillrcn lliirucn.
l/.:.c1:icr \\.1t cr tocu gr:s1'x-okcit u crcl : (1)
ir l\I. lcl-oirr? rr vrocgcir rl,c I)uitschcrs.

Ilijn ural i$ hicr niet. l
tu Gij ziit tle vroLlnr rtan uirinlrccr Lcroux? l
rr Ja. l
rr

sceft.
rr

man !

l uit

D

Stil ! Toon orrs dadelijk dc gclrcirnc 1r1eats. l
llie is er niet ! l
.r, T:[a, .qe s'i]t uict ! Dan z.r.,iicu u'e zclT zo'a'
kcn. lr
I),e tnannen sDeurdcn dcn u'inkcl rra.
'l\[,cvro,uu, I,crorrx stonrl
.q].o,otcn au.qst ttit.
't Wâs biirra nocrr, hct uur van hct micldagIttiLal, en zij il'ist, rlirt haar" man ic(lcr ,oogerihlik
lilncru kb'n lio,nrr'n crr j1 .J,: ..-1'l zlrt lcllii.'ir.
Tclt c'lkcn prijs nrocst <l:lt voorkotnen \\:ordcn.
X'fevrout' I.crorrx dacht aan ccn lrordje, r'aaro1t z.e zckcrcn <1ag .gcschlcvcn harl : rr Geslotcrr l
cn rlrat ze ltaar 11râ11 geto'o1rc1 lrlrl, zeg.gencl
< Zoo zi1 11 llicr o,oit ruo,e-qt,r:u lrr)ncn z,ockctt,
zal jk cl,it aan rlic dcur hangcn, onl 11 tc ll'aarrt
rt

:

sclrttn'cn. l
Mcriro,u\\, I,crottx narn het borrlje, uraar u'ist
n.iet rr."elli cen list fe rterzinnen, onr het op tc
hangen.
I),e l)luitschers zeidlen

(l) \Iaar
toire

clie 1:l

I{:rlt ! \\-;rt rloct ge 11a:rr I l
ik !ltr drit li:ti-ton o1 r rlc iieur' ltairgcn,
olrrllrt rricirriurrl rn:l ;':ou storclr, tcrl'ijl \\,'c in dclr
l<lirk:t- ziirr. ,'\rrcicrs kctiLcri cr klarrtcl, rtr rlr.rcI
i'l< rr i'et-latcn, r:rir hcn tc bcilicncrr. l
Dc lJ,uitsclrcr rlar:iit c\.rctl na en zci ri.an : ,
,r t )!j lrel.lt .qr.lijl<.
]lalr u'autrouirciir-l toclt, lrcrrrarn lrij
t l'|iiif iricr, i1< zal ltet lxrr<ljc zcii olririrrrgcrr" rr
,r \1-c-:1,

,)

ij tlt'crÏ hc t.
In clc kclticrkcrrkcl lvachtterr urr r1.c Dtrilschcrs. nlerzrouw Ireroilx liet haar: kiticl cten.
II

Door het rrcnster ioercle de rrro'ulrr naar buiterr.
Ilensl<laps ?.i\g zc ecn scliarlurv. Ifaar matl vr'as

rl:rar.

Ifij raakte zelfs d'c dleul aan. Dan ver'

du'een hij.

lVlevrottr,r, I'cro,t1x Lluclivong irlrar vrcugrlc. Zc
ro vercler speleu.

r:rocst haar

Wat latcr begon ze te \,',,coren.
rr Gii lrcht tlijn nian aângehorl(l.ril r, zeî tc.

't Ts orrwaarrlig. l
iillaar 1lcet, r1w mân is nict aangehoucl;en ! l
,' .fr tve1, ja rt cl . ,'
, \\-ii rrrot.tctt lrtirt lricr nnn'lrot1<1cn. ,,
r, H.ii is âângehoudcû ! 'Waar,.lrr kornt hii <'lair
rrict tlmis ? I'Iij is altijd zco c>p z'rjt't tijcl ! l
Flindelit.l< \rcr(lê! die agentcn hlf r;f i1clil,sr1 tnt)c.
llis.schien \r'as Irero,rlx r]an toch al in haticlcrr
,r

<lcr politie. J)c l<erels gingcrr zien. I)'an kcerden
zc tcrrrg cn zcidleli, clat f.crorrx gevlrrclit n,as.

Illevr. T,'erous bcgreep d,at haar man g'eLctl
Zij liet echter niets vatr haar blije vcrrâssl:g bliikcn ; ilraar riep integenclreel met geveinsric vcrontl'aarcliging uit :
rr Gevlucht ! IIo'e laf van henr om zoo r.ijl
u-as.

vrou\v met

:

fstorico,s (Pierte Oocrracrc) :
l,ibre Belgicluc clanclc:stine. l

rr

lit:jrltr,Jrolzr!Llier. \-9r,; trt;s l;

r,

D

l4ijn

11aatt rlçrtt

:

,<

Dan ll'ouclerl \\,ij 11 aan. ))
ru IIij iianiioudcn ! Waarour?l
tr Omclât r1w ntân r]e *r l,ihlc llclgirlue

\\rc

Ik

g:r l'llcc )), antn'rtorclrlc zc.
Tin rt.,-'t irct l.rt,rdjc 1ir'1r zc lrccn.
Iieir tlcr nrâlncrr irici,.l li;r;li'tcgiit:

-

rlctr cl'c I),iii'Ls:r:hcrs ccnigc i.crslrrci<icrr. iullt e1i zo{J
l<tt,zttttcir zc cir itct sixroL \ lrtr ilr:ti ltc, i i.,.:iorr.r.

I)anli

c
,i

i,cirl

IJis-

eel1 kincl achter te laten. rr
Ën rveer snilrtc mevrouw l,eroux het uit.
Den vo,lgenctrcn mo(gen lverd zij zelve wegge
lcic1 en haar kincl aan cle buren toeverkourvd.

-
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Paul D'elandsl.'eere.

Il. II. \'an tlcn I{oitt.
iic V;-lttrt' lllt-itSt yt.rttr Icl t-rlcicrz.ck ilaar Natleir. I.in in dc i\icoriistatic zrg ze andcrc gevan.qciicii, I,r-icntlcrt van liaar 1nan.
iiri '"vecl toonric zij hare tegenrvoor:dighcicl
vLn gcest. Zij i;c-'rijpl rlat t.lczc vricndcn angs
tig ziin onr iricn.,r's. ]iaar ho,e hun te z;cggen ciat
iur:rr rnan ziclr tijrlig uit de vocten heeft r,veteir te
ti;aken

?

Ilct uicitlel is sllocrlig gcvondcn en met gerirralitc no'e<le ro,:pt zij pio,ts uit:
r 11a, gij zitt rlaar, cu gc cicugt a1 niet rrieer
rlerr nrijn niair. llij is ger'lucht I triet is om ltcir1
tlat il< r";orti arrngehcurien ci] \,:r11 rnijr kinii it'cg::,cmki." 't Is een schanci'e ! l

]lcvrounr I.i:::otl>r rr-crr] tic:r r1'agen in hcchtcnis
gclronrlcn. licu o.rrrk:ri.troeg haar scherp, maar
zij iiet nicts uit. Eirrdclijk nlocirt zc 71aàr Brussel
tcrugkceren,

er

dtis rl'e tvaarschurviug
r1c.r.icr., ging uog ccni1,," -,'rit.urltu r',:rrr iiti.qcn cn
i,l trc--htte or./er: Ircrl\,'e ir rra:rr I,t'ri1r, waâr ec11
vricnrl , cle lrccr Huurl;1ct hciir vetborg.
llii bcrcikle IToihnil, da.iili aan r'le irulp van
iratcl licirar..reng" rl-ic iiclr r':rlsche papieren en
I)lc

he

I,cLcir-tx h:rci

gc1c.l lrczotgrirc.

'lo1- rlie ii'itg:ii'c \i,c1"1it.i1l ook krachtig mee de

iliitl.rlrcr Al{rcri Soutets,l;iicsicl Vau I{enrclrijck,
orrtlcrlr:rsto.or

iir

Si:rr-(-luqjuk;, ric .clitticnt Albert

I)iankclnran. lllciLrffcrs GeJrir:11e Wiliuet, Gairri,:trlr \rcr:huisl , ioscpirin,c Fclir cn l{adcleirre
Cluiutctrrlrs, r1c rlrogist P:,rr-r1 D'c1cn cn ândcren.
.41 cl,ez,:: ûpgc11o,cn1dcn

l'eirici'r a.airgchouden

en

r,ctschcncn tc Rr:tssci .,roor hct 1)nitsche gcrecht.
IJc hcer Sror:ck lrckeude g;elcl gegevel te irebbcn, ook artilicls gt--.rchLcven te hebb'en rioor eell
rLrldcr gchcim Lrla,ti r Patrie l.
Snoeck u,c.rcl rreroo're.llecltl tot I jaar durangarlæic1, \/an l{emelri ick tot 6 jaar, Somcrs tot 5

iarr:, nrcinffcr Cirar',lcnrps'tot 1 iaar. D'ankelman
io,t.ql jâar, Iraul lJ,r:len tot:1 iaar-, en in die verhoutling tvarcn oo,ll r.'lc ânclerc t"'orrnissen.

I)roo'r cle ri.lrrcht varr Lcron-r n-erc1l het r-"'erl<
IIii toch rr.as clc ziel gerveest, hii had

gesto,o cl.

tir: ti'r'arlcn iir lr:inricrr. -iie i r:ourv l,eroux ko,n rvei
,lr:r b_ricvcn llissclcu nrtt lrcru. Zij strrr.rrclc zc1{s
iraar liirirl iraar Fl(rilancl rnet cen cler ko,nvo,oien
1<irr'lcren, waârvair lvc ;ater 1r1cef veftcllen. Zij
;,:clvc gciaaktc

iu Fil-rruari

1918 ook ovcr dcn

tl:-z,.atl.

rr I-ibrc iSelgique l dccleu
op pater Vatr c1bn liout. Dczc
r l):i!li cr: Oi'cr- mct zijn rtriend, priester llerrrel,.lci-s; lccia:rr in liet institur,rt Sainte-Marie,
lJciricn bcslotcn,irun rner.leuclliing te verl,cer:i:'.r, :il \\',lrcn ze ovcrtui.q{:i, tTat ze, eef dric
rr;ril:rrdci-i t'crlo,opctr waren, gevalrgen zo,uden

Dr: r'r-lcnrlcn viin die

ln1 ccil

1.icro,c1r

;.ijrr.

Dc :rrbeirl \ras zcer ;lociliik, het papier was
dic 1:ct lcr,eren kouclcn, wer-rl,en
schcrp bcr:riaiikt. Tin nog crgct:, er \'vaÎcn twec
.qroclrcir, clic n'cinig van clkaar afwisten, zoodat
el zcifs ccns t\ricc rrcrscirillenrl,e nummers vef'
sr:lrairi:sr.:ii t:tt zi1,

schcnen.
Jorrgc lieclerr versprci<lcicri het b1acl. Ijen d'ezcr

ri'cril

c.loor cle Lirritscircrs \ierdacht en .bcspicd.

T,clier.rn ilr.rrgcrr viclcn i1c spcurctrers bij hern
Jriirncrr cn rro'nt1cn cen lijst rtan abonnementen.
ll:rt rva:, gclro'i"rg. Zcto c7e'ccl nrerl cen huiszo,eking

bij arj,'o.kaat \/an de I{erci;hove, clie

onclet'

sclrriilr:aarrr F,tielis schrec{.Ilc agenteu kwa
iil.rn .râ1i tlc n'onirrg Delochtsttaat. Juist ging het
tlorhtcr'l"ic Jrr.ritcrr niet haaL o,nd'slwijzeres en beirlrii hariiicir iii ccn t:rsclt een clik pak e^*ernplarelr
',':ur hci , l (lc ko'1lirnanrlat:tur zoo gehatc blacl.
D'r: Duitschers hirrclerclien hen niet, maar .l1ongerl
ti:rrr iri iiuts, do,crsltuffeltlor het err vonclen niets.
'1'cc1'L hicltl,cn zc clcn heer \,'an cle l{erckho,rrc
.1a11 er1 siotcn hcm in dc gcr,'angenis van Sint-Gil<1r:n

l c:s; oll. l3luinenhaus, cle onclcrz,o,eksrechter,
orrcicr"iirr,'cg hcrn, iuaar rtcrur,oecl,ctre niet, welk e,en

ijvcrigcn rnccicn,erkcr clct ir l,ibre Belgique rr hij
r,coi zicir 1iacl. Ilij rrer\l-cc1. irem alleen nummers
r,an liet [1ntl o,tt.r,aitgen tc hcbben. F'idelis mo,est
:10()0 liall< str;rtcn eu mocht ila.n heengaan (1;ï
juli 1.91 T) . LIij hci;on r1ac1c1ijk s'eer te scl'rrijven.
l;6n 2l l" Ju-1i n'crrl patcr Paquet, no'g een
f1in1i ilcctres-cr1icr, gevangcn genomen, en ook

*
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E. If . I{cmcl:ers.
1ri

ir.'stcl I It.,rrrclcers, rlol<tr:r Sclrt;,ofs, rlc ltccr (.lrr

i"act.

't \\r'1q rrog ;iltiirl t1c .lorrgc Lritdc(,lcr, riic zich
rlle llr'i in iiciitiltgcr lic'1 ontr', riti.qctl.i\1l,1crc â.i11
irorrriing-cn lriir.lrir,n ltoj.l. t)lat:lts. StlaItr,n it-cLrilu
r: i tgcsl rt'olictr ;zorrc.lcr ( )11 (l c1';{()eli. i4rNr krcr g ii i
lis i'ri cc lrraanden
r

1

], atiorralc Sciiietbaan.

J)c Drritschcrs \\-îrclt \ro.cdcn(l c1t, oJli zich 1c
rvfcl<crr, ha;ilclcn zc villr rlic st:harrrr,le grâ\-c1r,
tle kr-ttisctr \\'cg en rrcrvingen ze dtxrl' cclr l)laltlijc
liet ecll 1111llt1lrcr.
D,c l),nitsclrcl.s stcl(lc1l cclt prellic vnrr l00.()(ri)
<.lc otrtc.l.ckl<in!- \râ11

lrir'ir-'lis;

r:l

clczc,

Ito,orrlc <lat zcif r,'i111 c.cn onc1e,.t:-officir'r, locn ltii
t;p t1c .,'iifrlre vercliepirre ilet kornurun<.larrtur (tnilristcric v.ln Binnenlarrrlschc ZaTr^en), zijri gevangcirisstraf uitdicecl. llcn kcncl:e hcrrr tocn allccn
als atllrtokl:rt \/an rl'c Iicr-clihorze, cn ltcschouu,rlc

lrcnt als cen ge\\oolr uboutré.

Ittttrssclren \I'ei-d pât('i- Paqr.lct naar de stfcll.gc

gcllu,qcnis van Rllcitlb:rch gcstuur-rl. Priester
llctrtclccrs lirce.q 5 iaar dl'angarhcirl.
fir rro,q zoro\,clc au<1,ctcn zatcn iri ilctr licllicr'

Iitr irog rrcrsclrcen

iri..

r-. -

()p ,\l1crhci1igcn lradl tlc rrl,ill'c 1it:11.';irluor r.lcrl
lrlaat \'ail c1e gravcri 'lr-.r'rcfusilltci',1crr op r1r,.

Ittat-k op

i

T,r'trrc 13cliqirlnc' r. ]Icrr
bii lrricster \/arr rlcrr I{out.
I)czc n'as g.cluiiliiq- rrict t.lrujs. IIij tnocst z jc lr
<1icrr rlag naar :\rrtn'erpe11 bc!.{'\'or. \-ricrr:c rr
u':urt'sclrtlu'dcn hcnr lri i :zijr tclrrgLcr,'r a.lr; rle
\crrrrl'static. Ifii lc,r-lrorp. zich bii vricrrrlr.rr, eer"st
tc Sclrurrlrcdl<, darr tc, Jlolenhr:ck, las niis in
zijn kruni'l- cu girrg:ilcclrls lli't' r':rllr'tr va'tr
.lii.jrlct;
lr-oir11 u;f. cn in lrrrr',ryrrklcr:t-c,ir. ili-rrjil
rrrr
rcu rtlrchtigcn lra;rr,:l hrz-at. llij rlrocg c'-:ti .,'ul
scltr:tt tia:rtrr Rcliô Courtaclc. cn lzrs in.ltct bc.zit
1lrç' rr

rlcctl. ccn lrrriszockirig

\::ur ('(,n r.alschc iclcrrtitcitskaart.

Zoo 11 r'1-11 .iic:t T)r:r:irnr'lrcr l9li. 1)c lrcc:r Jorrr'
,.1:rin, rl,-':,tichtr:r, !,'on uict vccl rlc.,cr rlocrr. 1lijn

tlocltli:r zlrt r.rol< rr'l guvang.ctr. Tlij lri'trr hrclilcu
tr ttog rrltiid hrriszot,kingctr 1)lax1s.
l);itcr Ffr,lrr:utt arf rrrr ;:ijrr l<-ar.lrtilc'rr stcrrrr.

[)c ,, J,ilrt'c I]r'lg-itlrrt')) \,crcc'ltc'/'it tc ]3rrtssc1,
rlrilrrr \\'cr-.l te Antwcrpcn herclrukt drtol clrc zor-

,,î{,

Iircsrinilc

1r;111

ri

I,â I,ilrrc

L3c1girl11c

)) (N,, ;jo).

:.,cii ïil11 l,ricstc-r lJuc'llits, iliciuifei- \'rilr Cllur|e
liict'1, 1r:ttcr Jr:lict, pricsicr lJcluaclts cn lrrtlcl-ci I .

.\i1r:r g-ilg .goctl 1ot 2{) Jarruari.

l)ie'n rir',rrrrl crirr 1iu'aLt \.oof tielr litvaur atllo
\':ui <le iitrcliliot'c ilruis. ZicTrixr hr;c liii

i<aat

ilct IIcl)ct11de rrcrlr:ialt: (1)
lii.j (lr ccrste r-clircticn in c1c ectzarLl, springt
ecn kciel herrr onr clen hals, huilendc
r, Iiirirlc'lij]i lrcb i1< u, Fic1e1is.! l
't \\t:r-. lriitcirarLt i{'.ilsclr, ccn schavrrit.
1)r;liticrrranucu iti burgcrl;1eelen, tiret (lcn rc
r-olltr- irr rlc r.ruist, ston<1r,n in rlie r,crrrn<lah te'
grllovcr Ilrcvi'or1\r' cn rrrcjrrffer \.an ilc Iicrcli.
lrir"r',.r, r.1c, trrcirl rir tu'cc ltcz<tclistc1-s, rrrct'rot1n'
C.r'rfoirt r.:rr luilrr Coclrti'r. Al1eti zatcn op ccrr rij.

zCil
rr

;

l)c

]l'uilschcrrc

\\r:r.rc11

ol)gcwonclen. Rccds air'

zc liooltsachtill op cler
ttiitgli,-'t::' r'lir.i hcrt, llic Ittm {le (( gfootc kock ,r
;1rr;i:,t l,lzot grll (JIt zc, r'Lccsc.lct-t t-to.s1 ccils tc
ii,.'r"1r'.r.lf r,rrr- r.,'lrclittr:n

:t i, ltrl;lit rr
()p rlc'n lioirk rrlrtt clt: lri:tno lagen tt,r'cc gcnci

tiigi:

rLltil<t 1s, tlr-rot rlctt irt.l','okaat geschrcr"clt
i'r;r-.i irt.1 1;ilril ctt i,1l .rr--1 r,1,jil< lrun,lt.LCn (lct'

...1)citi-i'llr-s,

,le trl:utts

'l'oer

;rtiicic Slrt'1lci lrqrt

.1e11 c11cl.roog o1r

tr rrai Llc l)ai1)icr'{. 1 toe3,e lou\r'rn 1agct.
Iri<1c1i:r z(ro \/j:rst 1I{.,rlr-cilr1} rvr:rti, had lrii

:.1ccii1:, or )r{ I'r )ot- 1rct .gt'r'llit'li.ih ltatttl.-sc'lrrift. Hi1
li,.;ri 1:ct c'clrttr tiic,l ziert r';rn tlc plaats, uraur

ittctr irettr vlslllicl(]. \\'ls

ltr,1.

r)lt(lclit? Irr dit

(l) Fririr'lis: ,, l,'IIistr;ir"r, rtri:rvcillcrrsc rle
Lilrrc iJelgiqtrc r,

1a

