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Engelsche ruiteraanval.

geval zou

hij verloren zijn. Maar cle stolnrnelrkcn, clie tijdens hun lang u'achten, alles afge-

liep zoo gauw ze kon naar het kornmissariaat
cler Co,llignonplaats een vïoeg om een agent.

zocht hadden, \'onden clie papieren niet.
Het was laat.
I{en deed clen advokaat nâar zijn kamer gaau
op de eerste verciieping.,en tastte hem van het

Sarncn haaiden ze een sniid.
De Duitschers hadclen dte deur slechts achter
zich dichtgetrokken en d,adb'lijk was d'ez€ open.

hoofd tot de vo,eten
echtet

af

.

Nuttelooze riroeite

Daarna vo,erd,e d,e bende een voor een a1 de
ledlen c1€r familie mee, maal liet toch ûtevrouw Cerfont en haar clochtertje vrij.
In het huis bleven geen and,ere levende wezens, d,an een ho,ndje efl een kanarievogel.

De vader, de mo'ecler en het kind, van elka.ar

gescheiden, werd,en per auto naar

dre gev.rllge1t1s

van Sint-Gilles overgebracht. Dle meid moest
naar de kornmandantur. D,e luitenant had de
slcrrtels en zotl clen volgcnclcu rrrolrgen eerls een

flinke huisz,o,cking cloen met c.lc beste gevo,igen,
naar hij rneencle. Kùlsch wikte, rraar .gclukkig,

God beschikte.
Deu volgenclcrr noLgen, a1 vro,eg, kwam de
rno,eder van lnevrouw Van de Kerckhove naâr genroonte om haar geliefden te b'egroeten . Zij belde

te vcrgeefs.
Draar niemancl vcrscheen, r,v'errl clle <farne z,eer
otrgerttst. Zij vrcesclc, rlat men haar schoonzo'on,
lraar <lbchter cn haar Simone verrnoorcl had. Ztj

N'79.

De woning was ledig.
D'e ag'ent dacht c1acl'e1ijk aan een zet d,er D'uitschers.
rr fs urv schoo,nzo,on al niet eens aangehoucl,en
geweest? )) vr,o,eg hij.

Ja, een paar keercn. l
O, t-l.e Mo,ffen hebben ze dan mæ. ))
l{en redcle de ben.rchte papieren. De damc
ging clarr uaar het bureel c'ler Duitschers.
tt Gij hebt toch niets aangeraakt ! u tierde de
rr

<r

or,

efste.
rr

clig

O, nic.ts I r zuchtte clc otrdc nro,cdcr, 'ittu'ctt
1achencl.

Als gc iets aargcraakt hebt, gairt. .ge on
rlairks uw griize haren in cle gevangcnis. Vcr
trek ! l
D,c c1,mlrkcr I)o inront, clie in dc Vif<ltriri
straat in ccu kcldcr l'crlttc, rvetd bij rnevrottw
ller:ckx, Jourclaustraat gcgrepen. I{ij clroeg een
gloot pa1. bltitlcn. llen lcgcle beslag op de uitg:ivc (( l.,aatste <lagctt van tr,ct fort Vattx l ert
o1r ii ricnr lrilpicr.
,r

Een groot aattt:.rl aariltotrditrgett rtolgc',en, zooDE GROOTX OORLOG"
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bo,,.te,

om cle rr Libre Beigique r verspreici

iiebbeu.

te

ri

7.ijt gij F'idclis?

,,

i{en heeft inijn vrouw cn dochtet' nangcironden en om iren vrij te krijgcn heh ik dacjelijk gezegd, dat ik Ficielis \4'a.., maar clc tocstanrl
r<

is gcheel

and.ers.

Gij schleef in bijtenr,len stiil. l
rr i1i schrijf zo,oals ik rlenk l
ru Gij schriift niet objc.ktir:{. l
r, Ik vo,el rvat il< schrij{ eu ik sclrriif. l
rr Hoevcel artikels liebt gij geschrcven ?
tu T'ien cf tu'a:rl{. Ik wcct nret,
'"vie cr nog onticr rnijn schuilnaaur schreef. l
rr D'uic1 niij clc artikelen a:ln, d,oor u. geschrc,
rtu? ',
rr Ik rvLI en kan clat niet zeggen, want, als de
autlcre Fidelis latcr aarrtelrurr.rlcn llorilt, zou hi.l
r<

r;

aldtts verratlcn ziin. n
rr $,r:riiLom lrebt gii rlat gcschreven? l
rr llit vaderlanrlsliefde cn licfdadigheicl.

In

de

gccensureerclc lrcis u.orrlten de Koning en België

a:rngcva.llen.
fr:n. l

Generaal Gi1lain.

Ik hcb het nrorccl wil1cn

Ilc aucliteur

verhcf-

spra.k clan over cle hevige

taa1.

I) c beschuldigcle antu,oo,rcld,e steed's kranrg,

clat men

lvcl vcertig

a11en ilin
r;erb,onden.

of

p,erso'nen achter

nreer :ran cle

Bij de Duitschers

<<

slot

hacl,

Libre Belgrque rr

jubclcle l1ren en dronk men

zelfs champagne.

Finger eischte een zware straf tegen de vtlor-,

rrairnrste beschulclïgc1en. Hij verlcet dezen zelfs
<lat ecrr Amerikaa;r, gincls orrcr den oceaan, 2000

fralk

l{aru hr:t blad

n,as nog rriet r,etdwenen. Dc
vcrslrteitlirg l.errl nog mo'eilijkcr. Alleriei listen

;iroest mcn veïzinneu, om
iiiiii {.1i.â3,f orret te g'e.ven.

ric pakken

biad,cn

i'tc lcer-liirgen \ran ecn lio11r.gc spraken af twec

irollr:irl "ijftig cxernplaren ','atr rlc u Libre Bei
gique,: ri cp c1e rrLtlen \rail lii'rrssel tc plahken,

het. 's i\Iorgeirs zag hct
. F;
cr zelfs ccn op het hotel
ruAstorin,; n'aai Rupic'r'ht van Bcr,:ren logeerr'le.
Dc .qottvei neut'-p;eneraal tcicfor:r:i:t-,:lc fl.ral Ifurl,
golll/cr:lrerli rra.n TJru.sscl en r:ri, r.lat dc l.rairicli.ln
claclelijk mocstcri r,erdniji-ien. Dc 13e1gi-eche politie kreeg bevc1, ze lveg te ncmenr maar z,lJ
haastte zich nict TTct priTrfic:k ha"ri plrzier. F)r
waren kn;rp-en, tlie zclfs het tr'lacl in <len za7< vatt
officicleh stakel, lrijrro,orbcekl op de tram.
De patt-rrs Peetcrs, Deharr,eng' cn Hebrant stcidt:n uu het gazetje op.
lller'rou."v \,'an de l{erckhove en haar dochter'
werden na *cbt dagen vrii gelaten.
I{et lrroces c.ler <r tr ibre Belgique r had den
15" Mei plaats in c1e zaal v:rn clen Senaat. f)c
gevângenen zaten in r1e zeteis. Tnsschen trvee
gevangenen stord een soldaat, \ro,o'r de tribune
zaten de rechters: vier offitieren, tlee onclerofficiei:en en cle voorzitter. I)e au<liteur \vâs
z,ekere Finger, opzetteiiik uit Berlijn cvelgeliomen. I{urt, gouver:neuf vân Btrrssel , woolrdc
in een loqe clc clebatten bij. -\Ien onrlerrrroeg d'e
Op cr::r

21re1i6-l ç1çdicn ze
hing
irr-rlrliek ze

l-reschr,rldigdlen.

Aan F'idelis './rocg de aud,i+cllr, of hij rceds
tloo'r rl,c l)uitsche rechtbanken veroo,rcl.eelcl rvas.
ru Tot ts'ee maanden gevangenis en 300û mark

betaalclc voor een nummer

13c1giclue.

li::

l

der rr Libre

De verdecligcrs pleitten w.'lsprekend.
Finger had op bevelen uit t-lerliin tegen Fid,e-

cn pater l),elehaye cl,e doodistraf u'illen eischen.
De .qo,nvernetlr van Ilrusscl verzette er zich
lrcftig teg,en en hacl een ge\\reidige scene met ri,en
ar',,Jitcirr, die clan toch toeg;af err gevangeuis

\rrocg.

llirlclis tn Dreleliayc werdelr tot 15 jaar du'angl
arbeid vr:r"'oord,ee1<1. Andere strafferi rvisselclen
r.f rtatr er:n tot vijfticn ja,ar. Zii \\'cr('l'Jn te \rilr,oortlcir c'Dgesloten. Fide'lis zc.'nr1 nog op listige
u'iit c kopie -,,o,crt rle rr l.ibre Relgiqne )), 1ru cens
in r{r'n r:randje, u'aarin men lerensmiclc'leicn
zoirr'1, rlur u'ccr in hct hout van een aarclbeziëlr1or;s. Zclf,c IJuitsclrcrs 1iâmen. zcxtrlcr dat ze het
'r,r,i!,irir, zijn artikelcn 1nce . Bn zo,o geloofden clc
I)uitsclrcr.:, rllat cr nog een enclcre Fjdieiis uras.
Priester \Ian rlcn Hout, :12fs1 Deharveng eu
ar;dcrcrr zo,rgti,cn voor d,e uitgave. Eu a1:lus verscliccn lrct blrrcl to,t den clag cier verlossirrg. F,n
c1e n:ram $.'c.rçl toc11 gcgevcn aan de rr Patriote. l

***
Een ar.rder sluil<blad ltcctte r< Dic Vlaamsche
)), \\râârvâ11 cle heer Richard Van Lantl r.Ly t,r.,t.t 6".r'o,orzi ttcr van <'len studiekring Voor
n'n:irts rr tc Sint-Jans-n{,oilenbeek 11ô ziel was.
Flcnr w'erd, gevraagd of hij gccn drukker ken<le,
dic ccn Vlaamsch sluikblacl n'ilr1e uitgeven. De
hecr Van Landuvt sprak hicrorrer met d,cn voorzitter van clen stuclidkring, dren heer Van I,o,o,
dtukker in cle Hopstrqat te Molenbeek. Dreze
stemcle toe zclf de taak te verrichten. I)le heer
\ran ï,ancl'rr1.T zot zeTf het b1acl opste;llen en koos
I,ccLr\\-

rr
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nret cle verbetering gelastte, en vroeg voor dien
namicldag op mijn bureel rrcrlof. rvant o,ûr tu:ee
uLlr moestcll $'ij beginnen te drukken.
Ongelukkig rçilden de zaken niet \/ooruit; tc-

genslagen van a11en aarcl kuramen ons qrerL
r"crhinclere'n, bij zo'overre dat sleclrts om I uur
's avond.s tle pers aan 't rollen ging. Zelfs clit
gr'1uli rnocht niet lang duren. Pas rvaren r''l ij een
r1r1r' aârl 't rlrukken als de m,otor stil viel en wrJ
t,t rlieri avoncl niet nr,eer in siaagden henr in gang
tc krijgen. Er bleef ons niets over dan alles te
vcrhergen onr 's and'eren cl,aags den argwaan der
gastcn niet tc i\.'ekken. I)<rn volge nclen avond

Ik overhanddgdb cle
allt trL X..., die zich tlet de versprei-

uer-rl het u'crk voltrokken.

1r:rkketr

t\lles liep goecl van stapel.

dirr.q gelastte.

Na allerlei tegenslag
11tl11rmef

verscheen

))

het

tn'eede

.

I)aarover lez.en we
r';rir I,arrdttyt

in 't vethaal van

den

heer-

:

IJc licrl< \'at1 \\iesit-Kapellc.

als titel ,, ]Je \'laatirr,t'ire I.eerru ,,. Hii st-lrtecî
iri cerr verslag hiero,ver
ir Iicr.st cnkele dagerr latct-, \\,anneer ik cle kopii
irr lrirrrlen harl, bcgoir ik nrii rekenschap te ge.
vert <lirt'lrct spel erustis ucrd. Des avonds legde
il< al ric l'alriererr ontlcr urijn oorktlssctl en 'r'otrtl
,,nurugclijl' rlen slna1r. D,e jacht op de rr Libre
]Jclgiqrre ,, haci reeds verscheiclcne slachtoffers
gcnraakt err elke dmkkerij kon heel gemakke
liik lrct ongen'cnschl he;zoek der Dnitsch,e sperlr:

lrort<lc:ri I )n tva11g'en.

Ik rlrrs bekeacl a1s niLttii' trevricnd met Van
l,r1r, t:r scraakte dezc ooit in de klen, cle ver
rrroerlrns zrrnden u'ellicht ooli op mij vailerr.
I)L'zc' cn rrl ander-e gedachten rlo,olkruisten mrjrrcrr ge cst cn c1ede'n mi j c'lc toekomst eercler
1ri ijfelar.'lrtiq iuzit:rr. I li rnras <laarbij ook nog ver.
ic'glrr rlat ik al tc gaur"i kon bij clen kraag gevat
crr hicr<lo,or- cl.oor nriine.r'rienden en kennissen
irr 't lrclacireiijke getrokken rvord'en.
Jlc eerste steelr n,as evenrvel gelegd en des
ruirrlr-,rur.r rlaags regelde ik alles samen met deu
dnrkl<cr. T1r volle,ligcle de kopri met nrijn artikel
'( i\;rr.l olr,'re Flcldcu r, gaf den tekst die clen titel
itntrrr'r rrergezellen mocst en Van Loo zette zicit
aan 't n'elk met clezelfcle onverschilligheicl alsof
cr- rrooit ecne censllrrr bestz,an hacl. Hij was
ovt:rigrns ge\ïo'oli op tien stukken er negen zelf
tc ct:trsttreeren I

Dit

werl< .,vercl

natuurliik gedaan buiten den
\\.eet (l(.'r rtast{r11 c1l z()o kon hij er slechts's molgclls \zrocg of ',c avontls na hun vertrek aan
voort. \a enkeie dagen r,vas alles tot 't drukken
klaar; il< gaf c1e pro'ef aân zekeren X., die zich

< Z<;ot{s bij het eerste nuurtner, ging het clruk"
ken n'eclerr>m gelraarcl nret allc so,orten rran tegeuslagcn, itr zooverre q'lat ik slechts om l l 1/2
uur 's :rvollds cle rlrukkcrii verliet, ïrâar ik om
2 uur 's rrirrrricldags nas toegekomen in 't gcrl,acht er 11lazrr een paal uren te moeten verto€rten. Ik trok op met gansch d,e vracht gazetles
(a. ;. Z.;oO nrlnimers in twee groote pakken
latcr verschenen wij op 5.000 exemplaren) en
rrret t{en titel \'ân 't blaadje op zak.
Daar de <lrukpers rvaarvan wij ons bediend
had'clen in eene plaats staat die op dte straat uitgceft, rvas ik verplicht geweesit, terrvijl Van Loo
rlrukte, buiten de wacht te houden om hem te
vcrwittigen telkens de lompe stappen cler rr polizei r zich in de gebuurte deden hoor,en. fed'er
herinnert zich trourvens nog den tijd d'at, vol-

.qens D'uitsch bevel. onr

I uur alle licht

moest

rritgedoofd worden.
'Wanneer ik nu rond midd'ernacht te huis
toekrvam, trok ik in stilte naar mijne kamer, waat
ik een ged'eelte <trer nummers plooidê om des
:rn<leren daags onverrvijld c1e uitcleeling te kun-

nen beginnen. Des morgens nam ik een gedeelte
rnetle naar mijn bureel, waar ik h,et toevertrouwde aan den heer Cyriel Vancleplassche, elektri

cien der .r Meunerie Bruxelloise r.'Deze vo,elde
zich ho,oqsr gelutkig door d'e gelegenheid die ik

licrrr aanbo,od zijne medewerking te krrnnen verleenen aan dit vacl,erlandslievencl werk. In hem
en in IWej. Jeanne'Vandedinclen, bediende in
het hriis rr Stolhverk l, Toezichterstraât, Molenbeek, vor:d ik miine twee vootnaamste propaga n c1i sten. If unne on voorwaerrcleliike toewiJ ding,
huri opofferingsgeest, hunne ec1ele, zuivere va

de'rlarrdslief<le hebb'en me dikrvijls getroffen en
bervonclering gebracht. frr o,ogenblikk'n van
ontmoediging
treft melr o'nvermijdelijk
- en tlie u'aarin
er moest gewerkt
aan in tlb voorwaarden

in

worden

vond

ik

no,odigen- lnoed om
den.

steed! in hun voorbeeld den
tot het eintle toe vol te hou-

Ons tweecle nummer \,vas dus even als het
eerste zondler erge ongevall,en, elk Duitsch geweld trotseerend, het vrije woordr in alle richtin-
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Slechts twee iaar iater kwam ik in rechtstreeksche b'etrekking met dcn heer l,o,uis f)te Veen-

Hiel, van wien jk regelmatig steun en enkclc

\rlaamsche Leeuw r ontvanik dat hij het r,r'as die
het initiatief genomen had der ,omtrverping van
ons sluikblaadje.
D,o,or zijne bemidcleling ontving ik later steurr
van clen heer A. Buy1, voùksvertegenwoordliger eii

artikelen voor

(( Dte

gen hac1. D,an eerst vernâm

van \{. Paul Temnerman, hoo,fcl cller openbare
l'erken van S't-Joost-ten-Noodê.
Gevaar dr:eigclre er stceds. Eens was Van Loo
aan 't clrukken, terwijl i1< buiten dc i,vacht hield,
Boveir 't gerommeL van clien moto'r h.oordre ik her.n
bij 't drukken uit vo'lie bo,rst zingerr : t Zij zu77en
hern nict temmen... rr fk, in den to'estand waarin
ik mij bevontl, had meer go,esting o,m te weenen
clan o'm te zingen. Trnee maal wâren we verplicht
het gaslicht uit te draaien om cle r< Poùizei r in
hare uachtelijke uranrieling niet te sto'ren.
Rond middernacht was allcs klaat. D,e pakkcn
lryerden in e,ene achtcrplaats gereecl gemaakt, tlc
titel ingeplakt en o:n half een stond ik gereed,

om alles naar huis o,ver te brengen, a1s er op eens

op het venster rveri.l geklopt. Weclerom eenige
oogenblikken van o'ngerustheid. Van I,oo ging
opelren. IIet n'as de nachtronde die ficht be
Iioning cn Koningin wenschen in De Panne
onze officieren geluk.

gen gaan verspreiden. Het uitzicht er van $/as
vcrbeterc'1. cl'e inhoud viel in den smaak der lezèrs, irt een 'vvo,ord, het rnaakte goeclen indruk
cn zulks p;af ons den moed om met vastberadenircitl het \4r,erk-voo(t te zetten. l
Men ha<1 ook met gelclnood te u'orstelen,
tcmeer clâar c1e meening heerschte bij sommi-

gen, die helpen ko,nclen, da: de < Vlaamsche
Leeuw D over geno'eg middelen beschikte.
Men mo'est zeer voorzichtig te werk gaan. De
heer Van l,anduyt vertelt :
tr Bij den drukker, terwijl deze aan tt zetten

rvas, kapte ik in een afgelegen ho'ek cler drukl<erij eene ho,lte in clen rnuur, waar d,es avonds
al het afgelegcle .rerk, samen met de kopij kon

rrerborgcn worclen. De ,opening verdween achter
ccne irouten plint clie kon opge icht rnrorden En
van zelf toeviel. Ik had er rrerscheicl,en namidrlagen aan gen,erkt en kon heel -,toldaan vaststel-

len cI'at niets dê tegenrvo,orcligheid van ons ge
heim schuilhockje dcecl vermoecien. N{iin t'erk
\r/as proiler afge<1'aan, ntaar met mijn hanclien
\\,âs her erbarrnclijk gestelci...
I{et nunrrner verscheen }raast in dezelfcle vooru'aarden als hct rroorgaancl'e, clat is met dezelfde

rno'eilijkhctlcn en tegenslagen b j het drukken.
l)e I'erspreiclirrg rvci-d vap 1r1.1 af .,too,r go,ec1 gerege id
crr ze blccf alrlr.rs lot het cinrl'c onzcr n'erkiug. De
blaacljes, natlat ik er nrijn aandeel v-an genomen
harl,'wercl.cn r,crcleelcl tusschen de heeren C.
\/ancl enplassch e, Loui s De Vcen-Hiel, bestuurcler

van Schaarbeek, en l\(ej.
Tcanne Vanclerlinden, clie het leeuwenaand,eel
haci. Blk rege de de vctsl.rreicling naar goedclun<1'et gcnrecnteb.aclel

kcn .en zocht vertakkingen in alle richtingen van
lrct \rlaamsche lanc1.

speurd had en zich verzekerd,e of er geene drieven
rva''en binnengedr-ongen !

Eenige o'ogenblikken later stapte ik met milnen kostbaren last, onclereen zachten stofregen
rloor ci'e donkere straten van Molenbeek en geraakte roncl 1 uur te huis, na ten minste tien maal
te hebben moeten rusten en blijde d'at ik geen
enkelen polizeiman op mijnen. weg had ontmoet.
Op mijne kamer maakte ik de pakken mijner

voornoemd,e medevuerkers gereed en des andereflclaags kreeg elk zijn deel.

Toen ik clen volgenden dag van mijn bureel
terugkwam, had men te huis het pak op mijne
kame.r gevondleri. Dit was een dioorn uit mijnen
voiet, ll/ant na eenige beknibbelingen, o'rn het ge\raâr waaraân ik mij blootstelde, zetfe ganseh
lret huisgezin zich aan 't plooien en dat waar ik
ancl,ers d'en ganschen nacht door mo,est aarl werken, was nu op ,een go,ed uur vergeten !

Voo'rts hielpen àe mij nu ook in 't verspreidên
rzan mijn dêel nummers en zoo werd van dÏt

ooeenblik af mijne taak m,erkelijk verlicht.
Eenige dagen naclien was ik we<llerom reeds
aan 't opste len toen ik op een Zondagnamidd'ag
c1e aanho,ucling vernam van Van Lo,o en zijne
gasten. fk bracht alles rvat eenigszins bezwarencl
vooq- mij l<on lrrezen in verzekering en wachtte
rl,en uitslag af. De gasten qterden na enkele dagcn terug in vriiheid gelaten. l\{en had niets gertonclcn u'at met rr De Viaamsche Leeuw

l in ver-

band n'as. Enkel wat kopij voor ,cen oflgecelr:,r'.rccr<1eu

sttooibrief bestemd r,iel irr hun han-

dcn.

Het rrclichérr met de beeltenis van den Ko,ning,
clat gccfienrl hacl voor nrtmmer 5, was iuist twcc
r1'acren tenrg in'tb,ezit v;rn den clrrrkker, daar hij
er zich moest van tr,edlienen voor een ander verl;oc1en rlrukwerk. Ifet gelukte mij het dles avonds
temg te vinden, v66r de tweedre huiszoeking.
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brieven voor het frott bestemd en een gedeelte
cler kopij voor olrs volgend nuillmer. IIet was
har.e koliega clie rnij birrneu liet en verklaarde

dat juffrouw Jeaune pas aangeho.uden was. Daar

lvij niet

r,visten

ik

ol het huis ber,vaakt was oI niet,

ecnvoudig portretteu en brieveu,
stak cle kopij in nrijne kous,en verliet d,e wonirrg
zonrler verontrust te rn'orden. Juf{rouw Vanderiirrden was venaclen gewecst cltooLr een harer
rlragers rlie aangehoudcn lvas. IIen voud op haar
vcrbranclcle

alieenlijk een oud lruulnler van ( Dc Vlaamschc
fcenrv r en harc straf bep,aalde zicir bij vilf
rnaanrl gcvang en 5L)0 fr. b,o,ct. G,edurende hare
air,vcziSlhcitl gclastte ik rnij rnet cie verspreicling
eler numruers voor haar besterud.
Zoo geraakten wij aan nulnner 10, waariu lvij
het gcluk hac1c1'en rr De Vlaamsche I,eeuw l te
11rogc1r vcrwelko,nren die r,oncl dit oogetrblik iu
Antrverpen gesti<:ht ll-erd en cr onze strekking
r;crrleriigcle

: echte

vacleriandsliefd,e gcpaard nrct

zLrirrere \'laamschgezinclheid.
-\{aar clc gelcln<locl lverd grooter ,en ,er kwanr
geen hu1p.

Gedturende anderhalf jaar had

zaak toegervijd, die

Generaal I,ambert.

het

ri'erk op de billijkste voorn'aarden aan. Saûren
rrret zijn vrouw, \tr'ier cenvorldige vastberadenherd
belvonderd moest worden, drukte hij al de voigende nummers.
Zekc-ren avond dat ik in d'e drukkerij aan het
verbeteren was voor nummer 9, waarin €€n hevige aauval stondr tegen d'e wegvo,erillg onzel'
rverkliedeu, hoorclen wij buiten een autolobiel
naderen. Een D'uitscire automobiel iu deze afgelegene straat voorspelde ons niets goeds. Wanneer hij 'enkele oogenblikken later voor de deur

stil hield, twijfelden wij niet meer of zij ltadden
lont geroken. Gansch ontsteld ging de drukker
openen, terwijl ik mij beneden gereed hield om
de kcpij te verbrariden en al het overige dooreen
te werpen. Weldra hoorde ik het Duitsch gebrabbè1 aan dre d,eur. Het was d,e Duitsche geheime
politie op zoek.. nâar eer zeepbaro'n". Zij moesteu
in d'e Picardjstraat zijn te Molenbeek en kwamen
toe in de Picardiestraat, te Evere !... Dank zij de
duisternis hadden zij d,e.licht te begrijpen ontsteltenis van clen drukker niet kunnen benaerken.
Ik, beneden, ademde eerst vri; wanneer de automobiel zich verwijderde.
Enkel,e dagen later, evenwel, moest een onzer
voornaamste rnedewerkers nauwer kennis maken

met het Duitsch gerecht. 7ækeren avond belde
aan op het bureel van Juf{rouw Jeanne Van
clerlinden. Ik hacl op zak oîgeveer 40 portretten
van joorgelingen met db noodige inlichtingen
voo,r valsche eenzelvigheid:skaarten, evenveel

ik

ik mij

,t

aan eene

harte lag,
overwonnen. Zou ik
aan

alle mo,eiLijkheden had ik
mij thans genoodzaakt zien het werk,

Ons geheim schuilhoekje werctr niet ontdekt. In
de kommandantur werd aan Yan Loo evenals aal
zijne vrouw, clie tot drienraai toe geroepen werd,
-rilaamsche Iæeuw r voorgelegd, d,och beiru De
het blaaclje niet te kennen. Zii
berveerden
r.len
kregen dan ook maar t'"vee uraanden gevang.
llcn uroest van cirukker veranderen. De heer

\-an Cutseur, Picardiesttaat, Bvere, uaur

mij nauw

gansch

steunend op vaderlandsliefde en idealisme, heL
cenlg ong:eoensureerd Vlaamsch blaadje voor
Brussel en Vlaamsch Brabant, te moeten,opgsven bij gebrek aan geld ? Andere geheime blaàen,
zoo dacht ik bij mij zelven, weet men we1 té
vinden am ze steun te verleenen, eu ons... Ourvillekeurig dacht ik aan de mindbrwaardigheici
ricr Viauringen....
Wij lvaren dan in April 1g1?. Drie maand. verliepen in vo11e ontnoediging en reeds had ik alle

ik op een Zoudag mo'gen ,t
bezoek ontving van een nrijner vrienclen, din E.
H. Emiel Wauters, aahnoezen:er van den Arbeicl
in het Kardinaal-Mercier-gestrcht te Schaarbeek.
Hij vroeg me of ik gelcl kon clo,en geworden aan
c1e opstellers van rr De Vlaarnsche l,eeuw l. Mijn

froop gpgeg;even,toe[

antwoord klonk natuuriijk bevestigend en ik
mocht, in antw'oord op eene tweede vraag die hij

rnij stelde, hem de volstr.ekte r,erzekering geveû
dat al wat hij mij overhandigen kon, in goeAe
hand,en ko,men zo'u. Hierop ontving ik eene eer-

ste som van.500 frank die voor ons werk bestemd
was. Dit lvas de eerste steun van belang. De ont-

mo'ediging was weldra vergeten en reeds v:ertien
clagen later verscheen o,ns volgend nummer.

Nu kreeg ik van E. H. D" \/an Tichelea eene
reeks programartikelen, die iu onze Vlaamschgezinde middens den besten indruk maakten.
p,661'

2ijne bemiddeling ontvrng

ik ook g€ldelij-

ken steun, onder andere eene soûn van bOb frani
van B. II. Buun, pro,fessor aan het Sint I,odbrvijks-gesticht van Brus:-:ei. Eene gift van 1,000
frank ontsnapte mij d'o,or de aanhoirding van e€n
heer, mij onbekend. die op weg nââr E H. D"
\,'an Tichelen in de Duitsche klauwen viel.
Mijn broeder, die thans eerst vernam hoe cle
opstelraad ineen zat, werd van nu af mijn mede-

opsteller. Hij schreef de artikelen geteekend
Cesar, V. L. Major C.G. en audere omgeteekende

-

Konrng Albert cn generral prrltener..
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scirriften van den gcneeshe,er rra te' 1even, daar
niemand bij mij te huis den d,rukker kencle en in
rlijrre plaats kon gaan. \\re1 ingeclnffetcl trol< rk
rles avonds op door rcgetl e1l tvincl en r.o.nd 6 uur
\1:as ik, meer riood dan levent'l, nlet mijne vracht
in r1e tram, die ntij naar cle sia-cl moest brengen.
( lcourendc clc reis ntoest iii r-ccirtstaarrtlc
ttis
s,--1ien clc tn'cc banken stiizwijgenri cle sanrerr
str-rraak aanlro'oren van r,crsclititle,r-ie sruokkelazrr.
I iers .iie 1.c \''ilvr;orc.lc o1r ilr: tranr g<:u e rgtr-.i
\\'ârÈn ge\\'ces1. en lrietdooi oli rir,L_raiin huntrc
larriâppelen clo,oi- cle Iluitsciicr:s haciticn z-it:rr
ri'iiemt'n. rr Ge zouclt hr,ic-r tioen, rirp er celi.r tr)t
ilei: ontrranger tern'ijl zt z.ic:|1baat urii bcLjccitj,.,
li c'li;.. zeepbarr;ls ool< rnet irnnne pakkct-r tc u çi
g.^ren, maar riic kurinr.l ti ile handen stoppen,
iré Ir..., \rerder- iiep aiies grlrri van st.ilrrt !rr,
(i,oddank, rnijne vcrl<olLclheiti uol; ltlrtt z()lliiriet'ge gevolgcr. n-adien heir ik diktvijls c1 tr.,.cr
geciacht hrtc noocllottig ctrrr' aatrlrourlilg rrlr rlit
,,ogenblrl; v,,,ri ririj lr)tr gr \\ ( trsl zijn. ,,
}llaa:: t1e opsteilers werden ontgoocht,.ld

olj:,tellen. Tcrt op riit r.,ogenlrlk iiacl

hij zicll be,
priald, zo,o'4is d'e overigc, iamiiielerjeri, h.i3 tret

l iooicn en uitgeven.
t)nze propaganctradiie nst ir,ercl cene tweede

tuaai ontreddercl, n,alncer ju{{rouw \,randerlin,
tlen vor:r cle tu'eede rnaai naar Sint-Gil1is trok,
\\:aâr cl trvee maarrtl uit te boeten bieven, daar
ze halsstarrig lvc.igercie de opgelegtle geldboet tc:
be iaicn en tc laten betaler. {;cdrirenàe h.;re al
u,eziélheicl rvercl harc taak overgenolrerr tloor.

rlej. Van

D'iest, onderwijzeres.
Zekeren rrroirgen vonrl jk irr onze brievenbus

crn ongeteekcnci briefje in ,t Fransch opgesteld

nict deze

: rr){iirrheer, n,ees vooir.]chtig,
Nooit heb ik gewcten i,ai,
lvaar het kwam. 'I'lvee da.gen narlien ontving ik
lvo,ordten

gij ivordt

bespicri. rr

't

bezoek van liej . Sltinetre, Sintc-Goedrelestraat,
die eenige r,r'eken vro,egel: de gevangenis vel
-Jl:j,
iaten hacl en mij van\\'ege rneiuffèr Jeairne \/ar
rierlirclen, die zij bezo,cirt hacl, liet ivcten clat ii,
op mijne ho'eclre clriend,e te rvezeir, Ik nam c1e vo,or.
zorgeTT die in dergeli.ike omstandigheclen clienen
genomcn te w.orden eû werkte voo.rzichtig vo<trt.

{.}elukkig \varerl er nooit auclere gevoifen. lk
vernâm later dat eene bespiedster, die a1i rnecle
.qevangene do,orging, had getracht varr mej. Vanderlinden inlichtingen nopens cr De Vlaàmsche
feeuw r te bekomen.
Zoo krramen wij in November lg1?. Ik cieed
eene erge verkoudheicl op, di,e mii troodzaakte
in ziekverlof te gaan. Juist .;vas er een nummer
o'nder druk. D'e geneesheer, des morgens.ontboden, legde mij het streng bevel 6p mijne
kamer niet te verlaten. Den avond te vdren was
ik, na mijn dagwerk, nog gaân rzerbeteren. Daal

de clrukker tlie te huis niets vreesde, op

c1e

straat

min in zijnen s,chik was, er niet aan hielcl voorbii de' Verbo,eckhovenpiaats nret de verbocien
l,rucht te trekken, .rvas ik verplicht geweest vooï
's anclerendaags 's avonds.. d,e samenko(nst voor
het afhalen der pakken z.o,oâls naar gewoonte
vast te stelien aan de I*ambermontlaan. Ik was
clus in de volstrekte onmogelijkheid de voor=

?le1fs

van Fransch-I3elgische zijde kr,r'ani er legenstanrl,
tir ontirielr-l men steun.
Toclr hieid men vol etr r]umnler 30 werrl r-ritge
rlcelii bij rle, Blijde intrede varr clen Koning.
l.;i' lteer' \';iu I-arrrlrrvt besloot ziin r,elslag mei
,lt.' \\,oort.len:
t lVii ziin ten uiterste voldaan !rct rraderlaud
geclienrl te hebben il tlc mate rran irct urog"lijke.
(laarne irre rrg ik hulcle aan ii1 .1czen clie ons wetk
hcbbcit .gcstcuncl, \:rtol'rianrÊlii ji flal) onze bekende
I ricriclt,r iiie irrtl1 zlrovr,ei ttterlijcling aan de ver
:lrrciclirrg \':ul {( f)e Vi:ian:sc}rt: I,et:rtt. ,r lrcbben
meclegcrr'erkt. (Jncler iren nocrit ik irr 't bijzonder
Ji. (iee.i.;reits, Gcnt-sciren Stctnu,eg, l'Iolenbeek,
riie ger'cgeicl l,euven en i'icclrelerr bcdiende ; me3
.f c:r:lrrr: l)uyck, tlre llej . \raudt--rlinden gedeelte
iijk orrtlastte; \,11{. Emiei I,ayvcyt, gemeente,

lrtairil;te

lt'

1,.,

Schaaritcck en i,evcriitg,raamschilder

beek, ilie zicir gewillig t.en dienste
:ltlaicu varr l[ . l)e \,'rerr; rlr'n fi. ]1. Emiel Wau
li i's, riil lmiterr tir,rt ste uu, tlien hii r)ûs bezorgcic,
urrègeir.i eirr l]:tk nutnnters naar Sint-Truiden
oi,erbL:rcht, vrlu\\ ââ1' ze .luor gansch Liniburg
ver:p::cit1 \verLlen; -Nti. Van Loo die na zijne in
r"r-iiirerristellillg een ijverig propagandist b1eef.
Langs }iit;ove en Aalst ging er ook een gecleelte
in het etappen gebied. (1)
Se

lraar

xxxfiI.
TN ITËUET SELûIË.

tle Lieïd,adi€heid. -- De smokkelhandê1.
-Grensoverschri j dingen.

In de;i zwarerT tijd cler b,ezetting,
cller:de bleef de liefdadigheid levendig.

bij al de
Wij

heb,

berr reeds gehoord van het werk tot hulp aan
c1e krijgsgevangenen en ged,qiorteerden, maar

uren kon zoo weinig do'en tegenover het groote
1eçd.

(1) ,r LIit de geschiedenis der bezetting. Het
sluikblad rr De Vlaamsche I,eeuw l.

-

lzbl,

-

Eett grocp Z<t\aven.

lien anil,er wcrh zo,rgcie vo,or c1e oo,r.logstvcezcu,
niet aiieen vor.rr c1e tselgisclre, ruaar o,ok vottr dc

I"r'ansche.

Iu Januari err Itebruari l.gl7 kwaruen cr vijf
tot zeshonderci Flralsciic kirrdercn uit N'ooroFranklijk. I:[et
cie

lver-k dcl oortrogsrveezcn ontferirrzich over hen, korr ze in Fransche gecsteli.jke

gcstichten plaatsen.
Het rverk del gcniecrrtelijke s.ocir besto,utl ovct
al en bezorgclc aan vcle lan<igerro,otcrr 't voor.
naantste maal. In ttre groo,tc stecl,en zâg 1lrc1l
lrr-rngcrige kindreren ro,nctr cl,e kazernen drentelcn
in c1e hoop wat afval van eten te krijgen. Irlcrr
likte zelfs c1e soepketcls uit.
llen nroest c1e geriuge rantsocnen tleclcn lrct
nog ongelukkiger lierlen, bannelingen uit Noor(lF

lrnkrijk.
Iu Jlaart

1917 kwamen cle eersten. Duizenclen
farrrilies vestigden z.ich in l{enegour,ven en Namen. Wij beschreven reeds dên uittocht uit I,ens.
l'c Bergen en omgeving kwamen er 12.000 aan.
Charleroi hetbergde er 15.000 en Doo,rnik even
i'cc-1. Anderen bevonden zich in Brabant, Antrr erpen, filxblu.Ig. Ze krvamen uit Saint-Quentin,
Ltron, Tergnies, f.ens, Douai, enz.
Vo,or zwakke ktrapen en meisjes had rnen het
werk gesticht : < Gezonclheictr vo,or ,t kind l ; met
hct do,el die kleinen een tijd in Ho,11and te iaterr
rloorbreng'en. Men moest allerlei bczwaren uit
clen weg ruimen, veel b,esprekingen vo,eren, heel
wat maatregelen treffen, maâr weldra toch leverden al die bemoeiïngen praktische resultaten.
Er lvaren komiteiten in België en jn Nederland.
l),e eersten zorgd'en vootr een go,ede keuze der l,veg

te sturen kinderen, uit Vlaamsche en uit Waai,
sche gewesten; db tweeden r.egelden de huisvestingkwestie

fn

in

Nederiand.

Necl,erland verklaarden veel bijzondere
person€n zich berei<tr kinderen in huis te nemen.
Tevens vormclê rnen ko,lo,nies in gebour,ven, als
in het Strandhotel"te Vlissingcn, in een villa bii
Bergen.op -Zo,orn en elders.
Op regelmatige tijdstippen kwamen te Rozen,
daal de treinen rnet zwakke kinderen aan, vooï
r'vie zich dus de poort orpend,e, de poort van o,ns
land, 't \Mas een ontroerende aanblik, al die

lrlcckc gcziclrties rroor cle rairrctl. Ijn u"elil ecn
''i'cugile bij ric kleirierr, lils zc ccriskiaps vo,o,i t1t:
larrgc t;afeis storrcicn, r;ret ml.lk en r'r'it broocl.

Ilt ki:rric,rcrr \,!c1'rlijij hier- gcgrrepeerri, onder 1eiriiirg .':rrr llrtllalrlrche- cn lielgische iiames ct
lrccIctr, cir ilc t|cinclt \iûeid,er1 t.e itt\ar Rergcnoyt-Zot:rtt, iIlririclirrii:g (1-loilbr,tg), \'lissingrn,
r-raai- Ilcu I{aag, Schirr'ciriirl.lcll,'t (iooi, naar
Arnl:ertr, 7n1ç,en, Zv'r:ile etr

r:lclcrs.

lt:n zoi!,cn : r'o,edse.i, maar
lilcctiriitg. \tcri l<inticrcii ir:rrirlen bij-

\rocr- :l1lcs lnoest

(lijii

\,(ror'

:,.Ltittlc'; gcirccskunrlig tot.zicirt rtc,i.rciit-. -\ir:-ir g:ii
Irurr tntslranning, ricirtte spee11;,leiiren in, c.il:cti
tr':rnileiitrgen. Iii r,r'as rcn tair-ii1i 1-rtr-soueci ui,j

l'illigci:,

.r'lrU

claiucs cn htcrer-i rrice:it:11 onriei: iirlr.-;

lrtIiirrlt rr grr-ckrirLrerr1.
I{in(lurclt vair gciiiter.rrcctric srlltlatcn klr,atilcrr
zc1ls rrr.ct nro'eclcr vo,oi goeci ovcl. Iin Hollanrl
r.rntvin.g ailcn even gastvrij.
Terccirt schreef r1c hect Jaspar in zijn welkjc
t I)c Rclgen in Nederlancl r
ir Ofscl-roon Nc<lerland zclf ictr.qevoige van hct
lcliort :ian vocdingsrnicldelcn irr ecn toestand is
gckornen, ilat de regecrirrg tot strcltge rantso,e,
neering is mocten overgaan, blijr,en onze Ho1lanclscire vrienden zo,o\.ee1 tlclgische kinderen
r:o,o,t hongersnoo'd beirocden a1:r zii sleclrts eenigs
zins krrnnen. irtrog steecls kornen geregekl konr 1irt

:

r,r-lo,ien clier o,nge1ukl<ige, r,erb1eektc.. uitgeputtc
lileinen aan, dTe, evenals iri het llcrgin, niet groote
i-rar:te1ij l.: heid'nr,orrlcn orrt\râ n gen, zo c.,vel rlioor d.e
autoriteitcn als cio,or cl,e bevolking. h-Erar.ireijvert,
gelang

clc ellerrclc

in ilelgie

vreeseiijkerr n'o,rt1t,

\.ed;erlantl zich rlcer onz.e lanrlgencxrten te reclden. flaarto,e iree{t het rran c'le i)iuitsche autoriteiten il tal van gevallcn rn ichtigirrg wetlen te
verkriigen om d'e \rrou\ven i:n kintieren van de
irr Neclerland geintc.rnccttle Ïic1gr-schc solclaten
o,ver tc laten ko'men. Dc lLcgccringskollnitssaris,
rie ireer Sirno'ns cle ltu-vtti:, il lret ltijzoncler belast
mct hct Cocn dcr vcieiscirte stappcn bij c1e Duit
schc at.toriteiten, heeft llerhaeitlelijh ziin logingen nret sukses bckrooi:11 gezicrr; lionrlerdctr
ongelukkige s'oicl'atcn clankeu hcrr het gcluk hrur
gezin
'r:i een langclurige en *.lloevige scheiding
weer te hebben gevondien. D

-*
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Irecr crtt tlc rtrndlrttt, \\rilal nrcn logecrcl,e *^-

\.rrals

hel l-rij lrlrtikuliereu geen et:ht logeeten?
van
- cil
't strantl err tle ze'e, varn d,e vissclterssclrcllcn
(lc rrla1lbo,ot, van hct go'ecle voeclscl, rran rvil
irrtxrtl, vleesch, kaas, eierllt,ckcn crr tijstpalr, r,an
t'ie lckkere rnelk.
( listcreu heb ik clc krncl'cren vcrgezckl tot itoo'
zenrlaal. 'k Zat bij een gloepJe van Antrrerpcu
cn 't n'as of ik rnc weer te Antwerpen lrcvontl.
I)aar zag ili o.a. (-)ustje... i<iein vcntjc, naasl
zijn tantc, clie maar zes jaar oudeL ',1'as. Oustje
nrct zrjr.r scherp snuitjc en zijn {cllc oogj,:s.
't lin'anr van 't Sclrippcrsliivartier...Nog anrlerer.r
u,oontleri irr tl,ie buurt cn 'li lroo'rde van rle llccn.hotturcrstr-aat, Blaurv Broclistraat, Gulrlcrrbcrg,
Pattl tt-sstrairrt, etiz.
rr

()ustjc, u'aar is urv

r,'acler?

l

., Itt rittt nrrriôg, lll( ilCL.l . ,)
Ecns pas harLclcn zc ihuis nie'.rn's gchacl. ( )rrstjt'

ctt zijtt zusteis crt zijrt nroetlcr woolcl'crr rru bii

groo,tû1,J,edcr. Zoo hcbben veel geziriucll 111:râr ccil

zclfil;c clak gekozen. En 'k vroeg rne af, hoc irrt
Schippcrskn,artier uu rvel .gaan moest. IIcn
\vâs cr a1 zoo klein behuiscl. 'k Zag naar G'.rstje...
cn 't clcerl nre pijn, dat hct ventjc terrg rno'est
gaÉu1 l):lar 't Schipperskwartier,naar .cen bekrornpcn karrrer, waar 't elen zoo schaarscir zal tijt...
En niet allecn naar Antwerpen gingcu rle gc
clachtcn... In den geest v€rg'ezeklc ik klcilcrr
rtaar La Louvière,.naaf ( 1e pays noiL r, waÉlr 1ri1
cl'e ircrfstwirrcl gielt orn ho,oge, z\;arte tcrrils,

in 't

aschhtopcn, om rle blok-cité's, waar zekcr veel
onclcrcteuncle vad,ers lvonerl, clie gaarnc eerlijk,
vreeclzaam v,'elk zouden verrichten. mazrr tharrs

lioring r\lbcil rloont

ecn voetbahveclstrijcl

echicr hct front bij

.

lveggcvoerrl worden om te arbeiden tegen aiies,
zo'o lief is, zoo nauw aaû 't harte ligt...
En naar Doornik... nu etappen-gebied verklaard... Waarom? Zal om de stad dler u cinq

u'at hun

clochons

I)c lrcschcrrrclingen vân ilct n'erk <tGezond reid
voor 1tr:t I{itrtl r; blcveir zes wc.liell tot twee maancien ; lriiz.onclere zickeu ook lange-r en zeils be-

El rry*as clus ectt stelsel r,alr uitr'visseling.
lrcuogrl;e de kir-rcleren tlo'or een verblijf in

stenclig.

Mel

I.iedierlarrd bcter te wapenen tegen olrtbering,
herr <rp te nronteretr. En meii tlachtte een z@
groot mogelijk aantal kleirrcn daarvan te tloen

geniete't.

Ilet

rvas toereu<l <le clankbaarheid van

cfic l<indeten te zien.

Ben rlagblaclschrijrrer uit \"lissingen beschreef
het vcrtr,ek cler kol,orrie uit het Strancihotel alt1aar, als volgt :
rr Vlissingen... F'1essinguc... rvat zal clie naam
gisterenavond en hctleli ir []i:lgiô wcer veel genoemcl z.ijn gewordcn I llc c1r-rnkt, ik kan me de

r, het grijze

oude Doornik, langs de

Scheldr', het kanon trulderea, een slagveld ontstaan? Wat b,edreigt die kleinen nog? Vragen
zoneler antwoorcl. Bange onz.:kerheid.
(lel,lkkig, zij vcr,elen het met. Aan het station
steken ze 't ho,ofdl buiten en zwaaiend' met petten
of rl;o,eken, roepen ze ter afscheid : u I,eve Hollaut1 ! r o{ op z'n Waalsch tr Vif la Hollande ! l
Tc Rilland vragen ze aafl boerenknechten om
paarclen'ortels, dle daar geladen worden. Nabij
\\'o,cnstlrecht boeien cle slikken en Ce golven der
(),ostcr-Scireld,e hun aanclâcht een oogenblik...

jl'c I{o'o'zendaal vo,elen ze het Flo,ts, 6^1 't nu uit
is rnet hurr verblijf in Hollancl. Jin waarachtig
bij r,c1,:rr komen de waterlarrders. Ja, ze gaanl
naar tno,edeL... maar in die kleine h,o,ofdjes leeft

tooneeltjes voorsteilen. . cie t l3elgische kinderenrr

nog cle herinnering aan al te so, ere maaltijden...
ru Als nr,o'ed,er hier r,vas.., en wrJ dan hier blijven.l
Sommigen zeggen het... en 't is wellicht d'e ge-

van de meesten is vader

schilclert zoo he1 den toestand in België.
't Is h.ard, als ge aidus aan de poort van uw
vad,eriand huiveten mo,et,.. 't lancl dat ge eerrs

.

terugkeerencl te Antwerpen, Lier, Vilvoorden,
Ileuven, La Irotrvière, Doornik.'. gekust door dc
ontroerde, verheugde rno'ec1cr en enlielen door
den getukkigen va<1er

- do'ot' zusters en brocrs,
den strijtl *verrvelkomcl cl.oor- tauten elr nichtjes en buren."
En clan naar grootmoeder gaan orn haat te laten
zien, hoe go,ecl c1e kleinc er uitziet, hoe weldadig
u*o 't ûcÉaam dat verblijf irr l{olland was..' En
overal vertellen, van 't Strandhotel of den mijnechter

in

<lacllte van allen.

vrij,

'nvelvarend,

rijk

Bn clat ontroert me... dat
gerveten hebt.

Een aanvallig meisle
t1,ers

tr

krijgt van een rler gelei

een mark.

O meneer ù, zegt het < wat zal ons moecler
ze w€er een brood meer koo-

blij ziin Nu kan

-'-

Duitsche loopgraven

in

den

pen. D u_ O, tteneer ll, verrrolgt ze vertrouwelijk
en ernstig,
al te ,er-nstig vo,or haar ieeftijd,
-- in Antrverpen...
tt 't is z.oo duur
Rijke rnenschen
kunnen 1ru ook niet a1 koopen wat ze willen...
illeneer, mag ik u een kus geven ? loe ge,ef er
rrrc ook eens een, ),
Dre Clankbaarheid d,ier kleinen voor hun begeleicisters en geleiders
vo,o,r a1tren die hier zoo
--hen
goed en zoo trouw vo,or
zorgden * was treffend,... 'k Zie ook nog even het u Zwartje rr, z@
noemrl,en we ',t a1tijd,, als we 't zagen voorbij
gaan... 't Scheen een Kongo,leesch kroezelkopjè.
Schamel kwam het hi,er aar... 't Vertrok als een
prinsesje, in 't rood manteitje.." En de dâme, die
het verzo'rgde en a1s een kind in huis opnam en
vertro,etelde, brengt het weg tot hier
Enkele gernterneerde so,lcl,rien kussen en herkussen 't dochtertje of 't knaapje, dat'naar mo€d^r tert'gkecrt. Err wanneer zij?.. O, wat moet
er in 1,,-rn hart omgaan?
Maar de treiu staat klaar... Een laatste koek...
een laatste glas ne1k... Hancldrukken, kussen...
Een scherp gefluit... Aan alle ramen gewuif en
gezwaai... Nam,en van geleidsters en geieiderc
klinken nog langs't perron.., Eenige oogenblikken... eu. weg zijn z,e, de gastjes van ,t herbergzame Ifolland,, weg naar Eelgië. u

Ook uit Nooird-Frankrijk kwamen

zwakke
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nacht oncler trourmeJvurr.
kinderen naar Nederland. Hun aanblik was nog
ellendiger, En men zag onder hen verminkl
ten, getroffen door granaatscherven. Die knapen
en me'sjes zagen bleek, varl 't verbiijf in- de
keiders, b;leek als planten, die reeds lang het
.,,ec1

licht
''t

missen.

'uit

Wareû martelaars
Kamerijk, Rijsel,
Roubarx l)ouai, uit d,e o,mgeving van Lens...

Somm'qen waren vaderloos, ten minste vadler was
in den o,o'riog en moeder hadd'en ze in 1g14 verloren bij cleu into,cht der Duitschers, toen de be-

volking vau veel dorpen in aile richtingen

versprcid werd; of moeder was dood van eilendE.
Men zag daar meisjes van veertien jaar, d.ie voor
kleine bro,ertjes eu zusjes zo,rgden, al'maanden
lang en een gezichtje haciden gekregen als een
ourl_menschje, veel te ernstig voor hun lee{tijd.
lVlen c,ntruoette jongens, rlie reedb als dwangarbeiclers gebmikt rvaren gewordeu.
Ja, , oor clie bannelingen scheen Holland een
paradijs
_ T"_.nrys*t en omgeving bestonden er ongeveer

200 liefdadigheidswerken

l{en

verleendJ hulp

aan de kraamvrouwen, dre pasgeborenen,

dË

kinderen, de grijsaardB, de gevangenen,
de gedleporteerden, d:e jnvaliedên, de gebrekkigen, de rffeezen en wecluwen, de vrou-wen van
z-wakk_e

soldaten.
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c1e

bo,orte'r en 260 sterfgevallen.
Men strer-d tegen de tering.
In de Brusselsche trams bijvoori-.,ee1d las rnen
uiet rne-er dle aankondigingen van haudelshuizcn,

matgarirre hceten, aan allerhande iui, die per
fiets uit de glensstreek kcmen, voor 't meereocleel zelfs uit Belgie. Dezc hanciel gebeurt vrror
't statio'n en 1n een koffiehuis in de buurt. Trveemaal ,laags ziet het plein vo'or 't statior- er als
een betrrs uit. Van 11 tot 12 en 3 to,t 5 uur. Dan
koruen er heele treinen met rnargarine aan, dic

rnaat aarrwi;zingen van allerlei welken van lieÏcladigheid, als u Het Wachthuis r, Galliléelaae,
;), ontv:ngt dag en nacirt d,e gevangenen, die bij
lrun terugkeer z,orrctrer middelen zijn.n < tr)e rrProvince éprouvée r vraagt kieeren voor: de w€ezcrr uit rl,c vcrq'ocste streken.l rtGeef uw inschril-

ving a:rn cle Verbrocclering der

oorl,ogsiuvalie

Strrur sciroeltelt itll1t c1e rr Roosjcs cler
Iioninginr, r'oor lccrlingril va11 -l to't 6 jaa". ,;,sy17.
]len kaf r;eel vcrtoorungen vatl tooncrelstukkcri
tr

vo'o,r licfcladige r't'erken, err vo,erdc ze

rlicre hnizcn

in

1ri.iz,;l-

op, om van Duits,che censrlllr \rril

tc blijr,nn.
l)e censuur toch legdc al1erlei mo,eilijkiretlen
in clerr \'veg en eischte zelfs ciat een decl van het
llrograrnfila D'uitsche muziek bevatte.

IIaar genoeg ! Op 't gebieri cier liefdadigheirl
werd vecl gedaan. D'aartegenover openl-.,aiiic1,e
zich ecb.ter ook afschuweTijke zellzucht. Go,ede
err slechte karakters vertoo,nclen zicir nu cluidelijk. Br wâr€rr vad.erlanders en v.erraders, barmhartigm en ongevoeligeri, engeis van goedheici
en monsters van w<leker. Hier zag men weelde,
claar in dre groo'te rnass*t bittere armo'ede. Aan cle
grens irijvoor-beeld rvaagderr jongelingen hun
leven, o,nl N,ederlancl en dlan het front te
hereiker,. Anctreren daar-cntegen clreven er hauclel

loopgraaf,

pon<lerrt van ( De I'elegraaf l uit Bergen-OpZoont auu zijn blad:
<rVan al de groote margarine-fabrikanten en gok
we1 van d,e kleine, hebben sedert eenigen tijcl
vertege:,Lwoorcfigers hun kwartier te Bergcn-OpZoonr opgeslagen, en verko,open daar bij ontzagiijke lroei'eelhecler.r van een zekere stof, die zi1

Maar d,e nood was zoo gro,ot, de behoefterr
waren aoo velen. D'e geboo,rteu verrninclerd,en
nret 55 "io. ap 21 Februarj meldde het bulletijn
van dr:n burger'lijken stand te Brussel I2l ge-

rlelt rr.

*

.

\,'ooral tusschen Santvliet en Arendo'nk wciedtle r1e srnokkelhand,el. l\{en l,evercle claar aan de
I)rritschers allerlei wâren, en burgers verieend€n
rlaartoe hun rneclelverking, niet alleen in Nederlanci maar ook in Bel.qiê. Zoo scÏrreel de korres

in mirrcler dan

géé'n

tijd verko'cirt, op \À'agens

karren geladen err... op wcg nâar

en

grens zijn !
ZooaTs rve tceds zeid,en, he'eft rleze koopwaar
van margarine alleen maar den naam. IJ,e veronrierstelhng is geoorloofd, clat het een mengsel is
d,e

van olie en vetten, clie zoncler mo,eite rve,er d'ool'
de I)rritscliers om te smelten c'n tot militaile
rloeleinc1,en aan te wend,en zijn.
I),e vcrlrakking van dit raadselachtige artikel
ls gewoon schitterenrl. In <tre rnooie withouterr
kistjes zitterr d,c blokics... margarine gewikkelcl
in zilvr-,rpapicr net als reepcn choco'lade. Fijn
goed

I

Iemand, tlie er zijn werk van gemaaki heeft,
heeft berekenrl, tlat er elken clag te Bergen-OpZootn a71êên' hond,erti ton, zegge 100.000 kilo
nrargzirine aarrko'nren cn rrerhancleld word,en !
Natuurlijk is daar n'cl echte, urargarine oncl,er,
en die lvcrdt tt'orrw aarr het tolonderzoek onderworpelr, maâr op clic nanicr jrrist worderr cle
kommiezen tc l)utte rrlle dagen vo,or r:en berg
rverk geplaatst, die hoog gcnoeg is, opdat zij er'
met cl,en. besten wi1 vnn r1e i,r'erelcl niet rneer overheen zouden kunnen kijken naar liuks en nâar
reclrts van den grooten weg.
En am gebeurt het thans, d,at op sommige

-
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kijkt na oI hij ook rvat nteer ureebrengt clan
cr op het papicr :;t.aat. \'rocger... D'ie solclaten
zijn hicr 11og nraar eerr paar uraartil'cn. \'-roeget,
r"ôôr <1icn tiid, tlran ktt'arrten er iricl schepen niet
allerlci \r.rl-clr aan. Eu 's avonds lircgcn lvc c1c

ri:rat

snrokk:ikarrctjcs

1'61'l

Nicuw Nartten ctr dat ging

llaar hoe ze't tvetetr, ik
ircgrijp hct rict, ntaal iu Hollancl schrijvcri zc

ruiicnraal o1;pcrbcst.

er.rvcr iu tlc liratrtcn en nu

'li

is't

vctslccht.

l

Lnfornrcer<lc vcrder.
-I{orr nni czcn r-r1 r I{r-trisr,,rcgkacic. N ccu, clie stotr cicn cr nict. Sonrs kivairtcn zc, lltatàT ze lratlt'lert

ccn rritgeblcirlc: strcck tc k<-i'ntrolecrcn.

's r\rro,ncls binuettvarcrr ?
Lir rvas,ccn rlur voo'r gesteld. l:Iaar och, ge
ko,nit binnen als gc u'ilt. I),c o'rirlogsschcepjes
iagcrr rtc'r van hier.

Naal Anturerpell 'v'âren? 0, als ge een paslroort hebt, gaat ciat bcs1. F)ri ge zijt dadelijk ,oi,,
llclgisch water, zondar tic kontrole van l3atlr te
f)c lie'rk r,an Rcninglrc.

rrroctcu passecrell.
<r

l{unt ge hier

alles halcn zoîcler briefje?

l

< tsriefjes vroegen ze uo,oit. Peffoleurn, zo,ovecl

lllaatseu, tnirlik,tt in d,e hej en i11 d'e bosscheu,
bij vo,llen clag, heele laclingen tuargarine clt'grerrs
overt{ekkerr, zouder het nrinste orrderzoek van
wege de do,uanerr. Vo,cirnamelijk geb,eurt dat bij
den dijk tussciren iret gehucht d,er tselgische ge
rneente Santvliet, genaanicl c d,e Platluis l, etr
het statio,n van cle stooilitram: c1e u Kabeljaur,v l,
waar rle Duitschers zo'o neiil'iliencl gewerest ziju,
een opening in hun draarllers1-rerr:ing tc ruakcn.
A1s ilaat, en op rnenige audcre plaats rrog, bij
r,c,lietr zorrne;schiin ganscire liarrtr,racltten van
rlic z.g.rr. nretgarine zotrt.\er eenige kontrole het
liirrrl vcrlaterr kururerr, clarr nag inerr zich afvra
gerr, wnt lrt:t ciau we1 bij nacht rnoet zijn t. t
lien ander korrespondeut bczocht den Zuiciclijken o,ever rl,er Westcr-Sclrelrlc en lreschr"ceT ltr't
srnokkelen i-rcr r,uariuig.

Hij

schreef

:

lrtrizcn nict gro,ene 1nicen kieine haven met
dikkolrlrige paleri. Jui-st zrio'n rivierhoekje urt
r,

Walzooldc'r.

F)er-rigc

ke:rr o1r rlen hoogcri

rlijk,

Van I,enuep,'s rolrtarrtiscire verhak:n.
D,e uvind lrad de wegcr <ir.ooggcbiazerr. I)at
vir'l nte:e '-lus, en spo,eclig fietstc ik clerr eenzaurcrl
polder tl,oot, naar t1'en zeedijk gind's, u.aar rooctre
lc--lr vâ1r

rlaken cn ho,oge mastell
'L Was Kruiswegkad'e.

ss11

hsverrtje aanduiddcn.

. Neeu, zoek het heusch uiet o1,r uw atlas. Een
iroekje oln el ik st<xrcl bi.j dr:n lrt-e,ecle, genl, tle
haven

\[ijl

verschiining lvas e'eir gebeurterris Wic
liirrnt er uu ook op rlerr Kruiswegkade?
,, \\ri'1, eerrs kijken, o,f ik hier een scireepje
rilalgarine, zeep... nu ge we:et wel r,vat ik bedoel. u
Nu r,r'erci rnijn komst betcr i;egrepen eu rk v<lr.rr
crrrr :rtchi smokkelaar aangekekeu.

icûr:nd schudde 't hoofd.

Iiiik daar eens ", zet hij.
Ja, er r'vas rrog rvat clie1i water eu rlaar lag een
Ïicurlschipper te lossen, orider to,ezicht ven ,eerr
soldaat; bajonet op 't geweer.
r, Die schrpper heeft eeri vrachtbrief, de so,l,,

ge rvilt. Zeep ook al. Als ge maâr betaalt ! r
Dus tle eenige koutrotre aan 't haventje was die
solclaal en so,lus de kommies.
rr l{rjk r, zei ienraucl me oprecht, rt als ge het

wagcn dlrft 's avouds, zov 't wel kunnen lukl<cn. I]a:rr 't kau tegelvallerr ook. I,,aatst werci
ccn kcnnis wat verder <loor soldaten aangehoutlen rrret een paâr kgr. ko,o,kerwten. Hij reecl
naar clc grens. Had hij 5 t<gr. bij zich gehad, dan
u as hij er !lan. Maar als ge wat geluk hebt.l

\''an l{rniswegkade reed rk naaf, een aûder

lrrL-;cntie. 't Ligt geen tw-intig minuten verdêr
op eir onrier clen hoogen dijk, achter de s.kkken
i'an de II,oute. 't Is wat meer bekend.
't l{cet De Paal. Ja, 't staat op de atlas, uraar
tocl is cle haven van De Paal nog niet beroemd,
l<tirruetr worden. Tusschen kleine, soms allerkleinste huisjes zo,ek ik mijn weg. Waar iret pad
a1 tc groote inctreukingen had, lag a1s plaveisel de
lfval van 't nationale voedsel en tevens dc bro'oclu

inniirg van I)c Paalsmosselschelpen.

\i"rccL een ho'ckje om en weer stond ik bij ccrr
breede geul, clie nu zoo goed als d?oog rvas mci
laag water.... De haven.
Op de moddiel eell ( kas r
ho,e die er iu kat

varen, is liaast onbegrijpelijk-

*

en verder mos

s,'lhcrrgsten.
()een soldaten.

Weer nieuwsgierige blikken.
ru

r,
rr

Sruokkelen ? >

't

Werd raoeilijk gernaakt.

]{aar door wie? l

Sol claten

[r

l

patroeljeeren.

liggen er

c]aar crgens een

half droziju op eèrl

Itocve,
,r

I{unt ge rtrij

lossen?

l

O i:i, zcroveel ge wi1t. So'rns ko'nrt er weJ eens
;(.ll[1il(l bij hen. D
< Iicl'nmiezen hier? r
n \r'ast? Kunt ge begriipen. Op patroelje uu en
rr

ctran.
rr

l

J{aar Antwerpen varen?l

--
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.*
sruokkelaâr.-s I Daar doen ze sâmen. IJaar vornren

zc êên {anrilie, claar kennen ze ruaar éérr vijand:

rle o'versteu, tlic 't huu bel'ettcl.'s }J.orgens vroeg
ko'nrcn cle vroun'cn iu iraar oncicr-rok naar buitcn,

één

kijht naar linLs, één naar rechts, en ho,p, de

:Lnderen hebben 't ovcr den cltaacl en a1les is geliujscht c11 gearrarlgeerrl eer cr een patro,elje
ko'rrrt. fiensgeziircXheicl, clat tno,et er zijn. Ijn clarr

sruolilicit gc r,vat ge lviit I itiaar te Nieui'v-Natuen j
-- \;crachtelijk nocmtle zc clit clo'rp. - Ja, jorrgcn, gc1ctr verdicnctr is cr. -Een rl,oos ttr:itgarinc
voor 12 fr. iri.er, r'oor20 fr. over cl'en rltaail. ls I Tr.
u'inst. Op 3 rlo,o'zen 2.{ fr. En ge noet ulv .rrllren

nliiar c\-er uitstckcn. \ierdicncl is

't

a1

! ls

rlat

gccn sciroon gcicl ? Dcnlit gc tlat zc op D'c Iilingc
nog bij bocren rvilclcrr ,vcrken? Zc bcclzrni<etr ct
voo,r

I

Àarr de grcns verclicut tnen ticu, tl'intig,

.iu,

als gc u'i1t honclcrchrtaai mccr I .\1s gc rtraar slirrt

zijt. O, cr is hiel rvat tloorgcvocrcl... tttargatittt',
zc,cp, o1ie, b.ctrzirrc... rvat wcct ik al I l
ri Ert ntt niet rncer ?

Dte

kerk van \zive-St-E1oi,

ri llcst ho,or.
nrrrrt Batlr. >

Darlclijk

rl

Eelgiscir trater. Nict

t ISricfjes orrr zeep, petro,leum te halerr. l

llcrr lachte rne uit.
Maar neen, de goecie tijcl rvas het toch niet
rneer. Men werd al te skeng, daat meer naar de
grens toe. D'och wie 't ll'agen durft"..
Waaghalzen zijn er echter genoeg.
Weer de fiets op. Een uur verder ligt een derde
haventje. Emma heet het.
'1< Was buitcn 't rijk d'er gebaande wegen.
D,e zeediijk lag te glibtrerig, dus reedl ik op den
bclrn tusschen cl,e dijken en de slikken der Schelcle ,in heerlijke eenzaamheid.
Te Ëmma (o'ok 'een gro,ote geul) trof ik op
nieuw de mosselvaartuigen.

l

rt

Soldaten ?

tu

Ja, op een hoeve. ))

tr Kommiezen? >
ru

Nu en dan.

l

riql

verontwaardigd

l
't Is tegen het smokkelen,

toch moeilijk.

wel gaan.

he1.

Kontro,le is vooral noodig aan db slikken en

een vrotlw. rr 'k Kan t:itàar 41iter petrotreum per
week rreer krijgen. Ze maken het d,e menschen
z.ou nog

Ze malien

ook hier haar invloed dben gelden,

>

< Briefjes?
ir Ja, sedert Zaterdag ! rr

't

l

u zo,o moeilijk ! Aan Dc Iilin
ge gaat 't go,ed, maar gisteren was ik nog te
Nieur,v-Nanen en de menschen kiaagdren er
maar I De Duitschers zijn goed, geno€g... brave
kerels... maar de Hollanders verbieden het u...
uw eigen vo'lk. En met de soldaten gaat dat over
't algemeen wel, maar de ov,ersten. En te Nieui,vNamen kijken die d,e jongens op d'e viogers.Buiten
't dtorp kult ge nog al wat overkrijgen ! Och, om
't eerlijk te vertell.en, met veel s'oldaten kunt ge 't
ue1 op cen akkoordje slaan.Br zrln er die zeggen:
a1s ik laat smokkelen, wordt mijn trakternent wat
grooter, en als ik 't verbi'ed, blijft het 't zelfde.
A1s 't ruw \,veer is, kunt ge er nog al veel in een
herberg ho,uctren met een glas of een bûrrel. ))
' k Bezocht .een vieldle haventje. Prospe4roldêr,
't laatste op Ned,erlandsch gebied. Geen enkele
soldaat... behalve ginds aan 't eind var ous land,
waar de draadversperring ver over c1e shkken
ioopt, maar heel gemakkelijk met een bootje ver
meden kan worden. En met een paar slagen is
rren in België.
'k Hacl dus een lange kuststrook van Z,eeruwscir
\/laancleren bezocht. Trvee maanden geledeg
was het er de guldren tijtl !
ik haal de b,ekentesis van eelr
De kranten
d,er bewoners-â4n
hadden alles bedorven.
Zel<et, rJ,e kampagne-van ( De Telegraaf l heeft
rr

't

bekende 2e; n\aar
Ergste is echter de jal'oe-

zie van de rnenschen.
Ze verklappen elkaar. Te Nieuw-Namen toch !
Dre een kan niet lijden, dat cle ander wat trleer
verdient.
En plo,ts in extase biina, ze sloeg zelfs op
l-raar been:
< In de Klinge, daar hebt ge de echte goede

<le geulen der Schelde.

Rechts van d€I1 straatweg Ossendrecht-grells
Ioopt een w.eg d,en pold,er in. Tegen den fellen
Westenwind inworstelend, strompeldb' ik dkrcr
't slijk, dijken op en af, tot ik na een ktrein uurtje
d,e No'o,rclkil bereikte, aitijd rr de Ossendrechtsche
haven

l

genoemd.

Het is als een kanaal door de slikkEn,

3800

metet lang, van die haven tot aan en over de Bel-

gische grens strekken zich de groene schorren
uit, db,orsned,en van kreken en ki1len. Ginds wat
Zuidelijker rijst het ned'erig kerkje var 't eerste
Belgisch dtorp, Santvliet, en daarachter de spitse

--
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hierin bijzond,er handig en gebruikt daarbnj een
langen stok met haak. En d,e eenige kontrole
met de soldaten is h,et zoeklicht, dat 's nachts nu
en dan de scho,rren in voltre Haarbe zet.
'Ware niet van de zoeklichten, 't smokkelen
't
zou een kind'erspel 2ijn, vertelde oqrs iemand die
met de schorren zeer vérfiour,vd is.
Vo'o'r de schcpen is er o,o'k kontrotre te Bath,
daar liep menig schip en onlangs d,e rrl,imburgial
met haar lijnolie in de vai.
rrl)oor de sto'mmiteit van den schipper !r spotten
eenige mannen, cfie cle Wester-Scheld,e op lrun

duimpje kennen en er uit s,mo'kkelaarsinstinkt
vreesclijk veel spijt over haclclen, dat de lad{ng
rr vlak bij België D nog aang'eslagen r zas geworden.

Maar clie schipper kenclê 't vaarwater niet. Hij
hacl clre Schaar bij Saaftingc moeten volgen.
Daclblijk rvas hij in tselgië geweest. En hij had
de zoekende schccpjes hartelijk kunnen uitlachen

Iiorring Albert en

cle

Koning van fingclancl"

torcu van Stabr,oeck. Was l-ret hclclcrclcr weer,
z'o1r1 00k Antr,verpen zien.
Ossendr,echts haven ligt iriet eenzâam. Er

1ilc1t

staat slechts een u,onirig, het havenhuis

gerroemcl, ofschoon cle herberg, .çvant het is een her-

berg, rt Schelttrezicht r heet.
M/e kutrnen dit haventje dlus rekenen bdi ç1e
reecls beschrevene van Zeeuwsch-Viaand'eren:
't zijn eigenlijk'gro,ote geulen r,an d,e \triesterSchelde, cloor vissci.rers en beurtschippers gebmikt, ten minste in vredestijd,
In d'eze oo'r-logsclagen kregen ze meer bezt-lek.

Bn nog wordt er hier bij Ossendtechts haven

!

Wat komt ge. hier ook doen, a1s ge den weg
rrict kende... n
ir Ja, ja >, zei tnij er ecn, rr ge ko'l.nt hier voor
cen snro'kkelzaakje. Och ja, ge kunt hiet nog
heel r,r'at b,rengen. Cc moet c1c eigenlijke Oss,euclrechtsche haven niet aanclben. Wat Zttid,elijker, een geul in en op d'e schoq:ren r,an België ziit gc
vrij gevochten. Of \ve varen naar cle Hedwig en
klaat is het sp,el ! l
Zcxt waren er srnokkelaars aan beide zijd'en
cler grens. Nu en clan u.rakten ze het zelfs voor
c1e l)uitschers lvat te bont en dân trad.en d,eze
streng op. Zoct gebeurde het aan de rt Platluis >,
rt

Il,ezelf <1 e korrespondent schreef :
< D,e rnannelijke bevo'lking van dre

( Platluis

))

is rlreggevoerd. Die lvegrroering geschiedd,e aldirs :
\rrijdagnorgen om 4 uur lagen die meeste bewoners dler rr Platluis )) nog irl de rust.

voel gesmokkeld.
'k Heb geruirnen tijcl ro,ndlqedu'aa1c1. \roo'r dat
smokkelen is ctre overheid een viertal weken ge
leden gewaarschuu'd. De autoriteit o,ntving een
telegram, vermelden<le diat een schipper op weg
was naâr Ottenisse rnet een latling margarine.
Men noachtte ,en wachtte. De schipper bleef lang

r, Platluis))... Een onfissche naam... 't Gehucht, van een cler heuvels bij Ossendrecht
bezien, met zijn roode daken kleurig afstekerrd
tegerr 't. donker der bosschen, is mooier dan de
titel... maar er zijn in d,e fo'lklor'e van gehuchtcn

l,eeg. D,e rnargarin,e was reed's veilig en'wel in
Belsiê. In plaats van Ossendrechts haver binnen

ring ,oprichtten, lieten ze er de

uit; eindblijk kwam hij cle geul binnen... maar

te varen, had c1,e man koers gezet îaar België,
niet naar Antwerpen, niet de eigenlijke Schelcle
op, o, neEn, veel eenvoucliger rro,er hij een geul
urat Zuiclelijker <1an die van Ossendrecht Linnen
cn loste zijn vracht op c1e schorren, oncller 't welrvillend toezicl.rt van l)uitsche soldaten, die, zooa1s mij een vârensgezeT z.ei, steecls te kennen
geven : rr l{om maar hier, h,oe meet hoe lierrer ! l
I)e auto,riteit tracll toch streng o1i. Nog ziet men
dc schuit van tlren schipper âan dicn ketting en
clle eig'enaar zelf l'er<l uit Ze,elan<l gestrrulcl.
En 't is iuist geen gcheim, <1'at smokkelaar-.
o'rrer cl,e sch,o'rren, grre<leren naar B'elgië brengen.

I)e draadvcr-sperring l,oopt o,o:k 'een eind op de
slikken vocrrt, maâr rt wie den ïreg kent l, kan
cr best om heen lo,open. Bovencl{en steken Dnitsche sol<1aten gâarne ecn handie to,e orn zakken
cn pakken over c1e versperring te helpen. Een is

cn rvijken nog wel zonderlinger namen.
D,e rr Platluis r ligt in België; maar, toen de

Duitschers

hun helsche elektrische

versp'er-

huizengroep

lruiten.
<

De rr Platluis )) was netltraal l, zeiclen c1e

rrcnschen.

)Iaar op den bcu'rrsten Vrijdagmorgen werc{
rlie zb,ogenaamcle netrtraliteit leeljjk db'or clc
Duitschers gescho'nclen, clic to'cn beu'czen, rlat.,
al hacl<ien ze ctre rr Platluis r buitcn t1c verspcrring gdlaten, zc er toch nog al hun rechten
on1 1r1 ruâar van rcchten te spreken
op hciriclden.
Zooals gezegcl, lagen

in

-

clre

ureeste nrenschen nog

zalige mst , toen om 4 uur eensklaps 300
I)uitschc solrlaten verschenen. Stil waren ze
<1oor clc po,o'rt clcr vcrsperring geslopen cn bij vcrrassing naûlen ze <lc rr Platlrris r in. Ted'cr- kcncle
z.iin taak, zood'at elk huis cloor militairen omringd

n'erd.
D,c tranneir van 16

tot 80 jaar moesten mee,..

*

1262

Itcerctt militait-tti, ,, tr c ittltbcrr iuist \\'ecf \\'ât

\'()or n gebrcrcht.

r\lr,

,r

is,qorri, l<l1rt rllrrr lllailr ccns mec D,
lntu'oortlilc lrtr tlct'lritrhclnrcn ctt tot lrrru grocrtc
<

r1:rt

,'cr J.r:,rzitrq \\'(.r i (l i. 11 ( lc slr()1iiic1i,Lat-s lr.irttgchclud,ett
L'n \\'eggc\r()r'rri rloot rlc 1roorl t'lrrt rle ve i-slte rrirtg. ..
illtaritcltt is n,u" o]r ric rt I)latluis nrct bc-

i'tt

r

keutl

.

I)r' ttlrrrrrr-rr u:i.jri u cg t'n irlijr,e n nog u cg. Iicrr
rrlrltts gclrrrrq(r1.qrrloIu(rll L,lt,
vctrtiglal zi.j ,1
"t-1.{rl)l- cci} littcstic r,:rn l;rievctt.
1t:l:!r' llrcit ilri,:t1.,
I)i,'r,foiln'en rn rircisjes yun ric,, 1'lirilurs r, t).iti,
1'.r:..r'iipcli.jlir. t'1 ij;:c, lliirrrs zecr ongcnrst.
'lrct
7tx'tt.1at r r;rrr
c,t,r9t, torri c1c Dttitscltct

Ziryc.l-schootc.

't Was eeir u'r'eetl

onln'al<crr. \'t'rrtnvcn crr nreis

ics slrt-ongerr vcr"sclrrilit ol scht-r'iel<1 uit herl...
llatuten en ktrapeu trirr-']rttctr ttog tc r'htcirtett,
ttraar licpcn r.lc solrizrtcrr ir rje lirtttett. I)t-rc u i:
tcn cr toclr 't Neclcrlarrrlsr:lr gclrier.i tc 1rt.'rcikcir.
linkeicn tvicrpen zicir iu ccn gr:rc1tt, tltltictt ct
.cchtcr rrilgeiraald cn klcgcn ecrrr rlrncht sla.qcli
voor lrun rrluchtpogingen. Hicr crr claar r,r'tt'i1 list
geblrrikt. Zoo opende in ccu i,vouing cl,e clochtcr
rlc deur.
tr Ge rnrrct o11s ccrrs

jrrist <1c,grcns \\'ijzcl:.

\,

zcr

c:cn tler spldaten.
rr
iur

1)at cltrrf

ili niet, 1uaâl ik

za1

r,arlcr roellelt

)),

t\\'{)or(1d(' rlc vrotltt'.

Vacler was eclr grijsanrcl t';tu lto','ctt tlc zevetttig
al.
rr O, ik za1
kleedlcle zich.

u,cl lllcegaall r, r.ti 7ii. I)c

t Zijn et uog ntatrtrcliikt
rlc l)uitschers.
r<

\\/e

z-u11cn

1rcii,rLt,.l'5

cels kiiken...

I

rr

o'r.rdc

1 1 '11ai-'1r

l

soltlnten haalclen een plcegzot)lr, ccll jo'trgctt
van 16 jaar, outler tle clekens \rélllclatl1l.
D,e

Naar dc grelrs l)cho'efden ze nict rncer te gaatt,

doch zoncicr \veerstancl hadden ze nu cle fiannell
vast. Er mochten ccns gespicrdc kerels gelt'eest
zijn, cfie zich nrinder gcrvilli.q beto'onden.
Orrd en jong mocst mce.

Ijri nu <1e Ncdetlanclers....
hail<lert
s1 11.r6sfçn cr zcs zijn
rrfgehan<1c1d bij rle-opkortpct-s
iuist hur.r zaal<ies
vau smokkeh.rraar. \tr/ant er zijn cen rtijftal oll
Eenigen

Piatluis ,r. Dic lerzautclcn ,, lr.'t Nctlc.'rlatlrlscl-rc goed r cu brengen ltet r1ââr hun ho'ofdklvartier, rr I{ct llloklrtlis )), ol) l:}elgisch Putte:
pctro,leunr, mcel, rijst, och, alles rvat c.licttctl
rler rr

kan.

Ze zagcn cle l)'rr.itsche soi<laten, die juist

naclercl \,varefl.

','t-i jgr-:lri1:

gc-

-X{aar ge'en t'recs ! Smokkela:rrs err Duttsclrc
solclaten zijn immers rlikke rrrjenclcri.
s Tiezoo n, z,ei cen tler Hollancl,crs tot d€

o1r

'.'ijan,1 over.

Over clie .qt'etrs,orzetsr:hrijrlingetr is ccn lroel<ic
vc,rscltencn rr I.cs lir':tsions rlc Belgiqrre ,. (l)

r, \\talrrrrll D, z()o \,..r1)gt ltet aatt, rr itcbltett zr.xt,.'1.' jon.lt' Bclgcn cn zelfs zoovccl manlren or)
liipcn leeftiirl, op gclaar van ]run 1er.eu getracht,
tlc gren.; te ovcrschrijtlel en naar Holland tc

vluchten

I)e

?

hct plichtgcvoel icgcti.
tlorst naar vrijheid.
'l'ot elkcrr pri.js rlicnst nernelr bii iret B,elgisch
lceet, o'nr drerr r.errlrukker- aiur rlr: ziide hunuo'
lanclgenrNrtcn te bestrijrlelr, outsnaJ)T)c11 .ialr eL'l1
lcgiem vari rlir'rr-.tb';Larheicl; tlat rvas lrct tlocl , r'lat
,lr:'''lrtclrtclirrgcn lr'ii<1'en beteiken.
Ecn van lren zc,i het eenrroucf ig
bcu,tr:gt-e'rlcn \\'as

irt't land cir

d.e

:

tnijn broet ilan het frout t.r:
uaan, hccft sedcrt ziin vcrtrek rrrijn hoofrr. nict
vt't-l:rten. l
Iic n rrnrlcr
,, ilccds lang beziclCe rrrij tle rvettsr-lt lruttig tc
zi,in in hct leger. l
rr

l:[ct

1r]l'tr naat'

:

ArrrJeren

:

\\rjj 1'1'1-11r,kl<err ,rlr: rlierrst'te llclnen iti hct
1e-e1cr, l ilrr rrirzc plii:ht ()rrs riep. \Â/ij hacltle n
.larrrl
llcslotc'n on..:
tt tlic'rir:rr crn rviLt,u tlc gt'ctts
ovcr, kcrst rlat l<ost. l
rr

'loerr

oorlog rrithralr ,,, sprak ct c.ctt, rr kotr
leget- gaan, daar ik mijn liniieratru
gebroken 'lra11. t'rr'ce utit,-,rudctt later" rr'ilcl'e hit,
vcrtrclilien. Hij', u,crt1 gcvangengeTromen en itt
Drritschlaurl tot clrlrlrrgatbcicl rteroorcleelrl. Na
trvee vnir:htclooze pogitrgcn ontl<omt hij ein<1err

D'e Ncclerlallders kwalnen btritcn, ont, r'ti6r
irct licht was, nog irun u.ottin.q te Osscrrch:cclri
(Ne<lerlarrd) te bereiken.

s

;r rli iri'. ti li',', irt;rcir, zc cr r,ok Ncrlcr
1:rirrlsi:1tc :,ntr;liliclalrls a:urtroffen.
r, Or:1r, <lie kontle n zc cr cllicir uaclrt vinden rr,
t.ci t:tttt ecn itttt'onct- r,atl Os5cnrlreclrt. rr Want
irl tertrnen t1e rrrilillilcrr ziclr strcng, toc:lr rvortlI
cr lrog veel gesnr,okl<e itl . rr
I,]rt rva:rrour tt':irlr'rr r'lt, I)tritsc'lrt'rs sorrrs ol' l
\\ic'l srrrol<'l<r,1:r:rls ilrLrcir o'ok iri slriontrager-zakcrr
cti 1;ric',,ei:r'tr\'()cl- e'cnir:rtgd. Of ze voerrlcrt iorr
.gelingen ortcr rlc grc:its, tcge rr 1roo,q'c,vcrgo,eding.
Zclfs cl.ie gr-cnsor,r,rsclri"ijtiirr5: u'ertl rritircbirit.
Jlcn eischtc :;clrarrrlcliil<c lrcrlla5lcn. Iirr <lln k,,rr
tlc een nog delr anrlcr rric,1 r'crrtfou\,\.err. lllannerr,
rlie zich als girls o1)r',cgc\'('n !ntldcrr, lr'lr-,kcrr diliu'iils rrgenlen tlr:r I)uitsclicr.s te zijn cn levet'den
dc vlr-tchtelingcrr viak bij <le gr ens aau dcrr

,l rl

r'1t:

il< iriet riairr

lijk

't

toch.

(l\ i.ibruirie

acarlémique Perrin,et Cie.
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ons bi.j t'lerr irrcht rrilri de greus dikr,viils nrt:eten
rtcrbergen voor clc patroeljes ern u'ij za.qen er dau
ooli ciecrlijii uit: lilccrcu, gcziclrt cn lranden l'o1

s1ijk, gescheul-cl cn g,.llincusr.l. Ont half tien of
ticir uur zou lict iroogc t:i zirn. \f ii vcrljetcn c1c
lirrbct-g, \\/j.l:rf \\'c veLgaciritl \\'ârc1l c1i hrvaurcri
aan c'lcn oe\/cr \rarl clcn strr;om. \\'ij 1;r-open oi_r
oirzc hnieën r,ir lrxrcstcn olls llog vottrtc1ttlcricl
bul<1icn, oru iri irct zockliclrt uict lr,cructlit te n orclcrr tlool ric ]l,rrii:rchc sclrikln,aclitcn, rf ie slccirts
15 nictcr \/â11 olts n,arcu zonrlcr ons te zicn.
Nu begon rlc rirociiiil<ste taak. I)c clcl<trisr:Lic
t1i-aac1 lie1t i:i(){) lrctcr: r'er in dc Sclrcldc, ruaar'
rloor rlcn stolrn tLlren eenigr: paicrr l.ospJewoeld.
\\-ij haclticn dat rlcn arroncl tc ',rorcrr bt.merkt cn
zoitrlcn rm trachtcn lan{:li claal te ontkonren.
\\r:rt orrs het nrecstc vrccs aanjo,e.q, was hct
zoclilicht of clcn Schekictlijk. Zoo dit ons b.e-

Onze jorrgcns vcrnriLkcn zich.

l,c clo,origcsch.oten worclen.
In 't bcgin eing a1lcs gocd,, rnaar hoe vetdcr-

sclrecrr, zoudcrr

is lrr,t rtrt r,iirlc'i', rlic, lilt lei,re11,:n zi.lrr
zonelr aan te zcttcn, uanr hct lcgcr tc veltrekkeir,
lrct iro'o,rbeekl geeft, d.oor hen te vergezelien en
tc leicien.
Zoo getuigdc cr ccn: rr liiiu zo,o1r c1t i1r i,rrilcleu
1iaâr het legcr. Wij geraakten ovcr de grens iri
't tuirn van een 1<oo,ischip. De ,,'rccscliike, lastigc
reis dluurde zes cltagen. Eir dat u,as a11es. r Hij
Flouts

onclcrteekencle clie enkcje tegelen.
Ëen anclere getuigcnis : ir \\'ij \\'.!ïen r'.,st bu
-slo.tel clietrst te trerncn, tleik gci':rar cr ook t1t-ti11

\\-ij \\-arc1r gczcssen. i)
Dc oter"tocht n-as sonts irior:jliik. \'c1cn girrge n
ovel clc schorrcir ilcr Beneclen-Schcldc, cen gcvaarlijk gcbicri \io geulcn en slijkpo'e1en. l{,en
turoet er zich r;oordureuri beu'cg.cn om nict neg
te ziuketr, cu rlus cNrk, ..Lls incn zjcli pLat ten grorr<le rrroct \r-crpell, ori tc ontsnal)pc11 âitlt h.et zocll,
licht, tlat rlc l)uitschcr s o,rrer cie uitge strekte
11c.

r'lrLlite latcn spelcn.

Iien

sto,ncl zo'o

in hct hcilc schiinsel . Iicn gt-

rvegrschot, ecn tt,eetlc. Ilc r'luchteling tncentlc,
,lat :ziin leratste uur ge:tlagcn u'rs. IJij liep tot aarr
hct rnidclcl in het ijskoirdc. t"atcr. l{aar hji ge-

raalrte er- doo,r cn een half uui'later
,lrn IToll:rrr,lscircn dijk.

u:as Jrii oir

Andreren getuigdetr ; ,r I)c plaats, r\':1lrr \\'c aalt
gckotrten \varclt, \r'âs zeer gevaarliik, rve locrden
zorgvuldig naar c'len scLriltll'acht, rlie s.lcchts 200
nreter van orrs stond. Dc zo,el<lichfcn bcschcrrerr
rle rvcgen en de vclclen. \\iij tledcn schtt.cltcit c1t
ccn deel der klecren uit en t'aagclen .or.rs op <'lc
scltorrcn, -"vant 't rvas laag tvater. l'{aar wclk cc'
rveg ! Wij zonkcn soms 50 to,t 60 ccntinrctcr tlicp
irr hct slijk, rvorstclclen er \rreer uit, kn'amen ri:rn
vo'o,r g.en1en. Daar verlo,or een arlzet rrrienclcn bijtra het leven. Hii vcLriween bijna geheel in c1c
rurocl<ler

en slechts rrrct clc gro'otste mo,eite koirrlcl

\rrij h.tt, redrlen.

D,aar hij ben,rrsteio'os 1.,'lrs, nrocsten u'e herit
clragen, en zoo ktr,alren tvc 1)as oûl t\\rc(. tlur
's ntorgens in Hollantl, l,aar u,ij zeer goetl ont'
vângen utercl,cn en oflze rnakker de beste lorgelr

lireeg.

l

Een anelete gloep vethaalde:

rr

Wij

haddcn

n'e kti:lrncu, iroe nrcci- r'e

iri iret slijk zonkcn, rlat
borst l-ciktc, zoodat we elkaaï
bii clc uro,cili jkstc lrass:rges krachtig moestcn
olrs soflrs tot

drc

helpen.

Iirr a.!s het zocl<1icht in onze richting speelde,
trrccsten \vc ons plat ten .qronctre leggen,
Na :rncleriralf uur' alrlus do,or de modder gcc.iompeld te hcblren, geraakten we vo,orbii den

c1c{rtrischen cl:aad. 't Was hoog tijc1, r'r'ant clc
krrram op en het 1l'ater: reikte ons r.eecls tot

r'1oec1

cle

borst. Oni clf uur cincleliik bereikten

\4/e {i,c

Ncctrerlantlsche grens. l
Bcroerld wcrrl de ontsllapping van cle rrAtlasl.

I)czc sleepboot u,as cl'oor dc Duitschers opgecischt cn mo,cst te Anclenne gelerrerd wotrden,
nr:rar claar zc 1-rerstellingen te o,nclergaan hacl,

blcc{ ze no.q cenj.qc clagen tc tuik. De b,estuurder
diel bo'ot, c1e hccr llentics, clie al jar.en dê rivier
op ziin duimpic kenclc, beslo,ot het schip aar den
vijanrl afharidig te maken
Een stout piâ1r tccs bij lrcrt op. Hij liet den
rroo'rstevcn r'net platen beslaan cn ook het rocr
lilinrlccrcn, om clen stuurlran
- hij zelf - tegen
l;ogcls te beveiligen.
T{ij t'iicle aldus nrct de rr Atlas )) nâar Holland
\i.rïc1l, rrâar va1l die gelcgcnheid gebruilr maken,
o,1r ook pass:rgicrs ol) tc nellrcn en ze nit hct bczcttc gebied te brengen.
l{ij kcrrrle .gc11o{-r.a; lic<i'c:r-r,r'1ie België rvildcn orrtr'luclrten cn u'aarsclruu,cle 108 personen.
T)'cze kllarucn getlvecôn of geclrieën aan lloor(1,
ottr niet cle :L:ttrdacht te u'ekkeu. Er u'aren jonge
iiedcn onclel , priestcr,<, een F'rarrsch kolonel, een
Ilelgisch rtlicgcr en Russen, die aan l)'uitsche
\\'crkelr gebmikt \ver:den.
Het vertr-ck 1r-âs op ii Jar.m:rri bepaa1c1.
Door rlen urtrs der I'Iaas lion men clre rivier gebruiken, cn rno'est men zich clus niet op het ka.

naal uragen.

I)c rr A.tlas r rrertrok ontler berre van clen heer
f)c boot rrroest te Anclenne gelev,erd

I-Ientjes.

l.oLr'len, 26,631s lvij zciclcn, nraai' vo,er in gansch
tcgcirorrergestclrle richtin g.
Er gin.q ecn snclle stroo n, clig het scirip mcc
s1eurc1e, rnaar cl,c kapitein liet daarbij de maclaines
nog tyerlren, zo,orzeel ze koqden.

-72e4Deze stoutrnoedtige o,ntvluchting wekte veel

bervo,ndering en vroolijkhetd.

En 't was juist in c.lien tijcl, clat rle D,uitsche
overhcir'l strcng tcgcil g'rellsoverschrijcling gcI,vaarschurvcl i:acl, cri r',-cl droor clicn v.olgcndcu
plakbrief:

'

rrDen (i" D,ccentbct ltcr:f t ccii ltcnclc van ccn hou<leicltal 1r1aû11 eI1, getlc cltcli i li g er..,apcnr1, gctrach t

Hollancl te lterciken, tio,or nrr-,t gcrvelcl ovcr rlc
gl Lnb tc treliken.
\-an rle 37 aangci'routlen pcrsonr:ir liccït l:i i
vcldgcrccht bij hct militair bcsturri r.an I,riiii, olr
ticn 1fln, cr dcrtig tcr clo'od vero,cr<icclil, crt vicr',
rlic nog gceu 18 iaal ouc.l wzlrcn c1t t an rlric nict
vastgcslelcl kon rvo,rdien , rlat zij iu bczit \\.:lrci1
vi111 \\-zrpens, iecler tot 15 jaar gci'angcrrisstra{.
\ro,or tlre c]rie ovc:rigen was. het rronnis zr-iclrtcr,
rlaar ltct nict ben'czcll \\'a.sr clat zij op rl0 ho'ogtc
\r'uren r1,c1- miclclclen, u,ellie aalgcn,end z-onricl
rvorrlcn, orn cle grcrrs tc ovcrs.chriiilcn.
Ik hcl; noiqrrlaals c.ic clooclstraf rrei'aridclcl in
lcr;crrslaugcn clrvangarbciii. o nclat- r1c clcclncuicrs
i'ct-tclclt z:ijn gcri cr'<leri rl.oi:.i .gcurctclrlcozc lcitlcrs
crr zich n;et drrirlclijii r-ckenschap zr',11en gcgevcn
lrcbb,cu van dcn crnst -ran imrr misrlriif.

Zoo ztch irr cle toelro,nrst nog c.lcrgcliikc gcvzri
lc,it rroofclocn, is hct tt-. voorzicn, <1at ili rrri.jrr
t-ccht van gcuarlerrerlccning niet toupasscr, za1. r;
Dc plaatsvervangendc gorlvcrlreur-gencraai

iu

België,

Freiirerr von lluenc.
Gcncraal cler infanterie.
\

\r,:at ',\'ls cr dân cigenliik echcrrrcl? llanrrcn

l1r

i'cr-schi11cn11e

..1:r11rc11

cloi:irel hatliicn afgcsl'rolicn

tc hourcn nabij ccn grcnspost.

Iiost n,at kost rvilden ze naar Ho11ancl. Ze wage\\rapencl eri zoutlcn cenvo'uclig het verzet
tlcr Duitsche schiicli'vachten rlet geurélcl brekcn.

rcll
De kerk van Ichtegem.
De u Atlas

r

scho,ot als een

pijl vooruit, r'r,i1rte

over de trarrages.

Tc Argcnteau tvcrcl cle bo'ot gesigualccrcl. Het
I s-c\...rlijk tru.
De ccrstc btug varr \iisé !.. Eeu tnachillcgc\vccr
zenclt ccn rcgen kogels. I-fcntjes blijft kalur crr
gchurkt achter z.ijr.r platerr cn stutut irc-t sciiip
onrler cle brug clo'or"
Tlccrl'e brug van \risé i...Nog ccrr,s nritraillcul
r'unr. I'Iaar clc r< Atlas D stoomt o;rtlcr ric' lrcog
ru cr',

rioor.

Dcr<lc brug, tllc clcn weg versl)crt... Hcntjc's
gccft voileu stoour en dc rrAllasl scircurt d,c lrtug
irr trvccën en baarrt zich cen rveg.
IJaar rlocmt ecn boot.ic op ; zcs lluitsciiers utcl
trvce nritlajllcurs zijn aan b,oord.
lle rrAtlasl ramt hct rraartt'tig ctr <ie Dttitsclrcrs

storten

in

c1c

Maas.

\/an ctrc oevers lina11en schoten. Dc t, Atlas l
stoonrt nltijrl maar vcrdcr ; c1c lSelgiscire r,1ag
r rordt out{ lo,oid cu otrticr dt-cutrcud hocr.igeroclr
irr:re ikcn <lic r,luchtelirigen tu clcn eerraarli'l
licn, avontuurlijl<cn toclrt, -flis;den cn Ilollanclsch
gebied.

Alles werd geregeld. Icder had zijnrr>7 te vertairijk. De post lag afge1cgen. In c1en. nacht vo'crde men het plan uit. Dc
post n'ercl aangevallcn. Schoten klonken. Ilc
D,nitsclrers zagen '.tl cla<lelijk in, <1'at rveerstanrl
rrtrttelo,os zott zijn en haclci'en gcen 1nst, nu ze
\/i111en, D,e bende r.rras

ecnirraal z.o,o vet rzan hc.t fr,ont waren, toch tc
sncuvelcrr. n{aar ivat cian, zoo ze hrtn irlicht nict
tlctl.cn? Ze vond'cn irct 't eenrroutliig-st de rrluchtc:
lingerr tc vergezc'llen cn ook naar \rcclcrlanrl tc
n,i

jlien.

lyas t1e p,ost gcheel vcrlaten. I)e schoter.r
'\.1t1i115
lokten nicun'sgierigcn. \' en riep clkaar toe, d'at
t1c u.cg; rraa.r tr{oillatrd hicr open lag. Velcn nraaktc'rr cr .qcbrrril< r,au, o,ur insgclijlrs aan dcn l)uit
::clrcn <lrvan.q tc otrtsual-tiren. En rrog altiicl lirruairc11 c1' liefhcbbcrs rran dc r,rijheirl, toL ccuskltlrs
,:t rr rietroclie'optlalgdé cn o1r go,ed geluk il? nlan

!.('\'âlrgcn nattr, c1ie, \\ra:rrvân de bortcn aau.qchaaldc l relicrrcJnraliing spt'eekt.

D'czc bcrirciging lion cchtcr, zooal-. \ltc gezictt
hclrbcn, cle cxpecfitie rlcr cr At1as u r:liet rzerhin,.1t'rc11.
.Ornstrecks

denzclfclen

tijci mislttktc, j:rmurel

gcrlo'e.q, cerr ancler stout stuk.

Iicrt gt'o'e1r l,ttikc'tra:rrs, ciie ook 't front r'rtjlcie
Ircrcil<err, lra<1 cc:rr I)titsch nxaclrini-st inretctr o,ttt tc
kot4.rcn, eeu, r'lie gcregelcl rlicnst rleecl op cl,e lijn

