-

FIet aanbrengen der

lijst

rvaarop

clle

gevângen genomen.

letterkundlige. Hij hacl te Xtechelen een
dichtbunclel uitgegeven, 'ouitcn cle censuttr, en
daarin kwamen verzen voor, ctrle de Duitschers
niet bevielen, toen zij het b,oekje bij e,en iiuiszoeking in die Sint-Franciscus drukkerij tr: Me'

fijn

chelen aansloegen.

Hilanon Thans woonctre toen te Reckhcim tn
L mburg, u'aar hij zich met spionnage bezig
hielcil ; men waarschuurcle hem, tlat hij best zou
droren met d,e grens over te trckken. Nlen had

trouwenq ook trij hem al cen huiszo,ekirrg gcdaan,
maar niets verclachts gevondten.
De grens e1-91 l{,olland 1ag clichtb'ii. rr }laar r,

:n zijn prachtig urclk

Oorlog r, het tijdstip voor een vlucht
l,as s'echt gekozen. D'e burgerontvoeriûgerr rvaren in vollen gang, .erl dlaaro'm werd aan de grens
vcrscherpte utacht geho,ud'en. Langs cle elektrische vetspeuirrg, tlrie nu oo < langs d'en Maasoerrcr

Mijn

volto'oic1]

N'90.

schildwacht. Van alle

tot dan gebruikte

listcrr

n'as ik op de hoogte, dbrch lvaarheen ik .ne oo,k
rvenclcle, overal klonk het : ( voor 't oogerrblik
is er niets te beproeven ! Zelïs cle clooq: Dtritschlandi gepatro,neefde smokkelaars mogen niet meer
over ! l
Toen schoot het mij te binnen, hoe geruchterr
geloopen haddten nopens een,o'nderaardbchen

gang, clie van 't grensd,o,rp S,meermaas in Ho,1lancl uitmondde. Zeker.en morgen, tijdens een
zwatert sneeuwval, zocht ik den herder van
Srneermaas op.

Itroe rsmantisch was de vlucht over de grens
van pater Hilarion Thans, dten bekenden ziekenverpleg€r, aalmoezenier in 't Belgisch leger en
.

ru

-

treirienlo...;p tt'rsschen Holiand en België wo,rdt aangc.qcvcll

Luik-Visé. Dre man zo,u de Bclgen ,op zijl trein
laten en dtan Vise voorbij rijcien tot aan de Hollanclsche grens, verv,olgens den trein vetlaten en
mct zijn klanten mee rrltichten.
i\4[en vertrok, ir,ezield met de beste ho,op. Maar
cl'e zaak mo'est verklikt zijn. pr werd naar Visé
geteleg"rafeerd en hier leidde men d'en geheim
zinnigen trein op een zijspoor.
De machinist mo,est dus we'l stoppen en hij en
Zijn passagiers stapten uit tusscherr twee rijen
gewapendê soldaten ,en allen werden natuuriijk

rrertelt FIilario,n Thans
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rvas, sto,nd alle hondercl u.rcter

c'çn

De Eerwaarcle Heer Claes hoorde me zorgvol
aân.
rr Er is hi,er geen sprake van €en ond,ergrondschen gang ! Er bestaat niets clian een rio,o,l, een
enge pijp, dle van uit mijn hof naar dte Maas
l,oopt. Maar kom liever boven, aan het raam, dan
kunt ge zelf ooq:deelen of een ontsnapping langs
cl'ezen weg mogelijk is. l
Van 't eerste verdiep dêr pastorij, die met haar
ho,f langs d,en }(aasdijk ligt, en wier gevel maar
een straatbr-eeclte van cle glens staat, geniet.men
een prachtig gezicht èn op clen stro,o,nt, èn ovcr cl,c
grens hc'en naar Maastricht. D,e af te leggen weg
lag v66r me. Ond,eraan in clen ho,f, kort aan d'e
haag iangs c1'en Xfaas,clijk, lag een zwart-ontdcr,otc]i
-r'icrkant in dre srreeuw : cle ijzeren dekplaat van
een put.
D,aatin mo,est ik afrlalen. D,e rioo buis zou nle
brengen, oncler <lJe haag, den cliijkweg en de'elektriscire versperring d,oor, aan d,en rand van hct
X'Iaasrvater. Dan een goedie ho'nderd metef te
krnipen 1n open 1ucht, stro,omopwaarts naar: Ho1land. Waar cle trliksern<lraarl, cllen clijk vedatenol,
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li\\'a1ne tt, c\.e11 €ren praatje hie 1c1el, e11 c)\,et het
u.ater tuurclen uln hun verveling te c1o,trt1e rr

IIall

.

zes. Op

't Flo,llalrclsch o,nln,aketr de iiclrrr:rr.

,]Iaai: <.lonker rçordt het rriet 1... \Ve harltlcn irict
gerlacht aan rle vo11c rrraan clie heel clcrr nacht zou
schijnen !
T'amelijk teieurgesteld,' gebroù<en na dieu cLig

van spannilig, trok

ik naiir het

k1o<-rstcr r,veer.

Iinkele clagen 1atcr. Nog zijn de

lJ'uitsciret.s

niet gekomen. De nraan z,ai maat opkomen rolicl
zeven ul1r. Om rti-er ullr in cl,en namidclag, vcr-

ili

gczeld van cclt rrrcrlcbrrrcclcr, bci
r;an S'ntccrttraas.
Otn vijf r-rur- trccc'l

ik rrit

aan cic lriistur

i.1

pas,toor's sla:rlrkantcr-

;

ccn snralle jonknrarr ntet lrroeli, vcs.t etr pet. Aan
alle hciligcn riies henrels ben ik aanbevolctr. \Àrc
led,igcn eeu glaasje op irct sukscs <ler urclêt.rr.ctning. l),c laatste schikkin.q,en :
ilijn rrrakker Clrryso,logue z,a7 llieit:gaalr lraiir

Pater Hilarion Thans.
elc grcrrs larid-inuraarts vcilgde, haclclcrr de Durt
schers een e,erste, en de Flollandters een tweeclic,
gc\vone prikkeklraadhaag to,t +;anieiiik ver in den
stTorlm geslagen. f),ie tu'ee hinclernissen, waafvan
t1e ll-ratste' rninr l-u'ee rncter ho,o,g was, lno'est 1i<

omrvaden ,olrr cinclelijk I{ollandschen b,odenr tc
lretreden.
){u so,tnde }{ijnheer Pastoor nte verschiliencle
lrijko'mencie gcvârclr ,op. i)re tocl.rt rno,est natuurliik in 't tlonker geschiecl,en. Niet ài te laat, want
dlan trercl o'p cilen grenshoek een sterke acetylène-

lanip ontstol<en.

Er

n'oo,ncle een Duitsch op de pastorii.
T{et hiiis clcr g'tensr;rracht, aan clen overkant der

zijn lâmen in ci,en hof
IIet rio,oi lÀras zeer eug, had eari ziin uiteind
eenljzeren cleurtie, wâârvan men niet wist of de

straat, keek met

a1

.

Duitschers het haclden verzekerd.

Eindelijk, het knrippartijtje iri open lucrrt zou
laags trvee schildrvacirten gaan, en 't Maasbacl
kon tamelijk koel uitvallen 1...
Men zal me gelooven, als ik beken c1,at heel de
zaak me een tegcrvallertie btrcek. I{cus hatl rk

niet
ru

!

Ik rvaag het ! r

zei

clcn

hof.

z-oorl

riep

I-I,oc

lang 't ook rnoge clur-cn, hir nrcct

tr;acltten tot hij lcvcn vern,cnrc. Hoort hii dcn
schilclnracht alarm rocpcl, rlan is cle kani r,cr-liekeir. Hool:t hii cclrttr, \-3n rl\'Lr tlc gr:cns, cll-ictnaal cle krcct tr Jan ! r .- alsof ccn boer o1r ziju

ik na een po'os. Ën Miinin geval rzan

he.er Claes, alhoewel er voor hem

- en bocte oir
minstens gevângenis
niet-slagen
- a1le vrijhejtl en bclo'ofcle zijn
stond, gaf me
hulp.
fn den namirldag \À'erd een gebuur -- Mijnheer

Pelssets, een zool1 âân het front
in 't geheim
gaf nog
ingev,ijtl. Hij lcverdre ourgerskleedreren,
cenige nuttige wenken, en same11 wachtten we cie
,luisternis af.

Ifet rne-rd rrijf uien. f,aag en wolkig hrng d,e
hemel, doch, rrreemd genoeg, d'onker werd het
niet. Verrloken âan het raam opgesteld, bespiedde ik dre twee schildwachten, hoe die gingen en

dan is ailcs iri ol<1e,en hij l<an 't goecl,e

- nrijn klo.osterkieercn erbii, naar het
uieuu,s, nrct

leio,oste'r nreeneirlen.

Barvoets

--

o11r c1'en

rluitschcn 1ogé

zi.jn u-c

rlcn tralr afgeslopcn, ad'emlo,os urcn kraaktc

een

trcê.1{og blincl van dc scirclic kamcrklaat"te,ltecllt
ik ecn vcrLecr(.1 paci' ern nacler clen baudihoncl.
R:Lzcrrci schiet die uit, heel 't clkrrp r,ve-erschait val
gcblaf. Ik nompel iets moois cn n'iik haastig af.

pvcn oltzien naar het huis clcr grensn,aclrt
r-aarn in licht. \.:an ovcr een half uurtje

:

nict één

lrcbben rlc- clen put open doen leggen : een onnrislienbare geur 1eiclt o,nze schreclcn. Laag hurk ik
bij de o,pening ncer, rvijl Cliryso zich r,ergelr,isscn
r:rril, clb,o,r cle haag, of de Pruis in dc buur( is.

! claar kornt hij juist I u \Ve liggen doo,t1
gro'ncl. A1s cle titrrtak i'an een toreuklo.k,
slaat traag eclr z\\:âfe s:tap voo'rbii. Nu rrlrrg I
rr Pst
clten

op

\\rcerzijcls clen pntmoncl steun

ia:rt nrc zakken. \'allcirrtre

ik

cie handen, crr

zrar'<1'kloties geven eell

vrac-^elijkcn plo.ns. Lang;zâam

klimt een

natte

kiitc iran slijk langs rnijn beenen.
llct op zij te gaan liggen, clie rcchterarnl voortlit cr1 rle linl<er langs hct 1iif, past me clc pijl
juist. llct rel<kcn en krimpen van arln en beenen
bc'gin ik te schuirren. Ticn ructte sliiklaag verzaclit
iret schnrcn aan sc1-Lo,urler, ircup cn knie. IIaar
rlc lioutlc rattighcic.l, aalston(l-c tot op mijn ribbcn
doo,rgctllrongcn, b,1iikt onlangenaali.
t (laat het ? r t,r:rag,t Cirrvso fluistcrcncl orrct'

rlcn putnro,ncl.
rr

IIcL:rliik )) roep ik terug, cir \\.clh gezapig

voor"rrit.

I{o,e 1ar.rg dit rattcnreisie geduurcl hccft, r'rrcct
ik niet. Ër scheen geen cinde aân te komen. Go<iclanl< ! d'aal bctast mijn ltr''rcl cic jizeten rlcur. En
a1 a4nstonds rrocl ik tlat ze gcen r'r'eerstancn bietlt.

Ik

ro,ep een laatste r,aarn,e1 naar Chrl'so crr he.qin

aan de plaat te lichten,
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flit moct gaarr met 11e r.riterstc voorzichtigheiti
lfaar erren krerrnerrt rle-. betoestc scharnieren. Ntr
tluu" ik rlc lratrgcl'cur- lrorrger rrret rrriirr hr-rofcli, doc
zc rttstetr aarr ruijtr sclrcruiicr, laaL zc schuivcrr
.

naar ruiin lcnrl,cn.
Ik heb nrc gansclr orrrgegooirl cn 1ig, uret dc
dt'ttr iu tniirr trrg, tlrrr briik in ccu sliikplas, rlc
liirr op ci'c lrln<i'cu g.estut, c\r(,ll tlit tr--- blazcrr.
Als zuivcr s'atr-'r 1rrrrcf ili rlc vochtigc: koelc

Itrclrt. \/lak vriiil urc rlc' brct'tLc, donkervalc, gezrvrilleu stf<xlnr, rli.c rrrct ccn zn,aai van I,immel

lrnnvazrrt rrrr gcu'e1tli.g, rlo,ch irr rrraclrtigc stilte,
'"'orrrlriischict. Rcchts ie.qgerr dc lichtcn varr Wijk
gclc batrcn orrcr ticn r,'locd. Aatr <1cn overkaut, cu
::tr<xrtttaf, oulregrcnsrlc grauu:tc I'au rl\ri.iterrris.
Irr ltct dkrrlr roert gccn gernclrt. 7,o.a kiaar staat

de stilte tlat. ik, :rau rir'rr lrirlt lrrrr lirrrrrit., eerr
'lrrr.rrr.
sLr-rotnsJceltlr- hiigcn
lllurr- r,t aar trr;rg d,c
st'lrilrlrr at'lrt stlurr ?
Ili u'erk rrrc rrit rle lrtris, lrrat ôén wrct orr,.l.e1'(le
kront trre r1:rrr ()lll ct1 laal ze rrtet clc t-ingers
lrlirirt, /fot
l1ecf .
detr rarrd rrzul 't \r':ltel gczakt, lltrem ik
tllerr ocver lxrvcn nc iu oogcnsc lrour-. \ra;rg riiz,en
tlc

p2!c11 rl,cr

-

gen, vlug a1s een kat, tegen dre hooge htag op te
klauteren?... En als de d?aden gieren? r-ls ik in
tle stekels blijf haperen ! tegen de lrrcht ,eekent
' ecn zware ged'aante zich duidelijk af I Een schot
is; gauw gevallen...
l\{ijn besluit is genotnen, .Nogmalls lret rv.rter
itt, zoct ver nogelijk. Darr begin ik het losged:-er'r'rr eittd d,er hinclernis nââr me toe tc halen, clul'1,
zc ondcr u'ater, lra1t ze t,net de vo'etett, €fl, lt1(t
ccn plotrs, gooi ik nrc ovef dbti u'afbr-r,e;[ heerr.
Iilerr, ademloos, geluistercl. De stiltc bii.ift vol
komerr. r\'Iiin ,eerste gedachte is een dank :ran allc

lrciligen

cles henrels

versllerrirrg. I)âarachtcl', crrcrr zicht-

1r:rar op dc rl,onl.:crc
sclro,udlers !

rç"'*

lrrcht, ecn pinlreh-n o1r bree<1,e

Ztnlang rlc ltruis tric1. :ranslapt, tlrrrf ik ook
nict foefen. I)ht opontlrrnrd lrcnut ik onr nr,e iran
tleu en gczit'ht nret een dcecliikc sliiklaag te bc
<lekken. I),c rluistcrnis rs inrnrc:rs lang niet vo'lkorueu, cll op ccn vijftal nctct-- afstand drie mc
\ian d€ n'achten scheirlt
ftxl1 ccrt n'itte .gclaattirrt zichtbaar zijn.
Daar lrcrvat de l)ruis ziin u'rrutlc.lillg, ell, alrrol:l
lretlinart.l, zondel ecn kc.i te rrcrrrrcrerr uoch eerr
grasnspicr te krertkcrr, \:allg ik rl,ai krrriptocht aau.
()cctr au<l'cte. n'e<lerwaatd'igheicl clan dat ik, hal\'or\r'egc rl'c ho'ncllerrrl af te leggerr lneter, op het
1<rcng stict vall ccn vcrzo'llcn 1ro'nt1 ; en weeroryr
ecrr tijrli rrlstcrr nlocct
r'l'an r,o,clr.lle ik rrri.iu hart
lxxrz.cn ! ..- rvanrreet' -<1'c schildln':rclrt r4r cnkeie
voo,rtrijstapte.
Aan dc c:crstc hindrcrnis claal

scl r rct1icn

ik in <1en strulril.
(lcrrrLkkcliik waacl ik ze otn; iret rnrater stijgt rne
slcclrts tot aan cle borst. Ëen tiental schredbn
lcrclcr- stoot ik op cle twee<1ie. Hier mnest ik rlieper
tle llaas irr. IJeklemmcncl, rviil ijskonr'I, klimt het
uirtcr tot ;iarl llliin kin Iln nog bcn ik aan hct
irirrrle niet.

Aatr zrvcrnrnen rnoct ik niet rlrcnkcn : <l'e stronln
lllc tertrg slingercll valr \\raar'ik .qeko nen t}En.
ùIc stcr,ig aan dlen pril<dfaâdr houclend, moet ik
tt'aclrtcn ttrc, zonrl,ct plassclr elr ploûsel, o{r'er dê
lrirrtl,crnis hccn tc zn'ieren.
()ngelukkiglijk staan cl'e la;itstc p:rlen los: de
groncn is uitgedreven. Klerrnend en kriepen<l
korrrt hout cn ijzerdraacl rrce, telkenmâlc ik aall
tlc vcr-sperrirrg een l'asterefl greep r4ri1 slaan.Eenskla1rs schict me tle kramp in dre beenst. Zsnde,:
ccn vin te krurnen verroeren sta ik daar, irijgend
cn bibbcrcncl,, cnkcl 't ho'ofcl hoven wâter.
Zatr ik scbipbreuk moeten liirlen in clre haven ?
Als ik u'ccr bewegcn kan. klim ik nââr den oever
z{),11

cn leg me plat op den gronil ,ra te dcnken.
Iierr Fruis z.ie ik schemerig staan, een tieatal
scl.rreden, ver. Hij \rerroert niet. Zoa ik het wa-

I

\Vant nn ben iL vrii. 'l'elr,viil ik -- stecr]s evcrr
lialnr, thrch invrentlig iubelcnd __ naal- den rrrijeu
r.,errer rvaacl, heb ik ecn lreerlijk gevoel vall verlichtirrg. Natheid or koud,e \tro{d ik t.crnarlurertt<.x-tt'l gc\tiaar. Olr een cl'ertigtal staplrctt t'atl r.lc
grens keer ik rnc rur-r elt -(t{x}t clriema:r1, in d,err
stillen il\rond, dbn orrer,eeugjekonlcll kreet. Geerr
atttrr'ou,t"cl cllau van tlc echo. Toch rve,et ik dat, in
rlcn ho'f iler pastorij , zich ierir,a4rl riu clie irandbn
rvrijft !
Op enkele stâl)I)en van tleu l{aasdijk wist ik
rlc huizen staair, tlrrclr rlic rrerrieclcn rtroor geetr
liintie licht, levcrr rlat rlaarbinnen zou wonen. fn
rft.l r'et.tc cchtcr', rrlak r'66r me, stond h'et helle
rricrkarrt c,elrcr .open d'eur. f]'aar ,op aangestapt.
Het n'as eelr $dukel en herberg, de winkelier.ster
c1l cell klant llraatten rveetzijde den tocg. Aan
tle lrlcf sc ontzetting hunrrer u'itte wgzens zag ik,
lls irr ceu spiegcl, het sirookachtige mijner verst'hiinin.g.D-ui1len<l, Iiarr<len en gelâat slijkzwart,
cn, zooals de vrouw me latet zei, de oogen
strak et vergl:rcx),t, scheen ik te komen uit een
anclrere wereld,.

Irr haastige \voorden vcrbelde ik mijn geval :
rr (lrcns o\/er, ill 't n,ater gestaan ; of ik me

\\-âssclren kon cn rtan klceren \/erwisselelt

)).

\rau 't tiool sprak ik niet: dat moest geheinl
bliivor. I)o,ch a1 dadelijk vroeg dc waardln:

,t r.icxil rral mijnheer pastr;or gekr,upell ?)
F)cn z.u'ar-e modrlerlucht harl, sincls mijn inlic(lki, drc kleiu,e plaats gevuld.
Vronw Schiep,ers -- zclf een Belgische
- verzrrrgd[ rne lnoederlljk. Ze s]o'ot dle gelagkamet,
haalrlt' \rater, han<1dbek er z€ep bij, liep naar
lNrveu rkcrge kleeren halelr. Vruchteloos beweet
rrD1;qr-

rlc ik rliat een o'rtdl plunie rro,ldoende wâs om dbor
rllcn avonc]l te gaan : het heste kostuum van den
qrç1fli rrit dle plcroi gerllan
nog op zijn rverk
tlaan.-

\\ieldra staptc ik in een mooi zwart pak, or)
rrriin sokken, r]c huiskall.er tlinnen. Doch ntt
lrrak rle reaktie lrx vatr lret al te lange Maeisbad.

Iie.n sclrrrd<len en herren trcrriilg tne : eell klapper{rrrtlerr t.ô6, &,t ik geen n'ocnrl'mect'kon nttbreargen. I)e meewarige \r,'aaftllin <lee<lt me zittet vlak
r'66r dle cuisinière, rnet mijn voeten in de ovms.
I)e koude ramnr'elde me z.oodranig tlocreen dat ik
ltai1ïi'elijks het errenwicht op mijn stoel bewaren
kon. fl< nr.oest een bo,r<l heete soep eten dbch ti'etl
ninuten clhurcle het eer ik een lepel hanteeren

ko,n,

Mijn

scho'enen aanrijgen kreeg

ik

evenmin
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klaar: dlaartree beijverden zich, e7k aan een voet,
een kleine joargen e{l een klein meisje.
't 'Was zeven uur gervorden. Met de d;enkelijke
dankbetuigingen aan madame Schiepers, en

d,e

ik
op, met een buurjo,ngen, naâr Maastricht. D,ie
vier kilooneter, rnet luchtigen stap g.egaan,

belo,fte van spo,edig eens weer te komen, st;.pte

brachten me aan

't

gloeien.

Na drrie jaren afu,ezigheicl
tijdens dewelke
ik me ,even ver val1 mijl vaderstac!
hacl gevoeid
als o,f ik in China wo,onde
deden me z6ô gezellig aan: clre oudie wegcrll en- bekencle straten ! En
aanhoudencl jubelde iret in mij op: u Vnj ! Ge
zijt vrij I t
Wat niet zoazeet becluidld,e d'at ik aan dre gcvarrgenis was o,ntsn,apt, cl'och dat van mijn schoucilers

tvas gcheven, a1s clc cl,r-rrk van tn,ee z.ware hairclen

iret besef ondierlvo,rpen te zijn aan hatcrijken

:

lr,illekeur en onrechtvaardige macht.
lk hacl mijn geze'l ons huis getoond; en gezegd' :
r< Ga eerst binnen en bericht dht de pater uit
Itcckheim van avo,nd gaat overkornen. Vo,eg er
rliaaLna bij, clat ik misschien al op weg ben,
ja, elk oogenblik kan binnenstappen. rr
Van op straat, oncler het rralgorclijn do,or, ha<1
ik de blijde en bange verbazing, diool" c1{e o,nver
u,achtc boodschap get'ekt, gaciegeslagen. To,en
me de vo,orbereicling votr<locnc1e scheen, vertoondc

ik mij in het clreurg'at. D,at he,el ctre familie we1haast aanr,vezig was
tot ctre kleinen in hun

- er
nachthemcll'e
€û clat
veel weri
-,het laat \,verdweerzijcis
rtertelcl, en drat
d[en avond,,
kan
iertrereen

wel radren.

r

-

(1)

***
En nu rvc clit aanhalen, clenken we aan
arrd'er ko,enen helcl, dûe aan dte doodstraf

cn in het leger dienst nam.
De rr I'egerbode l schreef over hem:

e€n

ontkwam

Onclerluitenant Verberne, acht en veertig
ja,ar oud, gehuwd en vaclcr van familie, woùnt in
1914, op het oogenblik van clen aftocht, tr" Ant\verpen. Hij bestuurt er een spiondienst en legt
zich to'e om den moecl cler bevolking te helpen

Hij werkt mede'aan geheim,e b,lafn vier maanclen tijd trekt hil zeventien

hooghoucl,en.

keeren over de Ho;llanclsche grens nret dokurnenten, niettegenstaanclle c1e Duitsche geh,eime p,o1itie, die hem gedrurig achtervolgt. Hij levert aan
de verbondenen de noodige plans tot het bombarcleeren c1èr vijanclige werven te Autwerpen. Den
clag cler bcschieting der werven van Hoiboken

n,ordt Verberne aangehoudlen.
Hij loochent zijne reizen naar Qngclancl: meu
toont hem zijne foto in volle zee genofilen âan
boorctr van het schip. En \ierbern,e herinnert zich

op hct schip

Creri Duitschen

verklikker Max

Bauermeister, een o'uc1 sigarcnhanr{elaar tc Ant\1/erpen, gezien te hebben. Onze held brengt 21?
rlagen clbor in het gevang, wâarvan 107 ;n het
strikste geheim. Nicttegenstaande d[en drako-

rrischen maatrcgel, slaagdb

hij er in nret

(1) Hilariom Thans: < l{ijn Oo,rlog
in rr Ons Vo,lk Ontwaakt. >

nen

r,

buitenweteld in aanraking te komen. t\ldus zendt

hij regelmatig zijne artikels, met eene spcld et,

_ bloed uit zijn duim geschrcven,

aan c1e verboden
dagb adren,
D'oo,r den klijgsraad wo,rdt Verberne to,t negen

weken gevangzitting I'eroordee1d,, drie maandlen
gevang voor ongeoorrlo,ofcl overstek.en der glens
cn verheeling van mitrailleuzen aan 't Bclgisch
lcger toebehoorend. Ond,er d'e besch'.rldiging van
spio,nnage \,\'ord,t hij ter dood vero,oq:dreeld.
Om familiezakcn te regel,en,en mits eene borgsom van 50.000 mark,

de

veîsche

krijgt Verberne 10 dagen

vo,orlo,o,pige vrijheicl. Driemaal d,aagS en op vcr.
schillende uren mo,et hii zich b,ij c1b Polizei, het

Ilclilreambt en op ci'e kommandtantur aanbieden.
(leheime agenten volgen hem gestadig, hetgeen
hcm niet belet c1,en achtsten clag naar Ho,llandl te
rrluchten. Met hcm brengt hij mecle een Fransch
officier, die er in geslaagd w-âs uit de rr Banque clc
France r van Rijsel 58 miliioen mede te nemen.

l\{et zware valiezen belacl,en, trekken cle twce

vluchtelingen door de mo,erassen dier Po;lders, met
rvater to,t aan dên gordel, door politieho'nden nagezeten, durarsiloo'r de vijand,elijke kogels en
zoekliclitcn. Doch hun moedige ko,elbloedtigheid
laat lrun toe hun cloel zon<ier l,etsei te bereikerr,

In Frankrijk aangekomen, keert Verberne rucnignraal naar België terug langs de lucht. II'et js
rlc beroemd'e Védrines d,ie t^em piloteert en weerhaalt. Eindelijk, ondterhritenant beno,ernd in hei.
Belgisch leger, heeft Verberne geen rust voorale,ei
hij bij het frontleger worclt ingelijfd.
Hij komt bij het dappere 17" linie, ,'p het
oogenblik van het bevrijd{ngsoffensief, waar hrj
het vuurtloopsel ontvangt, en een proeve afl€gt,
<fie u,'aarlijk een nteesterw.erk is : ir{et zijn pelotou
op 800 meters in de linies op een zendlng uitgezon<l,en, valt hij een rt treton r cler u Flandernstellung r aan in d,e o,mstreken van Moorslede'en Si
Pieter.

t

clcn.

-

Hij

vecht geclurencie een

u i en keett

slechts terug o'p het uitclrub'kelijk bevel van zijn
bataljonoverste.

Mevr. Verberne, vurige vaderlandsgezincle,
schrijft hem:
rt D,oe uw plicht, het vadedand zal tevredcn
ziin en uwe kinderen sn ik fier zijn over u... !l

***
Nog een staaltje van clurf. Eerst geven wij een
verklaring ons d,estijds ter hand gesteld cioo,r cle
onclergeteekendên,maar waarin men, om de toenmalige omstandigheclen verzwrjgen mo€st, dât er
een passagier âan b,oo,rd was, zooals we straks
vertellen.
rr Dte o,nc1'ergeteekenrlen nemen de eerbredigc
vrijheid de v<rlgendle verklaring af te leggen.
Dren 6o dtezer om 3.il0.q.m. hadden wij Vhssirigen verlaten met de kanaalsleepboot t Iruisa

thuis behoo'rende te Gent,om deze naar Grav'esend
te brengen, d,aar zij verko'r-ht was âan een Engelsche firma te Stepney.
Om 5 uur n.m. kwamen wij ten anker te'WestKapell,e

<1,en

avond afwachtende.

IIet n'as eene matige bries uit N.O. richting.

Om 8.45 n.m. lichtten wij het anker en stoomden
rvij naar dbn r Noordt-Ihnd'er n de welke wij dfo

-
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Tusschen die D\ritschers bewegen zich hici en dbar Belgische Roode-Kruis'soldate,n,
7o

gïeep een tweede versrhrikkelijke ontploffing

bracht ons e€ne hevige sneeuwbui en woeste zee.
Ongeveer 5,30 uur maakten wij het <Gallopenr,
Engelsch vuurschip. Nauwelijks een paar mrjlèn
voorbij loopende naar de u Sunk r, bemerkten
wij den periskoop van eetr onderzeeèr, dewelke
ongeveer 2 mijl van ons verwijderd was.
De duikboot nad'erde ons met gror.ite snelheid
en wanneer hij ongeveer een mi1l van ons,ver-

kenin4àSminutentijd.

ongeveet om 6.30 v.m. voorbij liepen. De wind
uit N. richting komende nam in hevigheio toe en

wijderd was, lichtte irij zich op en stelden we
vast dat hij van Duitsche nationaiiteit was, daar
hij een kleine Duitsche vlag onder zijn periskcop

geschildrerd hadl. Wij namen eene zig-zag koers,
doch dlie belette hern niet ons te naderen.
De wind, regen, sneeuw ,en zee namen steeds
in hevigheid toe. Gelukkig voor ons, daar het henr
betrette o'ns verdier te bem,erken. Na olrgeveer eefl
uur in dezen toestand geloopen te hebben, konden \ldj, het weder,opklaren<tr, vaststellen dat de
onderzeeër eene anderc richting genome- had,
daar wij hem niet meEr koqrden bemerken.

Rond 7.30 v.m. bereikten wij de a Sunk r, denkende daar een Engelschen loods æ krijgen.

'

Geen loodsboot ontrjekkende stoomden wl
naar dfie torped,o,booten, di,e iu Z.*w*. richting ougeveer drie mijlen vafl ons verwijder<i war€n om
hen te waarschuwen, dat er een vijandtelijke
onderzeeër in de,n omtrek was.
Ongeveer 200 meter van de eerste verwilderd,,
zagen w€ eene ontzettende ontploffing. Een dbr
to'rpedbbooten vloog dbor een m,ijn getroffen in
de lucht.
Een tweede to,rpedoboot liep dicht 1an3,s onze
zijcle en riqr: u Save as many as you can >. (Red
er zooveel gij kunt).
Nauwelijks was dieze voarbij geloopen of er

plaats, dewelke de tweede to'rp,edoboo,t dteed zin

Dan ontwaarclen

wij in

o,nze o'mgeving dne

mijnen, clewelke door een dercle torpedoboot met
j uistheid stuk gescho'ten werclen.
Ondanks den weder opgedaagrlen hevigei-'
sneeuurstotrm en woeste zee slaagden wii er in na
harden arbeidl 30 drenkelingen t€ redden, waartusschen er in oorgelukkigen toestand verkærdleu
en dewelke behoorden tot H. UI. < Coquelte r.
Hulpgeroep vernernende van het steeds zinken
c1e schip a Coquette r en clank aan dre zeltbpoffering der bernanning van clrc sleepboot, slaagden
wij er in, na vele gevareq, op dichten afstand het
schip te naderên en nog 14 man dier bernanning te
redden.

Zcnveel mogelijk hulp verleenendle r an de
rneest behoeftigen, door hun te geven wat wry bezaten, hebben w€ hen verkwikt alvorens C,e ha-

ven van Scheerness te bereiken waar wij hen
veilig aan troord van H. M. S. < Astacon )) ov€rleverden.
Gedtaan te I.ondlen, dren 1?" Maart 1916.

Kapitein, Aug. Mollernans, Oprit, 17, \Ilicsingen'
N{achinist, JulesAlbetts, Boulv. de Ruyter, 22,
Vlissingen.
Stoker, Désiré de Schepper, Blauwstraat, 13,
Vlissingen.
Stuurman, Fr. van Eeckho,ute, Noordstraat, 2,5,
Vlissingen.
Stuurman, Fr. Verscheure, Pitshanger I,a:re,
36, Ealing l,onden.
Deze bemanning keerdb met de c Prin: Ilen-

drik > terug, en wat zij niet ia de verklaring

'.-

De

uecrschreef
\vcrrp

,*.

hc.L lrctror,rtie

vertel(ie zij

t

rliet tot lrct onrlcr-

,.)ns.

\'[en- had aan boord een passagier. 't \\ as ecll
s't'irrterneerrl snltlaai, <1ie naar 't front terrrgkeer-t,n n'ilde. Hij ontvirichtte lict kamp en wachttr
te' \'lissingen rl1) een go'ecle scheepsgelegenheid.

Hij vertelde rrit DrritscLland gevluclrt te zi.j n

('n een \vonde aarr cleu voet tc heblretr. Ilij ;narrlrre
ttteesterlijk, clfschoon hij tiet rrei nsr i,,, r.n rlezc ir o rr
ding nam hij, o,nr trab,beiaars err lteslricrlers ol) eell
valsch spoor te leicl'err. Hij iracl eenige vertrouwde
vriend'en en rle.ze zcirlerr, tlat cr tru gelegcnheirl
\\/as orn naar fingclanr]r uit te r,r'ijkcn. Hii kon nrc't
tle bo,r,'enbecloeitl'e sleeplt,oot vertrel<ken. ()retig
tram clc sold,aat dit vrNrrstel aan.
Oni aan het }lo,liancisch orr<,lerz<.rek t.e ontkc

ttten, v.er-bo'rg hij zich ondcr <le kolen. I.,u ciaai
lag hij geruilnen tiitl . llarr lrrak rhe stt-rrm lo:.
l)e man was n,ooit o.l) z(i(' geneest. Jjrnrnaal brrr
ten de Hollanc]scht \\ratercn k.r.,r hi.l r'an o'n,ler

tic:

koleir l<ornerlr ltiââl- n.)g zag hij gcrveld,ig af. l)c

itii sterveri zo,rL. l{ij lag claar
ïrlauw r,ritgeslagcrr cn bii .,',,iilen b,ewusteloos. Ze

zeelui meenilen, rlat

hem, zclrlvccl ze ko{rden. Dan volgcle
die tooneelen lrij drc nijnen. llaar onze viuchteling bereikte ten slo,tte toch Iingelancl. f)it toor,t
ons, wat er drls al gecl.aal \\'e'd om het fio,nt ie
\Ierz.org"del1

lrereiken.

***
Nu komen rr/e aân rie woncl,erhate gr.schicdcrrrs
\rân dle < Scaldis r.

De ( Scaldis )) lvas een plezier-jacbt val eell
()entenaar. In 't begin van den oorlog had het
beheer van Ilruggen en Wegen het opgeeischt,
r1raal' had het bij de ontruiming van Arrtwerperi
hier achter gelaten. De Duitscirerr legden er he
slag ,op.

In 19 17 ri'erd het in gebruik genom.en door deu
admiraai, Cie het bevel voetde over de haven vau
Antweipen en <leze koos tot loods een Antrver
tr)enaar, Jef Van Dingenen. I),eze kende- dc Schei
t1,e in :r1 haar iro,eken en gatcn.
Erlnronr,l Lcytens schrijft in rr I,'Evasion du
Scaldiis >

:

127()

-

Scaldis r,

rr G,edtrfenclc zr:s nraanilcrt rvas rle 1oo:ls varr
rron Schrô<1êr bervonclcrt.rrJ\\râirr(lig. De kapiteru
rl'on hc-t volle r;crtrou\\'en varr den admirrc,l . Iirl
rlas u'eldr:a <le cenige nieestcr aan boord.
Hij rrer-trok crr kwatri .r?ril, nilAl' t.igcn gocrltlrrn
keu, dâg eu nacht, lrcrrcir of lrcrrecl,en c1e slarl . I)e
s,olclatcn clie larrgs rlen stroo,rrr tlieus,t rlecletr, leer
rlen hem kenrren cn \'cr('c11igr.lerr in clen cllclcri
eerbierd den yrcrsoo,tr r,an Jei' err de ar{miraulsvlai,
\\,elke altii(1 achtcr hem wapperde.
Jef irad lrii rlit eljes ccn rl,rx.l .c"rr ten slotte achtte
hii rlen tijtl aangcbrokcn, orn zijn 1rlan ten uitvrrer te brengen.
Welk plan?
I]rinro,nd I,,r.1.tcrrs, <lic ;:iclr urct cle \rersprei('liltg
rlc'r- ,r I,ibrr, I3t-lgique r te :\rrtwerpen hezig hield,
en ir.r 191ti te vergeefs .qe1n.,rgtl had over de grens
te tmtsnalrperr, ontrnoette zekeren dag eet lude
rcin nlede\\'erkcr in t.lc vr-rsltreicling van het gc.
heint Lrlad, rlett lre.er I,t arrcis J)ic,r cr.sens, rh,. herr,

\.'foeg :
,, Zou<lL
t

rr.kken ? l

Iiort

eij

tiir,t, irr eerr rrrolrN'hoot willeri

ve,r-

en goed, na naclcrc b,es;prekingen, maal.

tcn eenige jorrge lieden ontller leiding vau derr
lrecr I)c Tif irr lret rr Café <lu Couunerce r. Joden-

straat kennis nrct Jef Van Dngerren, kapitcin der
,t Scaldiis >.

Iin dez.e wâs van plan mct cen aântâl vluchte
1ir.rgen, die naal iret fro,nt wildteu, op d,e rrscaltiisl
naal lfo,llalld te outsna|pen.

D'it zou den 9" Septeruber gebeuren. 's Niorgens
d,e s,arnenzr,veerders naar t1e Su.iken.ui,
\-oerefl de Scheldb over ,en verdiokin zicl. in het
ric-t dbr zandVlakte van dbn linkeroever. De heer
De Tif, eeriste hdtenant bij het Belgisch æeïvezen, leidrde lren uaar cle Frarrsche werken waar
rrc-n orn 12 uur lret jacht uit dle Royerssluis z_orr
lnoeten zien kotnen.
Ilaar 't werd een r1r1r cn het scir:ip v,erschecn
niet. D<rch onr lralf trvee voer d:e r. Scarkiis r toclr
uit de sluis.

vcrtrokken

Een ko,nttoie ruoest Jef Van Dingenel zich
laterr wclgevallen die vau een Duitschvu
post bij het loodswezen. Maar hi; had voor. 100
:;teedts
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B'russel, baro'n F'rançois de Cro,mbrugghe cle Loo'

ringhcn, studcnt te Brugge, Hendrik de lc
Court, sturlent te Brussel.
Dc passagiers bievcn ir <1e kajttit. 'le D'oel was

ecn l)ost, $'aar irile sciiepett ecn onderzoek moecten onciergaarr.

Jef \r'an I)ingcncn lreslo,ot trr-rrtaal te zi'n err
tc vurcn. Achter hern wapperde
iittnrcrs rl'e ariluirairisvtag En C,oor hct venstertJe
in rlc liabien zag ruen slechts cl,e siltouetten varl
lioofcl,el (iedler hatl iiocd of klak a{geiegd) cn dus
l<on rnen de r'luchtclilrgelr \,'a1r ecn afstand wcl
lioutlen voror de n aclniiraal en ziju siaf.
ccnrro'rrrfig voort

.Tcf vocr o1r t.ii in'rig- Irt€tcl- \,'â.n tien post vLrorbij.
{)l:1cl1r lili r-cl sl)anuing. }'Iaaf

't \\tur toch t'r'tt

at gcheurtle ri-?
O, dic vlag I l,ln oi'Licicrern en s'olciaten; ireel dc'
rvaclrt sr'haarclcr zir:h irr r-ij c'n hrar:hl vol (crbi€.1
,lcrr nrilitairen g,r-oet.
Jef zn'aaiclc ol) zeelrans\.,'ijzr terug i (Ji. mcir
rlaar hinnen ook geno,o,t !
\\'c1dra was lrcn rlog een l)aar kilonreter vair
rr

II.FI. Verschucrcu, Cattoor en

rlc grens,
rr Stilte ! r geboocl <le kapitcin.
Een tro'torlxxrt radcrcle en stcvende

V-an l)ingcucrr.

r<

utarl< rl,cn circf krrttttcit 'rrt:lioopcn, r',N,rir'. rrllcntl,
rlat lrij tc Calloo ccn zak gesnrohkclti nrccr lviicic
lralen.
De rr Scaldis > slak rllc'a strootll o\'('1- en .r:cerdc

aau rlen anderen orrcr. IJoclr tus;stlrr.r hct schr1,
cn clcn clijk lag een nro<kicr-rgc sch.cr;c. Iiu tlaar'
rrad,crrle jrrist een Duitscir sr.rld,aat.
D,e heel I)e 'lii '\ro,orlâg ieclcr cleelgello{)'! vl1ll
r:cn valsch pâspoort.

l),c

militail zei niets en grng

O1-r <lc u Fransche \\'erken ))
7.Lrg het grcepje en vroeg :

r l{o,et gij die bo'ot ncrnen ? l
l
rr

Wei, korn langs hier. r'
opendc ecn irck cn we\es nnâr

lrlaals van
Gerecli

vcrtrok

rtre

werf

! Merl

cle

<t

(tLr iitnriin.qs-

geraaktc. aan boorcl, cn r:.,cleli;li
rr.

Varr clen oe\rer, waar riij g;cbleven rvas our zi;rr

lrekliraftige taali tc vol\'oercn, in 't aangcrzich'L
van rlren vijancl, gro,ette I)c 'I'if de i<rngc liederr
hand en eenige rnrnnten teekcndle ztch zi)n
klo,ek silho,uet tegen het volle licht af.
lIe't rl,e m'edewerking van zijn echtgenoo'te hacl
irii ree'cls rneet dan 50() jonge lied:en naar H,ollanrl
geho,lpen.En irern boven;rl d,ankte incn ook rlezeir

rrre-t cie

tocht rler

u Scaldis

(1)

'r. ovet'tl,e golven,
I{et rraartuig schoo,t
al u'as rreI
tii tegcn. Jef stond âan 't rcer. I{altitein \,-Er'-

schtleren was s,toker. Kairitein Catto'ol d,iende als
t.lekknecht. Als passagre,rs bevo,nden zich aan

boortl:
' Emicl Lauwers, do'ktcr te I{,ortriik, Carl,r Hertoghe en Ecllno,ncl I,eyteris stutlenren te A,rtu'ct

-

pen, Iirniel Vio,lo,n en Maurice Pelt.l'aens viitl l{i
nove, traron Gaëtan cl,u Ro,is de Chantrarrre eri
N{iche,l du Rois cle Chantmine, b'eiderr stu\l,ent ic
(1) ,, I,'Evasio,n du Scaltlis r.

\ricr officiercn groetten terug. I)e

bo,ot gii.rg vc'o,rbij cn wendd'e zich t'eer af.
l{aiil rru krvarrr ci: cen an,.iere tegenslag.

De machinist \,roeg' om benzine.
l"rrrs

azurrc.iken.

Er

er

r'rtas

jei

r,viirlc een

€Tecn 11leer.

En Vatr Dingetren was ovc'rtt1igc1, dat zijn Dur:
sche rnachinist clc.n voorraad r,crkocht had, zooais
llleer \\'as gebeurrl, oln a3n geld te geraken.
Maar r,vat nu? f)c ka;;itcin goot Schelcewatcl

Flollan<l

.

Scalclis

de

ctrc i,veinige o,\/elblijverrrie olit
klairr naar boven cn de motor werkte weer, al
\\ras llet gebrekkig. Dtc rt Scaldis r vervo,lgd,e haar
tocht, doch niet \rcl' en rveidra viel d,e rnotor
gehercl stil. Het tij zorr het vaartuig terug \,oerelr
cn tlaarc.r,nr liet \r'an l)r1r1g.rrlen. het stran,ien qlr
cen schcrre. \\Ias men rrog in België of reeds ilr

Iïij

tt Ja.

IIii

Jef groette.

ltrar

irr hct rcservoir ;

r1o,or.

was een wakcr.

l,

Scaldis

?

Een angstige vraag. L) :.at niets aaders op dau
rle eb af te wachteu. Daar raderde weer eeri boot,
1llâar nl1 rrit 't Noolclen 't'\À/as van dE Iloilanci
sche clo:ran.e te Bath.
<

Zijn

n'e

in Hollarrcl,?

))

vroegen

d,e

vlucitelirr'

gen.

uJa.,
En de jo'nge lirc.lerr

clansten van ','reugJe. I-le

rlouane vro'e[I wâar men heen wild'e en haci
ook genoegen in 't ge',ral. 7Le nam de rr Scaidis ,r

sleeptoulv naar Bath.
Een Holland,sch kornmarr<lant k'uvau aaii boolci
cn r'vetrschte allen geluk en bood hrrn e'en sigaar

o1;

aân.

Hii kreeg <le arlrniraalsvlag en g"f in ruil benzine, en zo.o stooande clc- rr Scalclisr) raar Wâlsoortl,en, u'aar rlen volgcnrleir clag tie I3'eigische i<onsLir
uit Vlissiugen overkrvaur.De <rScaldisD \rye1d naar

Vlissingen gebracht, wsal het geteratde sict
n'eini g r,roolijkheici lvekte
+
,Ê*
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Een van smokkelen verdaeht persoon wordt
Ja, er zou nog veel te veriralen zijri ove^ al die
Iistcn van vluchtelingen over d,e gebeurt.nissen
aan r1e grens. Flelaas, cl'rkrvijls lieten Loen.. iieden
rlaarhet lev'en, gcgrep,en tloor de he sche versper'
ring of getroffen dtloû: een mo,ordênd,en kogel.
lle geschiedenis dler grens staat in nauw verbancl met clie tler spi,onnage. Over

hebLen we,eveneens

in

o,ns

dlt laatste pult

werk reeCs uit''oetig

gehandeld. 'foch moêten wij hier ro,g: een naam
noemen : Frans Merjay, een grilsaard van 65 jaar.
Ile r, Legelbod,e rr schrijft:
rr

H,et

lijk

van Frans Nf'erjay, dbor de D'uit-

schers gefusilleerd, den 11o Mei 191i te Chariertr,r,
u,erdr den ZonCtrag 13" Juli 1919 naar Elsenc over

gebracht, om er ctre laatste eerbewijzen te ontvangen van het clankbaar land aan zijne voor het

vaderlaad gevallen helden.
De helctrenmo,ed van Frzrns Merja! een grilsaard van 65 jaar, die zijn talent en r,iilskracht n
clen dienst c]res vacLei'1ands aanrvenclt en zijne zelfopoffering met zijn leven bekoopt, verdie:tt verhaalcl en aan dle komeade geslachten tot voorbeeld te worden gesteld. 't Is hetgeen de heer
burgemeester Co,cq, van Eisene, heeft weten te
uitschijnen in eene rrnerende rede. uitgesproken op het stadhuis in tegenwo,ordigheid vair a1['
clroen

in verhoor

genomen.

luitenant geword€n bij het 2u karahiniers (thans
luitenant), zwaar gekwetst ged,urende een uitvai
rond Antwerpen.
Op 5 Oktober neemt René I'Ierjav, onderluitenant bij het 1" karabiniers, deel aan dje verdlediging van l,uik en d,e hevige gevechteu vctor den
cXoortocht dler Nethe, ,en sneuvelt tussch"n Lier
cn Lanaeken.
Spoedig dharop wordt Victor I\[er;ay, onderluitenant bij het 2" karabiniers (thans kapitrin,', na
deel genomen te hebben aan de verdedlging van
't fort van Waalhem, aan clen aftocht van Ani
werpen, d'en slag aan den IJzer in Oktober 1914,
aan het hoo,fdl gekwetst en gedekort erd met het
Oorlogskruis wegens zijn schoon gedtag op het
slagveld.

Op 1 Oogst 1915, wordt d,e jongste zoon, José
Merjay, te Brussel gebleven, aangehoud.:n IItj
wordt verrast gedurrende ,ec-n bezoçk bi, bouwrneester Baucq, later gefusiltreerd. Eent' zware
beschuldtging weegt op d'en jongeling. Hij geraakt er ongedeerdl uit en, naowelijks vrij'
hertregint hij zij:n gevaarlijken dienst, wAaraan
a1

de famili,eleden dee'lnarnen.

Op 5 Juli 1916 wordt hij met zijn broedet

personnaliteiten, welke hun rouwbeklag watefl komen aanbiedren in naam der Belgische re-

Frans aangehouden en gcdt:rende twee maand en
half in cle gevangenis gehouden. Voor de tweede
maal ontkoont hij aan zijne treulen.

meest kenschetsende uittreksels dûer

Zijne zuster, Marie-Jenne, d'e oudste der dochters, in dezelfd,e zaak betrokken en" denzelfden
rlag aangeho,udren, wordt gedurende dri'e r'aan

geering.
Ziehier

c1e

schi.tterende lofspraak :
Frans n{,erjay offer<l,e voo,r 't vaderland zijn,e
vijf dapper.e zonen en zi;ne vier dochfslr, evèl
stoutmoecllg als hunoe broedhrs.

Op 23 September 1914 wordt Paul llIerjay,
dle wapens geroqpen den 31o Juli en crnder-

onder

den vastgehouden.
Zijn broeder F'rans, mrnder gelukkig, wer-d den
8" Dâcember 1916 doo'r den krijgsraad van Turn
hout tot vijf jaar clwangarbeid verocrdeeld'
Dit treurig nieuws breekt de arme moeder,

rvelLe,,niettegenstâandc lraar lnr,enrricnsclreir.l rcn

onder zoovcel âng-stig{:) z-o,rgcn bczrvijkt.
sterlt plotseliug r,ijf riagcn latcr, rlcn l;j" D,-

mo'ec1,

Zij

cember 1916.

Eene ctrusdânige oprtolging rran t ..qisc1,c ge
lieurtenisse'n zaLt in eene nritrdcr k1oe1çe
ziel clhn clie van vadlcr l\Icr:jay cle r'r'atrlr,oop cn de
oritgo,ocheling vcroorza.akt hebb,en : zij clroegcrr
slechts bij om zijn opo'fferilgsgeest tc vcrho,ogeu.
\/an af cl'e aanhoucling van F'rarrs, Jo,sl. en -ilIaric

Jcanne rvas zijne berl,r i j vi ghcid vertin bircl

cl,

clicn:

ten waaraatr hij gchec:ht ',r'as hcrirtrtclrtcnri, ia,
zclfs uitllrcitleucl, in iruunc plaàts 11c lastigstc
rcizcn onclerneurencl en dc gcrtaarliiliste zcnrl'r'

gcn rro'lbrengencl.

I)'cn ll" Januari l{)17 n'orcl't hii urct José, titc
voor rlc tlcrdle nraal o,n<1cr tlen Drritsclrcn i<1ariu-

valt, aangcho,udcn.

Nzr acht clagcn te Sirrt Cillis gekcrkcril tc zijn,
worclen z.ij naar Cirarlero,i gebracht vvaar eclr o,ûdcrzoek lvo'rcllt geopetrcl, clat nooiilo,ttig zai uitr a1len.

Op 12 Fcbruari wordl Nlârie-Jea,'ne o.p hare

bcurt

en

eveneens opgestroten.
Frans wordt uit dte Duitsche ballingschap gehaa1c1 en in dezelfde zaak betrokkerr. Alle vier
aangehoud,en

rvorden rnet andleren wegens bespieding vervolgcl.
D,e ouderling verschilnt voor cl,er. krijgsraad
met eene waardigheid, eeoe energi,r: die elkeen
bewondering afdwingen. I{et proces duult van
10 tot 14 April 1917 Dc doodstraf wordt tegen
hem uitgesproken. Terwiji hij naar tlc plaats dei
terechtstelling optrekt, trcr,ost de (,1lgelukkige
zijne rampgenoo,ten. D,e Duitschers vrager: henr

of hij niets betreurt:

l,

hii, a ik was te oud oln 't vader.
land op het front te dienen zorsaTs mijne zoons,
ik heb mijn grijsheid gebtrrikt om het in -Belgre
te dienen en het spijt mij niet. Zao het te herdoen
wasr zou ik herbeginnen. l
Hij weigert geblintlcioekt te wor\i,en ei: vait
zonder een woord van lnoedeloosheicl. I{et was
tr lrleen

zegt

de 11" Mei 1917.

Subliem eind,e van een edel bestaan, gansch
aan dlen eereclienst van de eer en den plicht ge-

wijd. l
Neen, we mochten hem niet vergeten in
wefk.

ct

Zoo houdt de gansche grens verband met bezct
Relgië en ook met Noo'rd Frankrijk, want de oi-

ganisaties strekken zich ver uit.
Jar rm'er genoeg, verto'efdien

nabij de grens

o<rk

naast allerlei onbetrouwbâren, somrnige onvool zichtigen, cile juist door babbelzucht, getroiuwen

in 't land in

gevaar kondcn brengen, waxt de
Duitsche spionnen loerden ook.bij i- draadversperring en hadden er hulp van Belgen.
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IN BEZET BELGIE.
Dood van von Bissing.

*

-

Ziin politiek testament.

d,e

Brusselaars het volgend

von Falkonhausen.

Den 19P April laz,en
bericht :
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rt'lcn gcvolgc van hct overlijclelr vlln Z. Ex.
rl,cn gortvc'rrrcrrtr-gcneraal van Belgirl,

frcihcrr

rtort

I3issing, lio1ouc1-generaal, worclen alle opcnbare
vertoonirrgen van schouwburgen, cittclnas, enz.,
conccrteu eu anclere clcr.qeli, l<e vermakelijkheden
vcrl-ro,ilen, tot 21 April 's iu,orgcns, te Brnssel eli
orngeving. l
Op <lie rvijze vcrnam dc glo,ote massa het overlijtlerr r.an d,en Duitschcn algenrccnell gouvcr11eUr.

\ron llissing hacl hct kastcci van rr D't-rlc Fonl tc Vilvo'orclcn,
cigcnd,onr van clerr iree-r
.\"olxetrr
Orban varr
opgcvordercl, zoodt'a hrj trt

tcincrr

rlc lrooftlstacl aankrvaut. Daar rvooutl,e hij.

Ilct rvas cen {raai larrtlgoecl. Op Zontlag l5
.'\prii nrocst von Bissing tc l;cct l>lijvcrr. IIij rvrs
zic'k.

l)c

è-ouvcrneur tcltl,e 74 jaar.

I{ij stierf na enkclc <1agcn. Wclk een lcr,crrsavontl ! Hier, te mirider, vân ecn volk, <1at
irij verdr-ukte, en pas nl tle geu'clcligc' clcportaties van riuizenden on:chuldigen, klvam zijn
einde.

Hij

zou te B'erlijn begraven wo,rden.
zijn lijk van Vjlvoorden naar Brussel overgebracht. Het geschiedde
Dondierdagsavonds wetd'

rlet buitengewoon vertoon.

De kist rustte op een kanonaffuit. Ruiters met
fakkels omringden ze.
Meendre men waarli1k, dat zulks indfuk zou
nraken op de menigte?
Men bracht deu dbode naar de koncertzaal varr

het Konservatorium, die reeds geruinen ti;ci
voor protestarrtsche godsdienst-o'efeoingen van

liet ganiizoen werd geb'ruikt.
Eerst dacht <le o,verheid er over den lijxdienst
in cle Sint-Gud:uie kerk te houdên, maar tcgenover de weigering der gcestelijkheid, zag 7.e. vaa
dit plan af.
's Vrijdags voerde meu den dtoodb naar de
Noord Statie.
Op den d,oortocht branclden de lantaarns. De
,overheid had de stad gelast de lantaarus <pk met
rouwkrip te omhullen, doch dât is niet geschied.
Duitsche sold,aten luidden de kloi,ken vau de
ho,o'fdkerk, van dte Zavell<erk en Sint Jakob-opI{o,udenberg.

Het gewone personeel mocht het niet doen op
verbodr der geestelijkheid d'ier kerken.
D,e sto'et was w,eer vol vertoon. Vooo:op een
eskaclron witte kurassiers in groot tenue uatuur-

lijk.

Dhn infanterie en artillerie. De kist op een
kanonaffuit verdlween onrl'Er kransen. Ook tiran-

sen werdlen d:oo,r o,fficieren ged{ag€n En zelfs lxrssens ûlet a1 de dekoraties van den man, é;e zoo
veel leed had berokkend. ln dren stoet stapte ook
von Bissings paard.
Achter de kist zag men bedienaars var d€n e€redienst in toga, dle vr,eemde d'iplornaten, ofliieren

en burgers, waarondbr Verhees en Tack, akti

vistische leiders.
Hier en daar stonden kijkers, tmaar ?Ê gïoetteîl
niet, terwijl aan de Noordstatie het verkeer afge-

sloten was.

Natuurlijk

sp,eelde een

treurmarschen.

rnilitair muziekkotps

De kist wer<tr op een trein geclragcn en zoo verv'o,n Bissing ons land.
Eerr z,o,on van cl'en go'tlverneuf i,rtas in 't begin
van tl'en oo,rlog bij Dinant gesneuvelcl. Toen was
iro,n ]lissing berrclhcbbcr van een gevangenkamp
te }tunster, tvaar o,ndler nicer, lturgerlijkc ger.'an-

liet

getren

uit Aarschot aanli\\'a1nen.

Een andere

z,o'on

vertoefcle te Brussel op de bu-

reelen.

Op 23 Juni rverci iret iroiitiek testamcnt valt
r,o'l Bissing Trekend.
Daarin bew,eercle cle gouverneur, dat Duitscirlancl <len s,trijctr r,o iro,u<ien uro'est, tot hct rnct het

in d'e hand clcn vreclic eischen kon.
bcto,ogcle, clat I)uitschlanctr ecn stcrken iu
vlo.cd op B,elgië b,chouden tuoest, cn volgens heiti
rvas tlaartoe nlaar cen rnirlcl,el : lielgië bij L):.1115ç11lanrl in tc lijvcn. .,\nctrers zou iret oncler rnvloeri
I.(,.rrci.r van Fraulirijli cn lingclancl, clie er zelfs
trocpen ko,nctren horrden a1s een voortdr,r.euclc
zrvaarcll
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llilitair ! De diplo,matie had, te veel flaters
Dit diiend,e rneu nu te verhinttrereu. En

begaan.

het l)'uitschc volk zorr hct afkeurerl, mo,est men
België --- laten vallen.
Alrlus tlit -tcstanlcnt, maar h,et uit te v,:eren,
zorr lno,eilijker zijn clan het neer te schrijven.
't ls s,aarlijk jamnrer clert von I3is.,ing het eincle
van den o,or1o,g niet beie'cîci heeft.,..
Nzr zijn dood, lvercl generaal von Zwehi, gouverlrcur van Antr'vcrpcn, tijcleliik rncr het algelleen gouvcrneurscirap gelast.
D,en 24" April recris was er een opvolger be
nocntcl : kolonel-gcncraal von li'alkenhausen Hi1
rvas ooù< 74 jaar.
rlczc vrucht

FIii

beilteiging voor Druitschlând.
Onze nijverheid moest van cie Duitsche afhankelijk zijn. Duitschland hacl Antlerpen no,oclig
v,oor zijn hanctrel en drc kust als militair s;teun'
punt.
Dat alles ontr,vikkelde von Bissing in 't lang eu
in 't breed.
J),e koning, de d,ynastie moest rzcrdlvtjnerr, zoo

noodlg

ctroor moordaanslag.

a I'Ioo,it )) schreef vorr' Bissiûg,

( zal

een i*.oning

vrijwillig zijn landt €€n den overwinnaar overgeven en nirrmer zal ,een koning der Beigen beslts
Ë€n, aan zijn souvereiniteit te verzakeu of ze te
iatcn l>eperken. Daardoor zolrt zijn prestrge zoo
zeet ondÊfinijnd worden, dat hij niet meer zott
kunnen beschouwd worden als een hulp, maar
veel rneer als een hinderpaal voor de Duitsche
belangen
De Engelschen hebben

in veel omstand:ighedbn
het vsoveringsrecht beschouwd en bepaalcl als
het gezo,ndbte en eenvouctrigste'en ir, Machravelli
kan men lezen, dht hij <iie het voornemen hee{t
een grond$ebiedl te nemen, gedwtrngen zal zrltt
den k ning, den regent '/an dit land te vcrwijel,eren, zelfs doorr dlen dood.

Dat zijn zeer zeker crnstjge besluiteu, rnaar
zij moeten g,enomen w'ord,en, als het gaat om het
welzijn err de toekomst van D'tritschlandr ; het is
hier æk een boetren voor den vernie'lingskrijg
tegen ons gericht !

>

Dat s"ttrè.f von Bissing, hij, dle lret aanprijst,
hoe onze fabrieken geplundiercl, onz,e nijverhcicl
ten grondre gericht, onze trelensbelangen r'erni€tigd werden ! En bij dat woord boete, treest men
haat in de ziel van den oud€û man, diien

"f.tren
cl'espoot.

Despoot, ja, want zoo vervolgt hij : < Wr; moeten nog jarèn lang cle huidige dliktatuur behouclen. ))
Met clen sabel dus zou lnen ons dB'ingel f)uit-

schers te r,v,ordten. Von Bissing had de rllusie,
<lht zulks met c1e Vlamingen \ile'l zou gaan' r"n met
J* W.t*tt ook, als men âe opstoktrs, de olwiiiigen maaf uit het land bande.
Iligendorn van alle Eelg,:'n, die.zich elders zouden vestige'n, moest rrren maar afneuren'
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tlet Aktivisme.
We hoordcn in hct potritiek testanrent van vorr
I3issing, dat clbze irr clle m'e,ening verkeerde, hoe
Vlaanclcren zicir niet tcgen -Drritsche inlijvrng-,
plannen verzetten zou. De g'o,L1vernerlr vergiste
ziclr cleetlijk. Hij steunde zijn bewering op het
aktivisme.

loen de Duitschers België bezetten, vondcrr
zij hier'op taalgebied toestanden, weike zij airiro
zoud'en uittruiten voo,r hun politi.ek.
De Vlamingen misten .veel hunner rechten eri
van Franschgezinde zijcle werd door velen r'le oorlog aangegrepen, oln het Vlaamsch heftig tc bc'
strijdJen.

Dit was echter gecn reden om op taalgcllierl
met tl,en bezetter nedle te werkqn.
Toch zocht de bezetter aansluiting bij soltuntgc
\,'lanringen en vo,nd ze.
Het beg'on te Gent, waar op 2l i,'elrrrrnri l1ll.,
c1c rr \r'laarnsche Post r uitkwarn, afgckeurd rloor
clc niccste Vlaaursche leidiers, u'aarbij toc'h irart-.tr;chtclijkc strijders waren.
Alfons Sevens r'vaarschrrwclc iu zijn blacl rt Dc
rvitte Kaproen l, zijn lezers in rle vo,lgcntle lrt'
u'oo,rdliugen:
rr Ik h'eb geen het minste vcrtlotlwcn irr rlc irr
zichten van (( De Vlaamsch,e Post r, clie door
midclc,l van Drlitsctre auto,n1o,bie1s,, en vcrgczcl(1
van Duitsche officieren, metlewe'kers tl acht
aan tc werven en verkoopers gaat o,pzoekcn.
Troulve Vlamingen, opgepast vool de verra<lers ! Werkt < De \rlaamsche Post r tc-gcn. IlcllrL
Vlaan<l'eren inlichten. l
Nog een krachtig protes't vinclt rnen in een ottrzendrbrief, rrjfg2aldls van orrertttigcl,e en voortva-

rende

Vlaamschgezin<1eri, vt'aarond'er Alfons

Sevens en B. Maes ( di.e er 6ôk voor ln 't.qetlrang
gekomen is: huiszoeking en voorio,o1'rge gcvali-

àenschap). I)e leuze verkoncligenci: r, Voor llclgië's eenheidl ! Voor Vlaantlercns reetrt rr, scltre
ven zij in tlit ctregelijk stnk :
< Bewsre{rde

de zaak van het Vlaarnsche volk

dle beste er1 eeniS' pass'endê \n'iJze,
verbindeu een handrvol jonge li'eden hunne onbe-

t,e clienen

op

-
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-

Sql;rrili

n

lIct

lJclgische Regeeriugsgetlouw te Le ifavre.

liookte, vctltllecn(lc Vlaatrrsche al<tie aan een anti.
r':.rrlcrlanriscli drijven, :-1:rt op clit oogeni.iik voolrr
ltu lrtxrgste l:iakbaar en nitzinnig is.

... Het is dle lrlicht I'arr alle bcwt.ste en klaat,

z.icnde Vlunringen tegeo ciit klankzirruig €n misriatlig olltrecl'en klachtda<iig verzct aan te teeken

en

.

()r'cral nroet

he

t verlioltdig(t da1

rl,err, rlie nleegaâtr nret rlde otrzaligc

,:i,e

verdwaal-

riclrting, rroo
rrir.t ôén zijn .c4t tien rluizcncl, terrvijl Ce dîchte

schirren lran \'laamschgr:ztuden en Vlarningen
ruet. alle ware rrerântri-o,ortldlijke eir gi:zaghebbenrlt' leiclers aan 't lroofcl -.* haar vetloochelren en

verfoeien. lr
X{en rrrag ook als

uitiug van

cl,e overgr.oote

nreerdlerheirll tlêr: Vlanritrgen lrcschouwen, her
rr Viaarnsch llanifest rr, <iat op 2l Juli 1g15, in
ri I)e' \'laanrsche Stenr l in Ned,e.rlarrd verscheen,
o.nr. onderteekencll rloor Frans Van Caurvelaert,
;\rthur- en Cyriel I3trvssc, Juhus Ilclstc Jr. en au.
tleren.
In het stuk lezen vr'e o.tr. het volgende:
rr Irr het Llur vân gevÉiar, dat ons vaderlancl

tloo,rworstelt, houctren wij er aan pi€chtig onz€
o,uverbreekbare getr-o,uwheid te bevestigen aan
I,and eu Vorst. De Vlaamsch,e Beweging is geen

school van p,lichtverzâking, mâar van e,er, vail
opoffering en varl vrijheidsliefde. Geheel onzc
Vlaarnsche geschierllenis iseen onafgeb,roken wor'
steling gewe€st voo: onafhankelijkheid en vrrj
lreid. Noo t echter werd ons land zoa meirreeclig
noch 'roo wr.e,eclaardig besprongen als nu. En wi1
zijn trotsch oarze hulde te kunnen. bieden van

aanhankelijkheid en bewondering âan onzen
Koning, vær zijn dapper-heid en zijn onver.
schrokken trrouw. Wij tetuigen onz,e volle in-

stemming rnet cle onverzettelijke wijze op welke
or.ze regeef,ing uit naam van ons geheele volk,

het hoofd heeft geboctren tegen db Duitsche ge-

u'eiclpleging en nret h,are beslistheid om stancl te
houden tot cle vo'11eclige bevrijding.
Wij willen in geene afhankelijkheicl leven van
eenige vreemde mogenclheid en wij beschouwen
een bediekte .of opene inlijving van België bij het

rijk als de onvermijdelijke ondergang
vaû onze Viaamsche Ber,veging en voor tle Nederlandsche taal het Tangzaam maar z,eker ver'lies van
een clerdle van haar gebied.
Duitsche

\Mij wijzen rlan ook, met verontwaardiging,
vân ons af elke toegeving aan den vijaud en elke
glurst vâx zijn hancl. Tusschen hem en ons loopt
hct bloed van onz€ strijdendb jongelingschap en
rran clruizenden onschuidige burgers. En m.ocht
Vlaming noeûlt, zich vedegen tot hancliauger van het Dtritsche h,estuur, d,ân
c,cn cnkele, d'ie zich

pleegt hij errenzeer o,ritLo.rw tegen o'nze: bevregin:.1
als tegen ous lalrd.
frr clezen ge,est willen wij den dag dres tredes

bereiken en d'en dag van dên terugkeer in ons
bevriicle vaderlancl. Denzelfdlen dag zullen wii,
nret vernicuwde inspanning, onze grnder orrdeî.
Jrroken taak rroo,r het herstel vân on.ze Vlaamsche
volkskracht terug opnemen. Wij verhopen dat

ons landbestuur d'oo,r de beproeving van

hedera

tot het klaar inzicht zi zijn gekoueu dat

het
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i'rrrr clcn inlvcncligen

Vrcdre

crl

c1,cn

vooruitgarig

van Llelgië ,orlolrtb,cellijli is, clat aitu het \-iaiLrrr,
sche vo,1k volleilig recht lvorci,c gedaau. \\iiJ vertroulveû dat Z. tr:I. onze Koning, welke zrjn

in het teeken rlrer gerechtrgheicl h,e,eit
geplaatst, en welkc bij zoo,vele gelegenhcdeit
varr zijnen cerbied voor orize taal heeft latcn
lrlijkcn, ons voùk bcscircruien zal in zijne r,vcitcr"
opstancling; wij ver'"vachten ciat bij orrze \\,aaische lanctrgenooten, nlet welke ivij in ltro,edcrlijke
ccnsgezin<lheicl strijden cu lijcl,cn voor ons gcregeering

tue,euschappclijk varler1iiricl, eike vooriugerromcn
lreicl tegen o'rrze taal elt onze zo,o rcchtvaarclig.,
cischc'n zai vcrclu'ijncr. L\lrar l;ovcnai hti;uden rvij
ons ovcrtuigcl clat tl,cze o,orlog het zelflteu'ustzrJri
cu ltet gcvr-lei r,an cigcnrr':rartic hij <tns voii; zal
hcblrcn vcrstcrkt, cu irr r,cn vrij ilclgië he.cft oirs
Vlaams,circ vo.lk zijn r.ecltt in handcii.

Zoo z't7 in ons, ais \'laamsche volk, cloor hct
hersLcl vân ccn vrij cn gcireel ouafirankclijii l3clgië het ho,ogere do'e1 r'an clezeir voli<ercnkrijg, c1c
ontvoogdfng van cl'e kleiue natiën, worden be,
reikt. In eendrachtige verscheid,cnheid, zuilerr
lvij tselgië d,oen groot worden, mer de innig.
zekerheid ctrat wij nog eenmaal ais Vlaarnsehe
volk dltror eigen kracht, de weteld zullen herinnerell aan onze hooge afkomst en de r\ederlan<ische beschaving zullen verrijken met de schoouste vruchten van dien nieuwen tijd,.
Wij groeten onze jonge taalbroeders in h<:t
v,elcl en onz,e strijdgenft)texr in het bezette lan<l,
net h.et woord van Albrecht Rodreubach:
< Uit hou en trou wo'l:dt ùIoel-enland herbor€u,

))

IIou en trou aan Vorst, aan Land,, €tr ââo ouo
Vlaatrsche volk. rr
Iu een hoofdartikel vau a De Vlaarusche Stem l
(ntrr'n.er van 25 Juii 1915) d,eed Gabriël Opde-

beek het algemeen gevoelen

cl,er

Vlauringen tegen-

over het toen opkoruend aktivisme uitschijuen.
Het artikel waarschuwde ruet aanth'ang tegen het
Duitsch gevaar, dlat achter d,e aktivistsche t e
weging schuil ging. Wij citeeren het volgende
uit deze treschouwingen :
r< De I)uitsche centraliseerende politiek, d:ie
het wezen zæ7I en de grootste kracht van het één'e
Duitschland uitmaakt, is een ander gevaar voor
clen Vlaarnschen stam. I),e l)uitsche pogingen orn
Polen, Elzas-Iiotbaringen, en Sleeswijk-Holstein
ge,cstelijk in te lijven clo,or hun de Duitsche taal
op te df,ingen, liggeo nog te versch in aller geheugen. A1s men denkt <trat edelvoelende geesten
als Rosegger, de bekende roman-scirrijver, ronCteizen dbed om geld in te zameûen voor de verduitsching van Potren, dan vraagt meu zich met
redien af : a,en ho,e'rallnetzijnmet Vlaanderen? >
Een vrij zich o,ntwikketrend volk is eene praktische onmogelijkheid in den Duitschen staat, die
zijn be5taan z*fÎ te dânkeu heeft aan zijn opslorpendle verkrachtingen. !-oor d,en Staat moet ailes
opgeofferd wsrdbn, én de vnje uitingen van het
individu, én die oor@looiïng der klEinere Staten'
Altre dleelen moeten werken in 't belang van het
ééne, en dat belang is niet gebaat met vrijgezinde
iadlividuën of volkeren diie zich niet schikken
witlen h dielr dlwers var het machtgeweld. rr

-

ir \\:ii nrogcn niet uit het oog verliczcn, dat
IJuitsclrlancl o1r cltit _oogenblik c,crr vc,cl grootet
gcvaar js rroo'r ons ze,lfbcstaarr, ctran ai hetgeen
rvaartcgen wij vro,cger re s,trijci,en hadden. Zijne

beth"cigirig overheerscht zrlle anrlere, en daarcllrl
lnoet eerst l3elgië \\,.eer vrijgevo,chten worden, alvorcns rvij ons r,r,cer in clcn integratren, ook wetgcrrcntlcn striicl. r,oor ons rccirt kuurierr w,(rrpen.
\\'i1 dit zeggen, <ltat rvij op rlezen clag afstanri
rl'oer1 r,an Lrct uitspreken van ons recltt? Gcen,,zins. Ecloch, o,nir1'at rvij ecn klaar besef hebben
\,âr1 onzen

liii

heiligcn varircr'lanrl,schen piicht, onl(laL

ons rcclrt u'illcn ho<lgho,urlcn, claaro'l nro'ct
ccrst lrct flloo,tstc gcvaar ger,vccrcl"en daaromtLent
zijn n'ij hct a11en eens : het gro,otste gcvâar voor
onzc onafhanlieiiilihcicl .s i)'nitschlanrl.
I{ct u,ercl reeclis zoo dikrvijls gezegcl cn hct kan

nict vaali

gcno,eg uitgcsprokcn rvorclen

:

cle

I3cigischc cn cie \ilaarnsche zaak zijt één, Dc
\rlaatnschc zaak is o,nafscheidbaar rr ct hct goccle.

reclrt van Jlelgië r'erbonc1,c'n en dlaarom ntoeten
u.ij , Vlamingen, van de B'elgische zaak c1e onze
nraken, en dlaarom hebben wij van <ic Belgische
zaak cle onze genaakt.
Dlc c,enige ioyale houciing van cle Vlanringcrr
in clczen tijd is hun onwankelb,are trouw aan het
Belgische vaderland; en de innige overtuiging dat
alléén in de red'dting van Eelgië ook de r,ed'
cl,ing van Vlaanderen ligt. Voor ours wettigt het
doel de midldleien niet en wij willen alleen ons
recht uit onze eigen handen, d,. i. uit de handen
van onze Blelg:ische openbare machten, die wij
zelf hebben aangesteld. Langs zuiver wettehjken
$reg zulleo wij dat algeheeie recht veroveren,
waardoor wij ons Vlaamsche vrezerl zullen brengclr naar de hoogte, in een naaste toekomst, dank
vooral aan het beslist optf,eden vaû oûs geheele
\,-olk. ))
In. Augustus 1915 werd te Brussel eeu nianifest
uitgegeven, ondeïteekend cloor Aug. Vermeylen,
A1f. IJegenscheidt, Louis Franck, Iiauriel Huysmans, Is. leir1 nck, Ilerman Teirlinc'k, Nestct
d,e Tière, Karel Van de Woestijne en anderen,
clie zich Vlaamsche Belgen noemden.
Het stuk, in dlenzelfclen geest a1s het mauifest

uit Nedlerland opgesteld, kwam hierop neer:
tu 1o

Gunsten, d,ie de D,rritiche regeering, buiten

de Belgische wetgeving om, aan een deel der
bevolking wilde verleenen, achtteû de onderteekenaars ongewenscht en @aanneembaar.

2" Zij stelden vast, drat zekere alhier opged,oken b1ac1,en, die onder dien dbkmantel van Vlaam'
sch,en taalstrijd andere belangen drendèn da:r
Belgische, geen elkele fraktie der Vlaarnsche be
weging vertegenwo,ordigden.
3" Zij dedien €€n beroE) op hun trlaamsche en
Waalsche landlgeno,oten, om alle taalgeschillen

te latel ruster, zoolang Belgié's vrijheitl
vreemde bezetting zou belemmerd ziin.

door

tt

Ondbr de aktivistische bladen d'ie in het bezette
land met to,estemming der Duitschels verschenen'
noem'en wij o.m. : rt De Gazet van Erus,s€l rl, <Efet
Vlaamsche Nieurvs ll (Antwerpen), trDe Gentsche
Courant. >
Spoedig trof de bezetter ingrijpentfu maatre'
g€L€rl.

*
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narkt te Hasse'lt tijclens

lJcn 25u Oktober 1916 vaarclLigile cie Duitschc
generaal-gouverneur: in België, Freiherr von lis
sing, een vero'rdbning uit, waarbij, tn het mius'
tcrie van Wetenschappen ,en Kunsten, eeil
Vl,aamsche,en eel1 Waalsche afdeeling werd,opgericht v,o,or iedler der voigende diensttakken: 1'
lager o'nc1,err,vijs ; 2" midklelbaar onderwijs; 3" hooger onderwijs, wetcnschappeû en letteren.
fn Oktob,er 1916 werd te Gent de hoogcschooi
geopend,, met Vlaamsch als voertaal. De nieurv'e

rrektor Hofmann was een l,uxernburger. Duitsche
opperofficieren woonden die opening bij. En rn
dlie diagen begortnen iuist de d'eportaties !
Den 7" Januari 1917 kwarnen eenige akttvistrsche rt vootrmannen >, natuurlijk niet vo,o'rker.nis

en toelating van dren bezeffer, te Brus-se1 samEn,
om den toestancll van het Vlaamsche land te bespreken. (1)

Februari 1917 wcrdl te Brussct, met 250
p'ersonen, een Land,clag gehouden, waamit de
Dren 4"

Raad van Vlaandreren spro,ot, clie in den eerste
r.roch zijn le'dental, noch ,iie s,amenstclling van zijri
bestuur iiet kennen, rnaar c1,ie een manifest uir-

gaf, waarin aange'clroolgcn
stuurlijke scheidling.

n'crctr

op vcrdere

be-

Een afvaardlging van d,en Raacl van Vlaande
ren reiscl,e naâr Berlijn olu met clren i<.anselier over
hun po'litick te spreken. IIet i,varen Bo'rms, Tack,

(1) Wij bewerken dit hoofcl,stui< vo'oral naar
r Aktivisten rr, uitgave van het J.Vuylstekefonds

die

*

Duitsche bezetting.

\/erhees, Van den Bloeck, Dumon. De kanseher
o1.l ocn bicravo'nc1,. (3 i\{aart 191?).
Dteze stap wekte hevige v'ero'ntw'aardiging.

onthaald,e hcn

Een protest dooir 77 mandatarissen, letterkun-

digen, geestelijken, enz. onderteei<crrd, we(d
naar tlên kanse,lier von B,ethmann-Hoùlweg gestuurcl. Het stuk tregon als volgt :
ru Op 3o Maart hebt U t'e Berlijn eene aJva:rrd{ging ontvangen vall een lichaam, zich noe,nencle
Raad van Vlaand,eren, maar hier in den lancie oribekend.

Uit de rnedledleelingen in d'e p,ers schijnt de
inclruk te spruiten alsof cleze afvaardigi:ig de
wenschen uitsprak van het Vlaa.rnsche volk oi
van een werkelijk deel daarvan, en zelve samengesteld rruas uit mannen van invlo'ee1 en auto'rrteit.
Niets zou gcvaarlijker zijn dan zulke drvaiing
zoncl,er tegenspraak te laten.
Dlg o,ngenoe nde heer,en, cl{e het op zich hebben

geîomen, in vollen oorlog aan de D'uitsche regeering hunne m,eder,l'erking aan te bieden, om hun
1ancl

tcgen zich

2.e71

tc r,erclreeleir en z.ijne bestuu.r-

lijke in richting ten gronde toe te verandteren,

hebben nict hct minste rccht nameirs het \ilaamschc lolk te sprekcn, en r crtcgennoorcligen noch

zijne r,rlenschen, no,ch zijne strekking.
In voile vrijheicl hecft het Vlaamsche vo1k,vôôr

zijnc vertegenrvoondigers in Kamer
tel getal,e van 113 vocr ci,e
vo,lksv'ertegenu'o,o'r,ligers en 57 voor d,e senatoclen oorlog,

en Senaat gekozen,

ren. Onclier die 170 g'ekozenen hebben zich slechts

-

Een grocp aktivistcri in

olrtoclit

bij tile zocrgctrantrrtlc aktivistisclic bcrvcgiug
aang,eslnten.
Het rrerto'og aal1 (lc lleigischc rege,er ing ovel de
rrcrvlaamsching c1'cr: ()cntsche Floogcschoo,1 rveltr
d,cstijds cl,oor 2000 hoogeschool- gecliplomcclcicn
ondierteekerrcl. Slcchts een honcl.crrital z-iirr tc I itrden ger,veest .onr cie nieurve riclrting te stcuncir,
en vân dit klein getal hcbbcn rcr:ds vcrsclreirlt.uclr
qreniijk hurrnc handteekcrriug terr.t.q .gctror<ircri,
tnee

teru'ijl anderen er geen geheim rrari maken clat
zij misleicl \,\'erdcn, of .rich vcr-gisi hcblrcrr, cl
hutrne claacl betreuren. l

rr l:[ct gcvorelen cler lrcsturudcts eu lrocfdopstellers dlcr \Ilaamsche clagblatlen, tlie vir(ir clen oor-

log, verschenclt c1t crellc rlcl- grootste krachten r,an

Vliransthc beweging ziirt, is gckencl : zij ti.1l
cr censgezindi tegen. >
I)e o'nderteekcnaafs ircn'czcn r,ei der, dat lrcstuurliike scheicling n'ooit t()t lrct f irogr:rrrrnrrr <l:r,r
rLe

\-laamsche beweging behc.r,orrle.

In het stuk beroqr urer zich op clc l{aaescnu
[ionventie, om het rcclrt van den bezettcr te h.-

rçisten, to,t scheiding or,,er t'e gaan.
De Belgische \Verklieticnpârtij zonil er-er,cens
cetr hevr'g pr,o,test \vaarilr h.et rro gende te lczcu
f

-stond
..
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. \rcrclcr clriift nrcn ourko'operij op gro,otc

schaal en zaait men turcesp:rlt b'ij het vo1k, werr
ruen uit clie eischcn cler flanringanten partii zoekt
te trekken. Dâar nren nict heeft kunnen siagcll
lij den geo,rganiseerdeir t,erkerstand, die fier t1e

-

r1'oo'r

tlc str-atcrr r,an Autn crllctr.

itr u:trtti

rles kcizet's rlrNrl gcheirnlaar'i Ilir.lur.iirrr

irattgcl.rrxlen luig-c gcscht,rrl<crr lrreft van de irlti,i
gc\1:ezc1r, heeft rrrerr.,.it1r tot cnkcle clrleepcrs

gcrYcud, \'r'aarolr(1cr ltlclr enkele gezagl()<)7.t,,
cctlo,oze cn in schulrllcn stekende ker.eis hee{t aarrgc:troffen, en hccft nren rlazrruit clen rr Raatl r,arr
\r1aand,cre4 r samcrrgcstclrl, cn djt rn stt'jiil nr,et
11c rtreening r,an ailcr.r, die in \./laandercrr ccir
olrt,rrlraar mandaat 1rcklecd'en of in clc Vlaartrscne
lrcr','cging een r.r.rl hcblrcrr gesli'cclci, alsook nrci
tlc internationalc ko,r-rvcnties; nu d.at rnen dc
rvcrclrl traclrt s'ijs te nrali,en dat ruen nooit ailrcuii heeft gerlaan azrrr ))e.l.qië's onafhanleiitk1rcicl, past nlclt ccl plan van sclrci<1ing rrau \\/alcir
ctr \rlantitrgcrr toc, rlic hct o1'rcnhaal geweten tn
olrstatic.l brcu.gt ; iinrlrlcrr:rirrs dic, lrturiicn irliclr'
gctro'll\1', dcrr viiarrd in z.ijrr tlr:rl< vatr trt'ecrslrait
crr lcrnieling urcigcr.crr tc helpcn, sluit rnen o1r

c'n orrtrroert men.
I)aarop ziet irrcn rl,c <r \toru'âr-ts rr, de schLrrftig,c
.scltalictt aatrnroctligctr crr sclrrilvcri rlat clic trtaat
regclc'r-i tot trcffclijl<c uits.lâgclr voor t.lt- r,krrltuut l

in \:laanclercn zullcrr lcitlcu. rr Iu ri'elke onrst:rrr
tligirciri pii rr o,o1r bcvinclt, toont u bt"o,er1er'1iik err
ro,ccl r, zoo ricp dc R. \\-. P. a.an tlc old'cl- de l ,l)cns gcro,cl)cn gczcllcr.r tor-'. \\7at ziitr rvij, helaas

I

tlrans verrc \,ân \\'ât cr \/?111 broeclerli.il.heiti crr
goctlheicl rrog i.c-+t I lda allc zinsb,cclrog te hebberr
rlocrr rterznincLcn, hccft het l)uitsch nrilitarisnrc
irr het hart cler prolctil.r-iôrs cle kiernen g€zaajcl van
cen o'1r\/erzoenbaren traat, en rvii clenken sotns
rnet ontzctting aan c1e n rlag \vâarop, e,ens cle natic
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zegcle rrolksraadplegingen plaats ; ge\l/oot1lil

bevrijd, heel de r'loecl r,an ongerecntigheclen, hiclren en rvee, ellencl,e, Lrrlinen; euveldhden en
hooll, \r'eral-medb dc natie rver<l overstelpt, in hct
licht zal .oprluiken ruet een nasleep van haatgevoelens , utclke <lc gcschiccleltis no'oit hceft gc-

ri,e ouzirurige hanclleh,vijz,e

hjcrrlkror kan uren oo'rc1e'elcn hoe cire gezindtlreicl
dcr vacletlandsche Vlauringen tegen d,err Itaacl

rr Het is vall\\-cgc clc separatisteir ccn
gccflijkc rlaati icgens het Viaaursche vtik, .le lrc'
stuurljjkc schciding als een artikel vau het
\ilaarrrsclr l)rogranlnrlr vocr te stellcn l, schrecf
tllcze aan von jlissing, ,r ]Icn karr, tc allcn trtclc
ctt in icrlcr 1and, in<liviclucele nr'ceningc[ r,rncicrr
tcn gunstc rran allcrlci oplossingeu, rlie rnen zich
Ittaar itrirccltlcu liati, I{aar cr is geen c11kcl projlrarlr viul o,rrze grootc \ilaamsch'e vcreenigingcn,
er is .qecn cukele gcloofsbelijclrenis lvaarop o'nze
tratrtlat:rrisscu verkozen \\rercltielr clbor 'een varr
onzc lnlitickc korl.rscu, clat cle bestuitrliike schc.i
rling bclrat. \Vii a,anzicn dlezen nuatrege,l als
ulNNl,lo,ttig vcxlr olrs lanci, als gunstig vclor oil/-e
viiarrclcn, als in strijd ruet al o,nze tradities en nlct

.o'lrver-

van Vlaandieren was.
1'e rVechelen cn Tienetr \\raren er zooveel tegenstanci'sl-s o1-rgeko'nicn, dlart cr geen lians was toc

tc juichcn. Te Antiverpcn haclcllcu tlcu li" Ir'ci,':ual'i
It)lu straatbctoogingen tcgen cle arktivisten plaats
u,ct"cl cr gcvochtcn. Jlc \\iillclrrt
u crtlcrr ,lt' sl,rcliers uitgciourvtl.

en

l

{i, Oost-Vlaarrtlbrcn 23, \Vcst-Vlaancteren 1tl.
\rr narcn cr iu lrct aktivislrrc vcel stroorrringcrr
cn tal van aktivisten scheicltiren zich van cle beu-cgirrg af bij d'e doorclrijverijen cier rr Jong'
\:laarrrschc of raciikaalstc 'rccp, ))
\\''ij kunncn in ons bcslili nict alle nrtrugcu

.

\iarnen.
Op I Augustus l1)l? r,ersc-lreen eerr vcrorcleuiirl,
tri,er <lc arrrlltclijke taal, r,r,aarvan a1 tikel l luiddc:

bcschrijven.

In hct

\,'laanrsch be;turrrlijk gebiccl rs drc
\"laiulschc taal uitslrritencl d'c anrbteliikc taal vau
alle orrcrhcclbn cn bcambten van den Staat, de
provirrcies crr clc gemeenten, evenals van hun
r.r

tt

tllcr

ur j i

sgc;sticht cn cn oncleru'ij zencl c' lreLsou en .,r

\\rat nict belctte rlat er, c1'en ll-]" Deccmlrct 191i,
ccn bcsluit tvercl afgeko'ild'igd, luidlenclrc dat de
I)'uitschc tckst rran c1b verorc.lrcningen van het
gcticraal gouvetncnlcnt ailéén gelclencl \ ;âs cn
zott Vergezel d zijn, in Vlaauclrercn van een Ylaarrr
sclrc, in \\,lallonië \/an ecn Fransche vertaling.
Irr zijr-r al.qcmeenc vc"t-gaclerirrg rran 22" Deccnr
Ircr li:)!7 r-icp c1c Raail van \4aantleren rr plechti.q
ctr ccnlrarig

r

Vlaanclrcrens vollcciige zelfstandig-

hcitl rrit.
f)c verklarin.g l'as onclerteckcn<i
r

n'issic rrarr gerrotnrachtigden

cioo,r de korrr-

:

\ro,orzittcr: Prof. Ilr P. Tack, Algenreen ScA. B,t-ijs, Iluitenlanclsche Zai<cn : Prot.
Fr.A.T.H. Jonckx, Rinnenianilschc Zakcn : Prof
lfi' K. Heyn<1rickx, Larrdllrc'uu. en Openbarc
\\'cr:kerr : prof. T. \/cr1ieuq,c, \trIetenschappen en
Iirinsten : Pro,f. Dr. J. De Dc,cket', Justitie : I'Ir F.
l{euvc'lrnarrs, Finantiën : Leo ]'Icert, Nijverheirl
en Arbeicl : Dt Ë. \r-crhccs, Nationaal \/et'weer.
l)r A. Bornrs, Post, Teieglaaf en Zeewezen: Proi.
I)ir F. Ilnrlez.
ln de'zelfclie zitting (22" DtcenrlrerlglT) besloot
rrarneliik 11ê Raacl r,an Vlaand'eren tot de st.ichting
kt"ctaris:

.

\rilll:

1o Een partremcntair- bureel;
2" Een ko,nunissie van gevollnâchtigdên.
In verschillencle gemeentcn hadden nu zoogc

cck cn cltlcrs

Ortcral u,arcn d,c 1-rartijgangcrs vrtt tlcn Raacl val
!'l:raurl,eren ectr klein, héél klein hoopken van de
lrcr'nlking. Hoc het zij, na tie volksraaclpl.egiugeir
(cigenlijk nog lnindcl cl'an r:cn paro<lie .-laarvah l)
ltcstondl cl'e Raacl uit 9il lcdlcn, gcliozcn in d,c vcrschillcrrrle provinciën cn arro'nclisscruenten, in r1c
vcrhouding van één vcrtcgcn\roorchgc"r oir 50,U)(.)
inn'oncrs: Antrvcrlrcn 20, I3rabant 2G, Linrburg

blc'v'crl cchtcr zonclcr gcvol.g, de
scheiciting ku'aln tot stzrnrll van ùtrei tot Sclrtembci
I)c rninistcrics w'erclcn gesplitst, met zetcl voor (lc
\ilaaurschc te Brussel ,en v,oor de Vraalsche te

irtrichtingcrr cir gesticlrtcn, nlet inbcgrip van clc

dbl clrijvcrs.

Dezen mo,ester cioo'r: Duitsche balolietterr tcgert,
clc lvoede cler \ilanringcn bescherlnd woa:den en

lrttrr planuert.

tr

een

lczen cn ais geko,zenen toegejuicht.
Deze verkiezingen, \ /aârop steecls clezelfde p,ersonell aanwezig l'varen, g,even een clenkbeelcl van

irr krachtrlaclige rvrxtrden tcgcn cle aktivisten cn

/\ile protcsterl

k

meetirig, waar'op eenige flalllen wetden voorge-

kcrtcl. l
I)c"GettrccrrLcraatl rran Antttcrpen vcrzette zicrr

onzc hoogste belangen.

-

Er

n'crclen rrccl tneetingcn gehottclcu, tic ecut'
cl'e âncicre meer heftig.

nrinrlcr,

.

Natuurlijk blcvcn de pr.otesten tcgcn ai rirc
pralitijken niet tit.
Den ilO" Jan. 1918 vo,lgde een proLcst cler kanrcr
lcdren cn senatoren, clie voo'r c1'e Vlaarnsche ge
\\'cstcll in 't lancl wareî, tegen dc zelfstancliglrcicl,svcrklaring rran Vlaancleren. Ziehier eenige
nittreksels:
,r flcn 18" Jauuari 11. rvercl op dc rnuren vr rl

onzc steden cen booclschap aangeplai<t,ivaarin c :u

r,ijfticntal persorlen verklaren, namL.11s B€11 zoo!c
zcgci'cn ,, Raad van Vlaanclêren l, clat zij de
rr zclfstancligheic.l van Vlaanderen r, nl. van clc
\'1

a

arr

rschsprekenclc Relgi sche provin ciën, uitr

rle -

pcn; ltun oogtnerk is, de r;crcl,eeling van ons lr nd
in tn'cc staten d,oor te drijven, met miskenning
lall onzc Gro,ndlu,et en van onze nationale sour creiniteit.
I)'e vcreeniging, tli,e zich rr Raad vhn V-laa rcl'crcn )) lrocmt,ltezit in Relgië geen olrcnbaal r rall
<laat Zii is volko,nen t,reel1cl aan onze inst< llirr
gcu, erkencL doo,r Grontlrvct noch rrettcn. Nicnrancll u'eet hoe zij is ontstaau, nocir op wicnl ver'langen. Ovgr hare samenstelling, over hare r ol ,'u
hare u'erking is zeer treinig bekencl.
\,-crgeefs zov zij \vanen eenig uiettelijk ,gezag
of ccnig zedelijk aanz,ien in cms lan<l te he rb,eu ;
zij heeft er rrolstrekt geen. Llc Vlaanrsche lettcrkuncl{ge vereenigingen, clic de werkelijlie vertegcr.rrro,ordigers zijn rran tl'c \laamsche trevr lking,
ireblrcn lrrotest aangeteckcnd tegen

cl,c

ro1, clie

c1c

\rlaancleren r; zich aanmatigt e' tegel,
tlc po'litiek, dic hii nastrer,ft; zij hebbcn dr en uitr, Raa<1 rtan

*
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Dre betoogingen tegerr dle'Alctivrsten,

schijnen dat zijne cladlen over.eenkomen noch met
progrâmma, noch met de
het Vlaamgchgezindl
.bevotking
r"ensch'en van c1e
o,nzer \rlaamscirc
gewesten (prortestbrief gezo,nden aau den heer von
Brethmann-I{o lweg, d,eir 10" lVlaralt 1?1î).l
Volgden 36 hanrlteekcningcn van volksver
tegenw,oo,rdligers en senatolen.

In lrct Duitschc tijrlschr ift ,, Dcr Lcllrittll gtcit
Dr' Il'oll Dricssen Tel Meul,en, hoevcei protest,cn
cr tcgcn rle zelfstanciigheidsvcrklanng iigcdieud
rvcrclctr :641 , zegt hii, znnrler aan te tluic.l'clr waâr
hij dit cijfcr hecft gehaald. Daaronclcr waren er
tli:) van gerneentebesturen, 52 rtuit gemeenten met
gczamenlijke'onderteekening l (2 urt Brabant, 4
uit Antu,lerpen, 1 uit Oost-Vlaanderen, 44 anr
Linrbirrg, meèst alle van het arrontlisscmcnt lo,rigeren),.355 van mr.i,atschappijen (rva:irond'er 341
uit Erussel) , Dre qncl,erverclieeling ctrcr cijfers geeft
maar als,to'tabl 500, in plaats van 641. Itret is dus

te vcroncl,erstellen clat eeu belangriike groep ver
zwegen werd.

van cien bl'ssclrop van
Viaamsche Akaclemie, cnz.
tlit hoofcltc v'an hct iirteren van tleit rt I{aatl vau
\-irarr,lcrcn ,) vo,or lret onrvcrwcrpen vall de bcOok

voilgcl,e een lrr.otcst

Gcirt, rran

clie

staantlen Staatsvo'rm, wcrcl,en 'Ïack en Eorms tt
llmsscl do,or cli Bclgische rn:agistrartttrtr vo'or het
g( l('(rlit gerLaagd.
Men hielcl Borms en Tacl<.aan etl leicld'e hen
naar h.et gerechtstro,f te llrussel (8 F'cl,mari 1918,.
l)enzelfctrcn <trag lvcrclen ze echtcr clo,or ttre Duit
:clrcrs losgclatcn.
Daarna.w"erden c1c vo,orzitters i-cvy-Nlorell'e,
C'.rnez, en Ernst aangehoucllen en naar Duitschlirrrrl qcvocrcl (tot irr Juni Juli).

l),aaro1r staaktc a1s protcst hct gcrecht. Eerst
ver:klaardle het verbrekingshof niet meel te zullen
zctclen, cian volgden cl,e rechtbanken van eefsten

