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EENIGE WOORDEN VOORAF.

uim vier jaren zag ons yolk zich genoodzaakt
te bukken onder de hatelijkste dwingelandij, waarvan ooit onze geschiedenis gewagen zal. En die tyrannie woog zooveel te
zwaarder op onze schouders, daar wij behoorden tot een ras, dat van in de grijze oudheid
goed en bloed veil had tot het verwerven van onbeperkte vrijheden.
Maar wij waren niet bestand om het hoofd te
bieden tegenover millioenen welgeoefende Duitsche
soldaten, afgericht op moord, roof en brutaal geweld,
onder den schijnheiligen dekmantel van « Gott mit
uns » en onder de leiding van een keizer die zich,
naar een zijner voorzaten, door zijn yolk dolgaarne
liet bestempelen als Rentmeester Gods, die het recht
voorstond en het onrecht tegenging.

En diezelfde Rentmeester Gods, na van bloed en
roof verzadigd te zijn, maar beducht om de rekenschap die hij eenmaal aan de beschaafde wereld om
het uitgemoorde en door brandstichting vernielde
Belgie zou moeten geven, overlaadde ons bovendien
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met den grofsten laster, om tot het einde zijne rol van
Pilatus te kunnen spelen.
Immers, reeds in het midden van 1915, wanneer
gansch de wereld om wraak schreide tegenover den
Germaanschen Rentmeester Gods, liet hij zijn berucht
maar thans verloren gegaan Witboek verschijnen,
waarin het o. a. heette :
« Onmiddellijk na het uitbreken van den oorlog
ontbrandde in Belgie een wilde strijd van de bevolking tegen de Duitsche troepen, welke eene schreeuwende schending was van het volkenrecht en die
voor 't BAgische land en yolk de ernstigste gevolgen
had. Toen het Belgische leger na hardnekkige gevechten voor de Duitsche troepen terugweek, had de
Belgische burgerbevolking in de nog onbezette deelen des lands gepoogd den Duitschen opmarsch met
alle mogelijke middelen te belemmeren. Ook wend
niet geschroomd op plaatsen, die sinds lang door de
Duitsche troepen bezet waren, door overvallen schade
toe te brengen aan het Duitsche leger en dit te verzwakken. Bij dergelijke overvallen zijn mannen uit
allerlei standen, als werklieden, fabriekseigenaars,
doctoren, onderwijzers, ja zelfs geestelijken, en ook
vrouwen en kinderen, met de wapens in de hand
gegrepen.
« Bij deze gevechten werden allerlei manieren
van strijdvoering toegepast, die door geregelde troepen niet worden gebezigd. Talrijk waren de verwonden die overgoten waren met kokend teer (?) en kokend water (?). De bij zulke betrokken gevechten
burgers stonden niet onder een verantwoordelij ken
aanvoerder; ook droegen zij Beene herkenningsteekenen, waardoor zij als militairen herkenbaar waren.
« Dit alles wordt niet veranderd door het feit, dat
aan deze gevechten, naar het schijnt, ook Belgische
militairen en mannen van de burgerwacht hebben
deelgenomen, want daar deze lieden evenmin mili10

taire kenteekenen droegen, doch zich daarentegen in
burgerkleedij onder de strijdenden mengden, konden
ook aan hen niet de rechten van krijgsvoerenden
worden toegekend.
« Ontbraken dus in Belgie de volkenrechtelijke
voorwaarden ook voor een ongeorganiseerden yolksoorlog, zoo werd die ook gevoerd op eene manier, die
reeds voldoende zou zijn geweest om de deelnemers
buiten het oorlogsrecht te stellen.
« In eene gansche reeks van gevallen werden de
Duitsche troepen door de Belgische burgerbevolking
in schijn vriendschappelijk ontvangen, doch na het
vallen van het duister of bij eene andere zich voordoende gelegenheid, gewapenderhand aangevallen.
op verscheidene plaatsen zijn Duitsche soldaten uit
eene hinderlaag vermoord.
« Ook heeft het Belgische yolk het Roode Kruis
niet geeerbiedigd.
« Ten slotte is buiten alien twijfel bestatigd, dat
Duitsche gekwetsten door de bevolking bestolen,
vermoord en op wreede wijze verminkt zijn.
« Zelfs vrouwen en meisjes hebben aan al deze
gruweldaden deelgenomen.
« Het was met het oog op het zelfbehoud van het
Duitsche leger absoluut noodzakelijk, tegen die franctireurs zoo krachtig mogelijk op te treden. Steeds
werden daarbij — voor zooveel maar met de oorlogsnoodzaak overeen te brengen was — de rechterlijke
vormen in acht genomen. Ouden van dagen, vrouwen
en kinderen werden — ook wanneer zij zwaar verdacht (???) werden — in zoo hoog mogelijke mate gespaard. Hulpeloozen, die in gevaar verkeerden, zijn
beschermd.
« Het zou voor de Belgische regeering gemakkelijk zijn geweest, de kunstmatig in het leven geroepen hartstochten tot bedaren te brengen. Daarom treft
haar de voile verantwoordelijkheid voor de vreeselijke
bloedschuld, die op Belgie rust. Zij poogde nu deze
11

verantwoordelijkheid van zich of te schuiven door de
schuld van het gebeurde op rekening te schrijven
van de vernielzucht der Duitsche troepen, die zonder
eenigen grond tot gewelddaden zouden overgegaan
zijn. Zip stelde eene commissie van onderzoek in, en
de bevindingen Bier commissie werden tot onderwerp
gemaakt van diplomatieke vertoogen en klachten.
Deze paging am de zaken op hunnen kop te zetten, is
totaal mislukt. De verhalen van vluchtelingen worden
voorgesteld als het resultaat van pijnlijk nauwgezette
onderzoekingen, maar dragen den stempel van ongeloofwaardigheid, zooal niet van leugens.
« De aanklachten, door de commissie uitgebracht
tegen het Duitsche leger, zijn niets anders dan lasterpraat, hetgeen uit voorhanden zijnde bewijsmateriaal
onmiddellijk kan worden aangetoond.
« Te Aarschot is de strijd niet, zooals van Britsche zijde werd beweerd, ontstaan door dat Duitsche
officieren de eer van het gezin des burgemeesters
hadden aangetast, doch doordien de bevolking een
vooruit zorgvuldig beraamden aanval op den hoogst
bevelvoerenden Duitschen officier ter plaatse had
gedaan en hem van achteren had vermoord.
« In Dinant zijn geen onschuldige vredelievende
burgers ten offer gevallen aan de Duitsche wapenen,
doch het waren moordenaars die uit hinderlagen de
Duitsche soldaten verraderlijk hadden overvallen.
« In;Leuven is de strijd met de burgerlijke bevolking niet ontstaan door dat vluchtende Duitsche
troepen bij vergissing met aankomende Duitschers
in strijd geraakten. Doch de in hare verblinding de
gebeurtenissen niet goed beoordeelende bevol king,
verkeerde in den waan, terugkeerende Duitsche troepen zonder gevaar te kunnen afmaken. In Leuven
zijn slechts die wij ken vernield, in welke de inwoners
verraderlijk en moordzuchtig tegen de Duitsche troepen waren opgetreden.
« Ja, het waren Duitsche troepen die er voor
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zorgden, dat nog zooveel als mogelijk was kunst
schatten, niet enkel uit Leuven, doch ook uit andere
steden, gered werden. (En het was vooral met het
oog op de redding van kunstschatten, dat de bandieten van over den Rijn, nadat er reeds een reusachtig
bloedbad was aangericht op onschuldige ouderlingen
en moeders die men met zuigelingen in de armen
vermoord in de straten aantrof, de wereldberoemde
bibliotheek der Leuvensche Alma Mater, aan de vier
hoeken in brand gestoken werd).
« De Duitsche regeering meent, door het openbaarmaken van het hier meegedeelde, overtuigend (?)
te hebben aangetoond, dat het optreden der Duitsche
troepen tegen de Belgische burgerij was uitgelokt,
door den door het Volkenrecht verboden franc-tireurs
oorlog en door krijgsnoodzaak. (Juist zooals Baeckelandt in zijnen tijd, die op den openbaren weg de
ooren der boerinnen afsneed, om uit noodzaak de
gouden oorslingers machtig te worden).
« Aan den anderen kant protesteert zij plechtig
tegen het optreden van een bevolking, die met de afkeurenswaardigste middelen een oneerlijken strijd
heeft gevoerd tegen de Duitsche troepen ; en nog
krachtdadiger protesteert zij tegen de houding eener
regeering, die met volkomen miskenning van haren
plicht, den ongebreidelden hartstochten van het yolk
vrijen teugel had gelaten, en er ook thans (1915) nog
niet voor terugdeinst, te trachten haar eigen schuld
van zich of te wentelen, door het verbreiden van niet
met de waarheid strookende lasteringen ten opzichte
van het Duitsche Leger. »
Sinds het tijdstip waarop de keizerlijke regeering
dit meesterstuk van snoeverij en hatelijk charlatanism over de gansche wereld verspreidde, zijn er ruim
zes jaren verstreken en, met uitzondering der Berlijnsche kluchtspelers van dien tijd met Wilhelm 1I en
von Bethmann-Hollweg aan het hoofd, is er in gansch
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Duitschland Beene stem meer opgegaan om klachten
te uiten over het werpen van gekookten teer en kokend water op die lammeren van Duitsche soldaten,
alsmede over al den bombast, Welke in regeeringskringen gefabrikeerd werd, om de lafhartige moorderijen op de ongewapende Belgische bevolking een
schijn van gewettigdheid te kunnen geven.
Wel hadden wij in 1918 te Cassel-Wehlheiden
een gevangenbewaarder, die er bij elke gelegenheid
op pochte, tijdens de menschenslachting van Leuven
in 1914, niet minder dan zeven personen met bajonetsteken afgemaakt te hebben. En toen ik dit monster
op zekeren dag vroeg wat die ongelukkigen zonal
misdaan hadden om neergestoken te worden, kreeg
ik op den toon der cyniekste onverschilligheid ten
antwoord : « Niets !... Er was bevel gegeven te moorden zooveel we wilden en gelijk op wie ! Aan mijne
bajonet werden zeven lijken geregen, maar ik heb altijd betreurd dat het er Been veertien zijn geweest ! »
Dit gaf een klein denkbeeld van de gemoedsgesteltenis der Duitsche horden, die in 1914 te Leuven
gestreden hebben onder het vaandel van den Rentmeester Gods die, volgens de legende, « het recht
voorstond en het onrecht tegenging. »
En men denke niet dat wij daar met een bluffer
te doen hadden, want deze invalied wist zooveel aanduidingen over Leuven te geven, dat er aan zijne bewering hoegenaamd niet mocht getwijfeld worden.
Inmiddels is de gerechtvaardigde straf over het
groote Duitschland geveld : het machtige rijk van
voorheen ligt verpletterd ten gronde, beladen met den
vloek en de verachting der gansche wereld, terwiji
de verwaande Rentmeester Gods is afgedaald tot den
rang van eenvoudig houthakker in eenen uithoek
van Holland.
En zoo vergaat de grootheid der aarde !
Neen, het Belgische yolk bestond niet uit franctireurs, eene legende, door Duitschland alleen uitge14

vonden om zijne Kannibaalsche moorderijen te kunnen rechtvaardigen. Overigens, het onderzoek door
de Belgische Bisschoppen in vollen oorlog, heeft over
die beschuldiging sinds lang den staf gebroken.
Maar wat sommigen der onzen deden : gebruik
maken van de pen en de pers, de eenige wapens die
aan onze beschikking stonden, om eenerzijds de
dwingelandij van den bezetter, die elken dag het
Volkenrecht schond in de uitoefening zijner bezetting,
naar verdienste te brandmerken ; en anderzijds, te
midden der hatelijkste verdrukking, den moed bij het
yolk hoog te houden !
Die strijd was dubbel zwaar, daar wij niet alleen
te kampen hadden tegen den Duitschen overweldiger,
maar bovendien tegen eigen landgenooten die, om
zich zelven op staatkundig terrein te verheffen, ons
geketend aan Pruisen wilden versjacheren.
En er was moed, taai geduld en wilskracht noodig, om dien kamp op eigen middelen tot het bittere
einde vol te houden !
Thans is de strijd volstreden en het goede recht
heeft overwonnen !
Wat ik in deze drie deelen beschreven heb, is de
geschiedenis der sluikpers in het Vlaamsche land tijdens de Duitsche bezetting, voor zoover deze van mij
uitging en waaraan ik, tot zelfs in de gevangenis,
mijne medewerking verleende.
Tevens kan zij gelden als de geschiedenis der
vierjarige bezetting.
Men zal er uit leeren dat, zonder ooit het Volkenrecht geschonden te hebben, er ten onzent nog stambewuste personen in genoegzame hoeveelheid waren
overgebleven, die voor niets hoegenaamd terugdeinsden om, gedurende gansch den tijd der bezetting,
den overweldiger stout in de oogen te zien en te toonen dat de Belg nooit rijp worden zou om zich de
Duitsche slavernij, in al hare uitgestrektheid, te laten
welgevallen.
15

Verre van mij de meening, door mijne medewerking aan de geheime sluikpers, daardoor iets heldhaftigs verricht te hebben, al bedreigden, vier maanden
lang, mijne Duitsche onderzoeksrechters, mij dan
ook onafgebroken met den kogel.
;Want als ik overweeg dat zooveel duizende onzer
ijongens, » na jarenlang op de slagvelden en in de
loopgraven het onnoemlijkst lijden getrotseerd te
hebben, om eindelijk toch nog den heldendood te
sterven in voile levenskracht, — dan is mijn arbeid
te gering geweest om er zelfs een oogenblik bij stil
te blijven.
Maar ik wilde deze tot nu toe nog zoo weinig gekende geschiedenis nalaten aan ons opkomend geslacht om aan te toonen dat, als de ouderen, in de
mate hunner krachten, het hunne bijdroegen tot opbeuring van het zoo hard geteisterde Vaderland, de
jongeren er evenmin voor zouden molten terugdeinzen, wanneer nogmaals een vijand er aan denken zou,
ons land te overrompelen.
DROOGSTOPPEL
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Hoe de o Droogstoppels
en De Vrije Stem ontstonden.
I.

I

IfV
tIr % IJ moeten weerkeeren tot de eerste maanden , van
den wereldkrijg. Het heftig bombardement van
0 ! '4'
, , It Antwerpen had mij niet kunnen doen besluiten mine
..0 .4.
tit. 1 i.li 1 geboortestad te verlaten ; en zelfs om des te beter
den indruk van dit verschrikkeliik bombardement te bekomen,
had ik geen oogenblik geaarzeld den Donderdagmiddag,
8 October 1914, milne woning te verlaten, gansch het zuidelijk gedeelte der stad te doorkruisen en eerst tegen den avond
huiswaarts te keeren, na minstens twintigmaal gevaar te hebben geloopen, onder de op de stad geworpen granaten verpletterd te worden. Daags nadien was ik misschien de eenige Antwerpenaar die langs den Grooten Steenweg, te Berchem, de
binnenrukkende Duitschers, met al hun oorlogsmateriaal, bil 't
vallen van den avond, den weg naar de stad volgen zag.
Ondanks de hatelijkste dwingelandij, waarvan alien het
voorwerp waren die in 't bezet gebied verbleven, is toch nooit
een Duitscher in staat geweest, de minste vrees in mij te doen
ontstaan. Integendeel ; ik haatte, verfoeide, verachtte hem, en
2
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bij elke gelegenheid had ik den moed hem stout in de oogen te
zien, omdat ik hem beschouwde, niet als een eerlijk krijgsman,
maar als een bandiet, die alle oorlogswetten onder de voeten
trail en zich aan waar moordenaarswerk overleverde.
De Herderlijke Brief, welke Zijne Eminentie Kardinaal
Mercier, ter gelegenheid van Kerstmis 1914, verschijnen liet,
leverde. onmiddellijk het sprekend bewijs dat de Duitschers, tot
zelfs op den kansel, elk woord versmachten wilden, dat tegen
hen gericht was. De waarheid bleek, voor de trawanten van
« Gott mit uns », een scherpe doorn in den voet. Wie herinnert
zich niet meer de Duitsche automobielen, die van pastorij tot
pastorij reden om de Herderlijke Brieven in beslag te nemen,
welke van op den predikstoel moesten gelezen worden ? Dit was
olie op het vuur ! Maar de bezettende macht leverde tevens het
bewijs, dat zij op verre na niet de wijsheid in pacht had. Dwangmiddelen van lien aard zouden in Pruisen wellicht op eenig
succes kunnen bogen ; het Belgische yolk daarentegen ademde
te veel vrijheidsgeest, om zich Duitsche kwAjongensstreken te
laten welgevallen, en het kwam er in verzet tegen..
Indien de Duitschers den Herderlijken Brief onopgemerkt
hadden laten voorbijgaan, zou bier en daar een intellectueel, die
hem vanaf den kansel hoorde lezen, bij zich zelven gezegd hebben, dat onze Kerkvoogd zeer wel geslaagd was volgens de
tijdsomstandigheden, maar hoogst waarschijnlijk zou het meerendeel der geloovigen er geen bijzondere aandacht van blijvenden aard aan verleend hebben. Door met alle geweld den Brief
in al de pastorijen op te eischen, kon het niet antlers of het publiek, in 't algemeen, stak er den neus mee tusschen, en zoo
maakten de Duitschers voor dezen Herderlijken Kerstmisbrief
eene reklaam, welke weerklank vond, niet alleen bij geloovigen, maar ook bij andersdenkenden.
Wat meer is, met deze zaak waren de Duitschers tweemaal
bedrogen. Ten eerste meenden zij, door het in beslag nemen
van den Brief, te beletten dat deze op Kerstmisdag van den predikstoel zou afgekondigd worden ; doch, in elke kerk en kapel
van het aartsbisdom waren twee exemplaren van dezen Brief
besteld geworden. Als de Duitschers een exemplaar in beslag
namen, bleef er natuurlijk een tweede over, waarvan in al de
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tempels op dezen kerkelijken feestdag onder de missen lezing
gegeven werd. En aldus waren de fanatieke Duitschers er aan
geweest voor hunne moeite.
In de tweede plaats wilde ieder er het zijne van weten, en
het gevolg dezer inbeslagname was, Bat, na weinige dagen, er
te Antwerpen en omstreken geen enkel gezin kon aangetroffen
worden, dat niet in bezit was van dezen zoo berucht geworden
Herderlijken Brief. Er waren een aantal uitgaven van in omloop
gebracht, en ik zelf had er verscheidene duizende exemplaren
van gedrukt, hoewel het ten strengste verboden was.
Wel verschenen de dagbladen nog regelmatig, loch zij
waren onderworpen aan eene strenge censuur vanwege de
Duitsche overheid. De redaction dienden louter tot speelpop,
en men wist op voorhand dat het weetgierig publiek niets zou
te slikken krijgen, dan wat de Duitschers het gelieven zouden
op te disschen.
Men verlieze daarbij niet uit het oog dat onze Regeering
zich in het buitenland be yond ; dat de gemeente- en andere besturen gedwongen waren te Jansen, zooals de Herren van over
den Rijn geliefden te fluiten ; dat de bevolking elken dag aan
allerlei kwellende maatregelen onderworpen was, en met een
weinig goeden wil zullen de Belgen, die zich destijds in het
buitenland bevonden, wel eenig gedacht kunnen vormen van
den toestand in het bezet gebied.
't Is waar, aller oogen waren gevestigd op Kardinaal
Mercier die, van of het eerste uur, den Duitschen overweldiger
stout in de oogen Borst zien en er nooit voor terugdeinsde hem
duchtig de waarheid te zeggen ; maar dit alles nam niet weg dat
zich, vanaf het begin van 1915, eene groote moedeloosheid bij
het yolk veropenbaarde, waarvan wij wel het begin zagen, maar
niet bespeuren konden waar deze eindigen zou.
Ondertusschen had de Duitsche polizei eene geweldige jacht
gemaakt op de exemplaren van den Herderlijken Kerstmisbrief,
en degenen, welke er van in bezit bevonden werden, zagen zich
onmeedoogend tot zware straffen veroordeeld. Dit beloofde
weinig goeds voor de toekomst, maar het bewees tevens dat de
Duitsche overheid eene opmerkenswaardige vrees koesterde
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voor de vrijheid der drukpers, die zij door alle middelen aan
banden leggen wilde.
In de eerste dagen van Januari 1915 ging ik een mijner
vrienden opsporen. Toen ik mij verzekerd had dat niemand ons
beluisteren kon, sprak ik hem toe :
— 0 Frans, ik kom u iets vertrouwelijks meedeelen.lk weet
dat gij een goed patriot zijt, maar toch verlang ik van u de
belofte, voorloopig aan niemand een woord te zeggen over ons
onderhoud. Gij zult begrijpen dat de tijdsomstandigheden de
grootste voorzichtigheid opdringen. »
Mijn vriend beschouwde mij met oprechte verbazing, en
liet zich na eene poos de woorden ontvallen :
— o Ligt het in uwe bedoeling naar Brussel te reizen en
gouverneur-generaal von der Goltz-Pacha van al de trappen
van zijn paleis te gtioien ? In dit geval beloof ik u een eeuwig
stilzwijgen. En ik steek een kaars aan van een frank, ter eere
van- den heiligen Antonius, als ik verneem dat hij er zijn twee
beenen bij gebroken heeft. 0
— q Als ik u verzoeken mag, Frans, laat ons niet zwanzen, want daartoe zijn de tijden te ernstig ! Luister eens een
oogenblik aandachtig naar hetgeen ik u meedeelen wil. Ondanks de opbeurende taal van Kardinaal Mercier is, zonder de
minste tegenspraak, ons yolk bepaald moedeloos geworden.
Het zou bijna een wonder mogen heeten, indien het anders
ware. Sedert eenige weken zijn de dagbladen weer begonnen
te verschijnen, maar het is at te duidelijk dat deze verplicht zijn
aan den Duitschen leiband voort te loopen. Uitgezonderd de
dagelijksche rubriek van gebroken armen en beenen, weten wij
niets meer van alles wat ons moet aanbelangen. Den breeden
geest van vrij te spreken en vrij te handelen onzer pers is mij
genoegzaam bekend om te weten, dat die staat van zaken niet
zal behouden blijven, en misschien vroeger dan wij er ons aan
verwachten, zal de Antwerpsche pers voor gansch den oorlog
stil gelegd worden. Daar zou ik haast een eed op durven doen !
En dan ?.... Dan komt ons niets meer ter ooren als van bladen,
met Duitsche marken ondersteund of er door in het leven geroepen. Het publiek, laat het ons maar rechtuit zeggen, is een
groot kind dat zich, in algemeenen zin gesproken, leiden laat.
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zonder zelf weinig initiatief of doorzicht te betoonen. In de
huidige omstandigheden moet, meer dan ooit, de drukpers een
machtige hefboom wezen, indien wij niet geheel en gansch
onder Duitsche dwingelandij willen verpletterd worden. En vermits er geen enkel blad meer verschijnen 'mag zonder gecensureerd te zijn door de Duitschers, heb ik het gedacht opgevat
eene poging te wagen om dit verbod te trotseeren en bij gelegenheid een en ander uit te geven, bestemd om te trachten ons
yolk een riem onder het hart te steken. Alleen ben ik onmachtig ; daartoe heb ik huip noodig en daarom zou ik u willen vragen of gij mij, in de uitvoering van dit vaderlandslievend werk,
eene behulpzame hand reiken wilt. »
— « Als ik u wel begrijp, » liet mijn vriend er op volgen,
« ligt het in uwe bedoeling een dag- of weekblad te laten verschijnen, gansch zelfstandig en onttrokken aan allen Duitschen
invloed. Dat zou een ideaal zijn. Daarvoor is echter noodig :
1° een flink kapitaal ; 2° een aantal medewerkers. En hebt gij
er wel aan gedacht, dat reeds van het eerste nummer uwe uitgaaf zou moeten gestaakt en u door de Duitschers eene enge
cel in de Begijnenstraat zou aangewezen worden ? »
— « Frans, gij beoordeelt de voorgewende onderneming
glad verkeerd. Hier is geen spraak van dag- of weekblad, want
de uitgaaf daarvan zou tot de onmogelijkheden behooren. Mijn
plan zou bestaan in het schrijven van een aantal vlugschriften
die, bij middel van sluikhandel, onder het yolk zouden verspreid
worden. Deze vlugschriften, opgesteld naar de eischen van
onzen tijd en in eenen trant welke niet al te droog is, zouden
stellig door het yolk gelezen worden, en de gelegenheid ware
daar om zoo hard mogelijk op de dwingelandij der Duitschers
en, indien het moet, ook op den rug onzer eigen slechte vaderlanders te kloppen ; want van nu of zijn er reeds, die erg vriendelijk met onze vijanden omgaan. Gij weet het : ik ben geen
gefortuneerd man ; maar ik bezit mijn eigen drukkerij en kan
zelf de pen hanteeren ; ook heb ik het middel bij de hand om
de stoffeliike uitvoering der onderneming te verzekeren, zonder
het minste gevaar te loopen verraden te worden. Er is bijgevolg
geen kapitaal noodig. Bovendien houd ik er aan bier bij te
voegen, dat ik er in de verste verte niet aan denken wil, van
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deze onderneming eene handelszaak te maken. Indien ik mijne
allernoodzakelijkste arbeidskosten dekken kan, ben ik tevreden. En als ik zeg : « arbeidskosten o, dan heb ik hier geen
honorarium voor letterkundigen arbeid in het oog, want kloppen op verdrukkers en slechte Belgen wil ik kosteloos doen,
al weet ik op voorhand, dat ik er ook telkens een gedeelte mijner nachtrust zal moeten aan opofferen. 0
Mijn vriend staarde nadenkend ten gronde. Toen ik zweeg
verhief hij het hoofd en sprak :
— < Kloppen op Duitschers en slechte Belgen is zeer
goed, maar wellicht hebt gij u ook een ander programma voorgesteld ? o
— A Me dunkt dat dit programma zich van zelf opdringt.
De dwingelandij der Duitschers is reeds genoegzaam gekend om
het eens te zijn, dat deze, zonder eenig gewetensbezwaar, aan
den paal mag gespijkerd worden ; want een yolk dat zich niet
weet te verdedigen tegen alle uitheemsche bandieterijen, is de
naam van yolk onwaardig. 1k weet niet of ik mij vergis, maar het
schijnt mij toe dat bladen als « L'Avenir >, waar korts nadien
Het Vlaamsche Nieuws o der firma Borms-Verhulst uit geboren
werd — stilaan in Duitsch vaarwater aan 't verzeilen zijn. Zoo
ja, zal er onvermijdelijk een dag komen waarop het masker
afgeworpen wordt, en dan zou ik er evenmin geglaceerde handschoenen voor aantrekken, om de redactie van dit blad. bij gelegenheid naar de ziel te tasten. Volgens geruchten, welke in de
stad in omloop zijn, zouden er ook Vlamingen zijn welke er aan
denken om, met behulp der Duitschers, de vervlaamsching der
Gentsche hoogeschool te bewerken. Ofschoon ik insgelijks
partijganger dezer vervlaamsching ben, zal ik er nooit mee instemmen, dat de Duitschers stem in dit kapittel krijgen. De
vervlaamsching der Gentsche hoogeschool moet de taak wezen
van ons eigen gouvernement en Germaansche kluchtspelers zijn
daar niet bij noodig. Trouwens, zoolang de oorlog duurt, moet
deze zaak in de kartons blijven. Het is niet wanneer het huffs in
brand staat, dat de bewoners onderling moeten kibbelen om te
weten of al de huurders, zonder uitzondering, ja dan neen, het
recht hebben gebruik te maken van het regenwater. Hetzelfde
geldt ook voor wat onzen taalstrijd betreft. Er is nu geen tijd
(<
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om ons vuil lijnwaad te wasschen, maar als daartoe het gepaste
oogenblik zal gekomen zijn, zullen wij dat in familie doen. Zoolang Vlamingen en Walen, zijde aan zijde, op de slagvelden
gemeenschappelijk hun bloed vergieten tot verdediging van den
heiligen moedergrond, ken ik geen twee afzonderlijke rassen
meer, maar uitsluitend Belgen ! Misschien in geen land ter
wereld werden, in dagen van verkiezingen, meer oorvagen uitgedeeld en blauwe oogen geslagen dan ten onzent. Dit bewees,
ten eerste, dat wij leefden in een land van onbeperkte vrijheid ;
ten tweede, dat de strijdlust onzer voorvaderen, als een erfrecht,
op alle nakomelingen was overgegaan. Het tweede komt onzen
« jongens » aan het front zeer wel te stale, want sedert half
October staan de 0 platkoppen » voor den IJzer, en ze zijn er
nog niet over. Wat het eerste betreft, verkiezingen staan er thans
niet voor de deur, en de strijdlustigsten aller partijen kunnen
hunne krachten aanwenden tegen den gemeenschappelijken
vijand. Dit wil ik alle Belgen, die het wel meenen met ons zoo
zwaar geteisterd Vaderland, trachten te doen begrijpen, en ik
hoop niet in de woestijn te prediken. Overigens, indien zelfs
vrijdenkers onbewimpeld de kranige houding van Kardinaal
Mercier tegenover den vijand tot in de wolken verheffen, meen ik
dat het mij niet veel moeite kosten zal om alle politieke hartstochten tot zwijgen te brengen en ons uitsluitend bezig te houden met de belangen van het Vaderland. Ziedaar, zoo beknopt
mogelijk, volgens mijn bescheiden oordeel, den te volgen weg.
Hebt gil daar bezwaren tegen ? »
— 0 Neen ! » klonk het beslist uit den mond van mijnen
vriend. « Al wat gij vooruitzet, is uitstekend. Er is echter jets
dat ik minder begrijp. Ge zegt geen geld noodig te hebben ; ge
zult zelf schrijven, zelf drukken ; bijgevolg zou mijne medewerking tot niets kunnen dienen ?*
— 0 Gil vergist u. lk heb propagandisten noodig, en het is
met dit doel dat ik een beroep op uwe medewerking doen wil.
Met alles kan ik mij natuurlijk niet bezighouden. Met werkvolk
moet ik de zaak niet ondernemen, want dan duurt ze geen acht
dagen zonder in de Begijnenstraat te zitten , de voorzichtigheid
is thans, meer dan ooit, de moeder van den porceleinwinkel.
En als ik er zorg voor draag dat de brochuren gereed liggen om
23

onder het yolk verspreid te worden, zal ik de handen ruimschoots gevuld hebben. Welnu, wat beslist gij ? »
Na eenig nadenken kreeg ik ten antwoord :
—
0 Gun mij een paar dagen tijds om daarover ernstig na
te denken. In grondbegin treed ik uwe voorgewende onderneming onvoorwaardelijk bij. Het is nu maar kwestie het middel te
vinden om op de minst gevaarlijke wijze de brochuren onder
het yolk te brengen. Overmorgen-avond moogt gij mij ten uwent
verwachten ! 0
— 0 Opperbest ; maar ondertusschen aan niemand, wie
het ook zij, een woord over de zaak, niet waar ? »
— 0 Reken op mij als op u zelven I 0
Op den vastgestelden tijd zaten wij beiden in de verandah
mijner woning.
Het gelaat van mijnen vriend verried alles behalve geestdrift ; ik gebaarde alsof ik daar niets van bemerkte en sprak
hem opgeruimd toe :
— 0 Welnu, vriend Frans, ik hoop dat gij ernstig over de
zaak hebt nagedacht ? »
— 0 Inderdaad ; zelfs zeer ernstig. 0
- 4( En uw besluit ? »
— 0 Is niet gunstig ! »
— « Gij schijnt dan minder geestdriftig patriot te zijn dan
ik mij voorgesteld had ? »
— « Daarin vergist gij u. Ik haat en veracht de Duitschers
zooals misschien niemand. Maar me dunkt dat gij u op eene
gevaarlijke helling begeven wilt, ik ken u : gij zult de Duitschers
striemende zweepslagen toedienen ! »
— « Hadt gij u wellicht voorgesteld dat ik het er op aan
zou gelegd hebben, lofzangen ter eere onzer beulen te schrijyen ? »
— « Neen ; doch ik denk dat gij te ver gaan zult. Hebt gij
wel eens overwogen, dat er niet veel client misdaan te worden,
om door de Duitschers de doodstraf te hooren toekennen ? »
— A Frans, ik wist niet dat gij zulk pessimist waart ! »
4( Pessimism komt hier niet ter spraak, » merkte mijn
vriend zenuwachtig aan. » Veronderstellen wij een oogenblik
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dat de onderneming verkeerd loopt ; dat gii aangehouden en
ter flood veroordeeld wordt. Wat dan ?... A
— <' Dan zou er een mensch minder op de wereld zijn,
ziedaar alles ! » liet ik er glimlachend op volgen. 4( Ge weet
immers dat de groote kinderdichter Van Alphen eens met veel
grond van waarheid schreef :
Aan een boom zoo vol geladen
Mist men vijf, zes pruimen niet !
Als er elken dag duizenden op de slagveldên sneuvelen,
blijft de wereld er ternauwernood een oogenblik bij stil ; hoe
minder lang zou zij dan stil blijven bij een enkeling, die 's morgens op een of ander fort door een peloton Duitschers naar de
eeuwigheid zou gezonden worden ? »
— << Me dunkt dat gii de zaak betrekkeliik licht opvat ! »
— . Zeker. Dergelijke onderneming mag niet met overspannen zenuwen aangevat worden, want dan loopt men onvermijdelijk den wolf in den muil. 1k had mij voorgesteld, de brochuren in kwestie zoo kalm en bedaard te schrijven, alsof ik
met een of ander novelletje bezig ware. Om degelijk werk te
verrichten, moet men rustig kunnen nadenken. 1k geef wel toe,
dat men in een bezet gebied geen brochuren tegen den vijand
voor zijn plezier schrijven moet, maar ik denk tevens dat ieder
geroepen is om, wanneer het Vaderland in nood en in gevaar
verkeert, de middelen, waarover men beschikt, client aan te
wenden, om den overweldiger geen vrij spel te laten. »
— . In theorie vind ik uwe redeneering prachtig, » antwoordde mijn vriend nadenkend, < maar als zij in praktijk uw
hoofd zou kunnen kosten.... »
— . Ja, 't is waar, » onderbrak ik. « Het ergst wat een
mensch overkomen kan, is dat hij zijn hoofd kwijt geraakt. En
ongelukkiglijk beschik ik er maar over een. Dit geeft zeker veel
stof tot nadenken. Minder bezorgdheid zou zulks wekken,
indien er, bij het verlies van een hoofd, ergens andere koppen
konden gekocht worden in vervanging dergene, welke de Duitschers zoo menschlievend zouden zijn, onschadeliik te maken.
Zoover echter heeft de wetenschap het nog niet gebracht, en
wij moeten er bijgevolg in berusten. Jammer genoeg, want in
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voorkomend geval zou ik mij een schooneren kop aanschaffen
dan degene, welke ik al ruim een halve eeuw op de schouders
gedragen heb.... De slotsom is dus, dat gij weinig geneigd zijt
medewerker te worden van iemand, die voornemens is de overweldigers duchtig op de kneukels te kloppen, en die er misschien een koppeken minder om zou kunnen gemaakt worden?.
— o Om het ronduit te zeggen, ik gevoel er niet veel geestdrift voor, hoeveel liefde ik dan ook voor het Vaderland koester.
En indien ik u een goeden raad geven mag, laat uw plan varen !*
— 0 Frans, >> weersprak ik op vastberaden toon, « gij zijt
een braaf man, maar een voorbeeldig apostel zult ge nooit worden. Herinner u dat er velen in den Hemel willen komen, maar
dat er weinigen te vinden zijn, bereid om het kruis te helpen
dragen dat hun de zaligheid moet doen verwerven. Met andere
woorden, velen verlangen vurig de vrijheid van ons Vaderland,
doch weinigen willen er een yin om verroeren, uit vrees dat er
straffen voor zouden kunnen opgeloopen worden. Wat ik mij
voorgesteld had te ondernemen, zou zeker ons Vaderland niet
uit de roofzuchtige klauwen der Duitsche barbaren redden,
maar wellicht zou ik het middel gevonden hebben om het yolk
op te beuren en vertrouwen in de toekomst te stellen. Wie het
doel wil, mag niet terugdeinzen ook het middel aan te grijpen.
1k had gedacht dat er in u meer moed zou geschuild hebben ,
maar, wat men niet heeft, kan men niet geven ! Onze zaak is
afgedaan : wij spreken er niet verder over. 1k reken er echter
op, dat uwen mond nooit een woord zal ontvallen van hetgeen
er tusschen ons besproken werd. Dat is gemakkelijk genoeg
en het beste middel om er uw hoofd niet bij te verliezen !
voegde ik er spottend bij.
— 0 Gil geeft de zaak dan op ? . waagde mijn vriend nog
te vragen.
— 0 Daar kan ik op dit oogenblik geen bepaald antwoord
op geven.
Het waren de laatste woorden, die over het ontwerp gesproken werden.
Ruim een jaar later, toen er reeds een twintigtal bi ochurenDroogstoppel waren verschenen, liep ik een vrij zonderling
avontuurtje op. Op een Zondagmorgen uit de hoogmis van
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St-Jozefskerk komend, voelde ik mij eensklaps bij den arm gegrepen op enkele stappen van mijne woning. Een oud bekende,
waarschijnlijk beducht om het yolk dat achter ons kwam, en
eveneens de kerk verlaten had, sprak mij op geheimzinnigen
toon toe :
— << 1k heb hier lets voor u dat gij eens lezen moet ; maar
pas op, toon het aan niemand, want ge zoudt er moeilijkheden
mee kunnen oploopen. Heden namiddag kom ik even aanbellen. o
En even geheimzinnig stak hij de hand in den binnenzak
van zijnen jas en haalde er eene geplooide brochuur uit te voorschijn, welke ik, zonder nazien, in den zak verborg.
Nauwelijks in huis getreden ontvouwde ik de vertrouwelijke
brochuur. Wie schetst mijne verbazing toen ik bespeurde, dat er
mij een Droogstoppel in de hand was gestoken en wel door
mijnen vriend, wien ik gedurende al dien tijd niet meer had
weergezien, en die te veel aan zijn hoofd hield, om als propagandist mijner ontworpen uitgaven op te treden.
In den loop van den namiddag belle hij werkelijk aan.
Toen wij alleen waren in dezelfde plaats, waarin ik hem een
jaar te voren om medewerking had gevraagd, klonk het uit
zijnen mond :
— o Welnu, hebt gij de brochuur-Droogstoppel ingezien?*
— 0 Ja, ik heb ze gelezen ! >> liet ik er nuchter op volgen.
— o En wat denkt gij er over ? >>
— << Dat Duitschers en activisten er duchtig in op de
kneukels krijgen.
— << Gij zijt nog al bekend in de letterkundige wereld ;
kunt gij u geen gedacht vormen wie er de schrijver van is ? In
't begin meende ik werkelijk dat Droogstoppel een Hollander
was, maar later heb ik dit denkbeeld laten varen, omdat men
het toch niet als aannemelijk kon beschouwen, dat deze brochuren in Amsterdam gedrukt en regelmatig over de grenzen
verzonden- werden, vooral daar de Hollandsche grenzen zoo
streng door de Duitschers bewaakt worden. o
1k bewonderde de nalveteit van mijnen vriend in deze zaak,
en dit te meer, daar hij in gewone omstandigheden niet van
doorzicht ontbloot was.
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Ofschoon ik er nooit aan getwijfeldhad hem mijn voile
vertrouwen te mogen schenken, achtte ik de onderneming toch
te ingewikkeld geworden om er opheldering over te geven, en
ik bepaalde mij derhalve bij de woorden :
— 0 Neen, ik kan mij van Droogstoppel's persaonlijkheid
Been denkbeeld vormen. Misschien behoort hij tot de familie van
den Vliegenden Hollander, en dan zou het toch niet onwaarschijnlijk kunnen wezen, dat al de waakzaamheid der Duitschers
aan de grenzen ontoereikend bleef, om zijne brochuren buiten
Belgic te houden !
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II.

het zij, de vrees van mijnen vriend had mij niet
weerhouden de hand aan 't werk te slaan. 1k
schreef mijne eerste brochuur zonder te weten of
ik de geschikte elementen vinden zou om ze te helpen verspreiden, indien ik er toe overging Naar op eigen kosten
te drukken.
De Jezuiet, Pater Boonen, — welke reeds enkele maanden
later om ziine vaderlandsliefde door het Duitsche schrikbewind
veroordeeld werd tot twaalf jaren dwangarbeid — spoorde mij
aan de brochuur te drukken en onder het yolk te verspreiden,
en ik aarzelde niet langer. Het yolk toch zuchtte reeds biina vijf
maanden onder Pruisische dwingelandij, en ik wanhoopte er niet
aan, of mijne pennevrucht zou een gunstig onthaal bij het publiek
vinden.
Als er een nieuw produkt in den handel komt, ligt het in
de strekking van onzen tijd er zooveel mogelijk reklaam voor te
maken. Maar wat de eerste de beste fabrikant in poetspommade
of Russischen blink, die te Ledeberg gemaakt wordt, doen
mocht, daarvan mocht ik mij niet bedienen. 1k kon toch geen
mannen door de stad laten loopen met plakkaarten op den bulk,
waarop in vette letters gedrukt stond : « Leest Droogstoppel!
Een aanval in regel tegen de Duitsche bezetting ! »
Neen, daaraan kon niet gedacht worded ; want, ofschoon
er leegloopers genoeg door de straten slenterden, zou ik gewanhoopt hebben er het noodige personeel voor te vinden. En
al ware het tegendeel gebeurd, dan toch had op dit tijdstip
OE
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reeds de domste vlegel mêêr dan voldoende Duitsche cultuur
geleerd om te weten, dat het maar best zou ge weest zijn, met
dergelijk produkt zoover mogelijk van de Begijnenstraat weg te
blijven.
Er moest dus iets antlers op gevonden worden. Na eenig
overwegen kwam ik tot het besluit, eenige duizende exemplaren
mijner eerste brochuur den weg te laten volgen naar de particuliere brievenbussen der burgers. De verwezenlijking van dit
ontwerp kon echter niet bij klaarlichten dag geschieden ; dat
zou te gevaarlijk geweest zijn. Er moest van den nacht gebruik
gemaakt worden. Meer dan een nacht mocht er evenmin aan
besteed worden, want de Duitschers hadden polizei en soldaten
genoeg, om deze spoedbestelling den tweeden nacht onmogelijk te maken.
En dan, wie kon ik voor dit doel vinden? Degenen, welke
ik er mee gelasten zou, zouden het geheim van herkomst kennen, en de voorzichtigheid vereischte, dat er zoo weinig menschen mogelijk van onderricht werden. Kort en goed : ik zou
die zware taak met mijnen oudsten zoon Ernest uitvoeren. Van
omstreeks negen uur 's avonds tot zes uur 's morgens, gelukten
wij er in, ongeveer drie duizend brievenbussen met ons specimen-nummer te begiftigen.
Zij die nooit dergelijke karwei verricht hebben, zullen zich
nimmer eenig denkbeeld kunnen . vormen van de krachtinspanning welke er vereischt werd, om deze tot een goed einde te
brengen. Elk onzer 1500 brochuren onder den arm nemen kon
niet, de pakken wogen daartoe te zwaar ; we zouden dus herhaaldelijk, en soms van op verren afstand, naar huis weerkeeren om nieuwen voorraad te halen. Gelukkiglijk liep alles of
zonder eenig ongeval. Wel hadden wii doodvermoeid onze laatste uitdeeling volbracht, maar met de overtuiging, dat onze
moeitevolle arbeid niet vruchteloos zou geweest zijn.
In den namiddag van den volgenden dag ging ik op verkenning uit. Onderweg ontmoette ik hier en daar een vriend
die mij staande hield en mij geheimzinnig, doch met den lach
der tevredenheid om de lippen, meedeelde, welke verrassing hij
in zijne brievenbus ontdekt had. De indruk was allergunstigst,
en het doel dus bereikt.
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Ondanks de geweldige opschudding, welke deze eerste
brochuur tusschen het yolk verwekte, is de indruk daarvan verloren gegaan tusschen al de knevelarijen, verbanningen, veroordeelingen en terechtstellingen, Waarvan wij dagelijks het
voorwerp waren. Aanvankelijk waren in velen, die deze en volgende brochuren als oorlogsherinneringen wilden bewaren en
ze zorgvuldig wegstopten in kelder of zolder, maar de latere
algemeene huiszoekingen der Duitsche officieele koperdieven
deden alle brochuren verdwijnen, uit vrees voor de strenge
straffen, die op het bezit ervan gesteld waren.
De duizenden Vlamingen, die tijdens den langdurigen oorlog in het buitenland verbleven, zullen er waarschijnlijk niet
eens het bestaan van gekend hebben. Ja, wellicht zijn er in
gansch het land geen tien volledige verzamelingen meer aan te
treffen.
En, zooals mijn vriend, van wien sprake in het vorige
hoofdstuk, het voorspeld had en zijne vrees tot medewerking
uitdrukte, hakte ik duchtig op de Duitschers los. Immers, aan
het slot mijner eerste brochuur schreef ik
<( Ongetwijfeld kan nog niemand voorspellen waar het
laatste bedrijf van dezen eenigen oorlog zal afgespeeld worden.
Maar ik bezit het onwrikbaar vertrouwen, dat het ten nadeele
van Duitschland zal afloopen, tot welzijn van gansch Europa.
<< Jarenlang heeft men geschermd met « gewapenden vrede ! » De machtspreuk : 0 Wilt gij den vrede, wapent u tot den
oorlog ! » kon schoon geweest zijn in theorie, maar in de
praktijk heeft zij de betreurenswaardigste uitslagen opgeleverd.
De 0 gewapende vrede » heeft het in Duitschland zoover gebracht, dat men tot zelfs het loon van den arbeider belastte om
tot de milliarden Marken uitgaven te geraken, welke men noodig
achtte om jaarlijks in den afgrond van het militarism geworpen
te worden. In verhouding en naar het voorbeeld van Duitschland, hebben de groote Europeesche Mogendheden evenzoo
moeten handelen, en het algemeen failliet der natien moest
mettertijd er het onvermijdelijk gevolg van worden.
« De eenige oplossing ware geweest : « Algemeene ontwapening ! 0
« Daartoe echter zou Duitschland nooit besloten hebben,
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omdat aan gene zijde van den Rijn het zoogezegd A Jonkerdom *
heerscht, dat welig leeft en tiert, en zich in de oorlogsbudjetten
wentelt als de maden in een kaas !
A Na een geweldige neerlaag van Oostenrijk door Pruisen
in 1866, kon het vanwege Bismarck een heerlijk ideaal geweest
zijn, een een en onverdeelbaar Duitsch rijk te stichten. Maar
ook, de stichting van dit rijk vergde vergoedingen. Niet goedschiks lieten de vorsten van Beieren, Baden-Baden,Wurtemberg,
Saksen en zooveel andere, zich in feite onttroonen, om hunne
heerschappij op den eenigen heerscher van het Duitsche rijk
over te planten. Zelfs tot voor een paar jaren zag keizer Wilhelm II zich verplicht daartoe den laatsten hinderpaal uit den
weg te ruimen, door zijne eenige dochter uit te huwelijken aan
prins Ernest-August van Brunswijk, wiens vorstenhuis 46 jaar
lang weerstand had geboden aan het Czesarism van den ijzeren
rijkskanselier.
« Al die kleine staten in dien grooten Staat behielden hunne
militaire hofhoudingen met dien verren nasleep van doorluchtige
familieleden, die dat zoogenaamd Jonkerdom uitmaken, en die
door een lui, vadsig bestaan, zich voortdurend vetter wisten te
mesten aan de oorlogsbegrooting.
« Wie zou er, onder zulke voorwaarden, aan durven denken, in Duitschland tot ontwapening te geraken, om rust en
vrede in Europa te doen heerschen ?
« Zeker, men heeft er in Duitschland zorg voor gedragen,
dat tot den armsten drommel voor zijnen keizer in aanbidding
plat ter aarde valt ; ja, in zoo verre, dat men er algemeen in den
waan schijnt te verkeeren, dat het yolk voor den keizer en niet
de keizer voor het yolk geschapen is. De waanzinnige kreet
1( Deutschland fiber alles ! >> getuigde maar alleen van de dominatie, die dat groote keizerrijk op alle volkeren wilde doen
drukken !
A Nochtans, de volkeren zijn niet bestemd om onder eênen
scepter te staan ! Daarvoor heeft Wilhelm II tijd genoeg gehad
om zich te overtuigen. Nopens die waarheid had hij menigvuldige
lessen bit zijnen Oostenrijkschen bondgenoot kunnen inoogsten.
Daar toch hebben Bosniers, Herzegowiners, Croaten, Polen,
Czeken, Hongaren, Bohemers, langzamerhand door Oostenrijk
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binnengepalmd, keizer Franz-Jozef weinig genoeglijke dagen
verschaft, en wie weet of het einde van dezen geweldigen oorlog, niet tevens de losscheuring zijn zal van al die verschillende

rassen der Oostenrijksche heerschappij !
0 Al wat machtig en groot was op aarde, zag zijn hoogtepunt bereiken, en door onbezonnen dwingelandij vroeger of
later tot het onbeduidende of tot het niet wederkeeren !
q ZOO ging het met het machtige Rome in de oudheid ; zoo
ging het met Caesar en zooveel anderen !
<, Zoo zou het ook met Duitschland en Wilhelm kunnen
gaan !
0 Wie de goddelijke wetten van eerbied voor de rechten
van alle volkeren onder de voeten treedt, loopt gevaar van zijn
kapitool gerukt te worden.
« 't Is niet voldoende zich uiterlijk godvruchtig te betoonen
en volkeren uit te moorden, om genade in Gods oogen te
vinden !
O Van die gevallen grootheid getuigde ook eenmaal Otto
Bismarck, de stichter van dat groote Duitsche rijk. Hij, die
meende dat zijn ijzeren arm in sta at was alles te verdelgen wat
hem in den weg stond, zonder rekening te houden van recht en
rechtvaardigheid ; die eenmaal spottend tot paus Pius IX zegde :
« Niet ik zal naar Canossa gaan ! » ging in den avond van zijn
leven toch naar Canossa, verpersoonlijkt in het eenzame Friedrichsruh, waar hij, na vernederd en gebroken te zijn geworden
door den toenmaals dertigjarigen keizer Wilhelm II, als een
kluizenaar in de bosschen mocht gaan wandelen, in gezelschap
van zijnen reusachtigen bull-dog.
. Sic transit gloria mundi ! Vergankelijk is de grootheid
der aarde ! Deze woorden zal de ijzeren kanselier zich in zijne
ballingschap zeker menigmaal voor den geest getooverd hebben !
« Napoleon I heeft, door zijne veroveringszucht, slechte
voorbeelden gegeven die, jammer genoeg, door sommige keizers der XX e eeuw willen nagevolgd worden. Ook voor dezen
despoot ging eenmaal de schitterende zon van Austerlitz onder.
Hij, die vijftien jaar lang Europa doorloopen en er alles te vuur
en te zwaard gesteld had ; die gansch de oude wereld onder
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den Franschen adelaar wilde doen buigen ; voor wie recht en
rechtvaardigheid louter woorden waren, zag langzamerhand
zijne heerschappij verbrokkelen en kon ten slotte niet verhinderen, dat in 1814 de Verbonden legers hunne intrede te Parijs
deden. De behendigheid, waardoor hij van het eiland Elba wist
te ontsnappen, kon nog een oogenblik beroering in Europa
verwekken, maar den 18 Juni 1815 bracht hem de radikale
verplettering aan. Het was eene verlichting voor al de volkeren
toen het Engelsche stoomschip 0 Bellerophone », met Napoleon
aan boord, den Oceaan doorkliefde, om den overwinnaar van
Wagram en Austerlitz in verzekerde bewaring naar Ste-Helena
te voeren, waar de Voorzienigheid hem nog zes jaar tijds gunde
om na te denken over de verdrukking, die hij zooveel andere
volkeren had doen ondergaan. Nog enkele maanden scheiden
ons van het eeuwfeest van den slag van Waterloo , die om
11 1/2 uur 's morgens begon, om 6 1/2 uur 's avonds eindigde,
en niet minder dan 65.000 menschenlevens gekost had.
o Wie weet of keizer Wilhelm, den 18 Juni 1915, niet op
zijne beurt zijn Waterloo beleven zal. Tot hiertoe hebben bluf
en grootspraak het Duitsche rijk gekenmerkt, gepaard aan een
bekrompen vrijheid, zooalsbij geen ander volk der aarde bestaat,
doch in hunnen overmoed hebben de Duitschers het evangelisch
woord vergeten : o Gods molen maalt langzaam, maar zeker ! »
« Wie een klein, onschuldig yolk uitmoordt ; wie de tempels van den Heer neerploft en Zijne bedienaars als galeiboeven
behandelt, roepe niet den zegen van God in, maar vreeze Zijne
gerechtvaardigde wraak !
OOp de zonde volgt de straf !
o Toen Cain zijn broeder Abel vermoordde, vluchtte deze
verre weg in de meening, den wrekenden arm van God te ontwijken, maar hij wachtte zich wel den zegen des Heeren in te
roepen, om Abel des te beter te treffen !
o Er staat geschreven, en mogelijk ook in den Protestantschen bijbel: Wie met het zwaard slaat, die zal er door vergaan !
Dat is rechtvaardig, zoo voor bedelaars als voor keizers, want
tegenover God zijn beiden gelijk !
« En als de straf van God zal zijn voltrokken en het Duitsche gevaar uit Europa geweerd zijn ; als geen roekelooze
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en lichtzinnige hofkliek meer de macht bezitten zal de helft der
wereld onder het moordend lood te brengen, dan wellicht zal er
een verlossingskreet opstijgen van Londen tot St Petersburg,
van Brussel tot Pariis ! Misschien zal dan het kleingemaakte
Duitsche yolk begrijpen, dat de dag gekomen is om zelf te beslissen over zijn persoonlijk bestaan, in plaats van zich als kudden
vee naar de slachtbank te laten voeren, om wille van keizers,
die aangetast zijn door grootheidswaanzin en veroveringszucht !
. En als er later nieuwe geschillen tusschen de volkeren
zouden oprijzen, zullen de 42-centimeters-kanonnen niet meer
beslissen over gelijk of ongelijk, wat de domste rechtspleging is
welke ooit kon ontstaan in het hoofd van een Hottentot of
Laplander — maar men zal beginnen met het begin, 't is te
zeggen, de geschillen -onderwerpen aan rechters, vreemd aan
het geschil, omdat niemand rechter zijn mag in zijn eigen zaak,
en het recht van den sterkste als eene brutale bandietenkwestie
moet beschouwd worden.
. Voor gewone stervelingen bestaan die rechtbanken in
alle landen der wereld ; voor keizers en keizerlijke diplomaten
echter niet.
. En als daardoor de keizerlijke diplomatie verdwijnen
moest, welnu, dat ze dan vergiftigd worde door nicotine, om
zeker te zijn dat ze nooit meer zou kunnen herbeginnen ! lk,
Janus Droogstoppel, Lauriergracht, 37, Amsterdam, wil er
volgaarne een vat tabak voor te weeken leggen met de verzekering, dat ik wel is waar eenige moorden op mijn geweten
laden zou, maar tevens in de toekomst millioenen stervelingen
zou gered hebben, wier leven zoo eerbiedwaardig is als dit van
keizers en vetbezoldigde rijkskanseliers, voor wie eeden en
traktaten minder waarde hebben dan de tabakspruim van den
Amsterdamschen kaailooper !
. En daarom roep ik van aan deze zijde van den Moerdijk,
het diep verdrukte Belgie toe
« Sursum corda ! Hoog de harten !... Gij hebt het bloed
uwer zonen geofferd, om den brutalen eedvergeten overweldiger,
die uwe tempels verwoestte en uwe priesters oogluikend liet
fusilleeren ; die duizenden onschuldigen in de gevangenis deed
werpen en gansche steden in asch legde, buiten uw grondgebied
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te verdrijven. Zijt gij daarin niet ten voile gelukt, vergeet dan
niet dat in den regel een Belg tegenover tien Duitschers stond.
Maar in werkelijkheid zijt gij een heldenvolk, dat Europa gered
heeft van de Barbaren van den Rijn, — want barbaarsch heeft
dit leger zich in Belgie aangesteld !
0 Ondanks de zware beproevingen welk gij te verduren
halt en nog elken dag verduren moet, is God zichtbaar met u
geweest, en blijkbaar reeds van in de eerste ure des gevaars,
Coen niet alleen Europa, maar gansch de beschaafde wereld het
oog op Luik hield gevestigd, langs waar te Berlijn besloten was,
de strooptochten naar Parijs te ondernemen. Daar hebt gij den
Germaanschen kolos op afstand weten te houden en wel op
zulke wijze, dat al zijn plannen verijdeld werden en Europa zich
in staat van tegenweer stellen kon. Van Luik alleen zal het
afhangen, of in de toekomst het gezanik van : o Deutschland
fiber alles ! » al dan niet ophouden zal.
o Op dit oogenblik zelf wenkt de vinger Gods nog altoos
aan den IJzer den overweldiger toe : o Tot hier en niet verder ! A
o Uw koning was dus gerechtigd reeds v6Or maanden den
indringer te seinen : o Belgie is gebroken, doch niet overwonnen ! A
En overwonnen zijn zal het nooit !
O Zeker, de barbaar van Berlijn is er in gelukt wee en ramp
te vg , rspreiden in ieder Belgisch huisgezin. Rijk en arm, jong en
oud werd door hem geteisterd.
• En toch zouden de Belgen ongelijk hebben, de tijdelijke
.
macht van dien despoot te benijden !
K Gij, moeder, die uw echtgenoot, in de voile kracht der
levensjaren zaagt optrekken, nadat de klokken der kathedralen
hem te midden van den nacht hadden gewekt, evenals in vroeger
eeuwen de bronzen stemmen van 't Belfort :
< Mijn naam is Roeland !
Als ik kleppe is 't storm of brand ! 0
en die hem niet meer weerkeeren zaagt ; die misschien niet
eens meer zult te weten komen, waar zijn graf te vinden is ;
beween den varier uwer kinderen, maar wees lankmoedig ;
o gij, weezen, nauwelijks bewust van de barbaarschheden,
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die gepleegd werden door een vreemden tyran, maar die later
clegriipen zult dat varier, die u verzorgde en vertroetelde, streelde en zoende en zich gelukkig achtte, in 't zweet zijns aanschiins
de onmisbare korst dageliiksch brood voor u te vetdienen, —
gevallen is als martelaar voor het Vaderland ; blijft zijn aandenken diep in uw hart bewaren, vereeren en hoogschatten ;
qgij, jonge mannen,uit al de standen der samenleving, die
invalied zijt geworden in den heiligen dienst des Vaderlands, tot
verdediging van 't plekje gronds waarop moeder u de zaligste
droomen deed genieten bij den klank van haar heerlijk wiegelied, — ziet de toekomst hoopvol te gemoet !... Uw ras is niet
in de wieg gelegd om de schoenzolen van den Pruisischen
overweldiger te likken, en nog minder om de nagels zijner
leerzen in den nek te gevoelen !
« Eenmaal echter zal het uur der gerechtigheid slaan
« Trapte zijne keizerlijke majesteit Wilhelm II al de rechten
en vrijheden der Belgen onder de voeten ; schond hij den eed,
lien hij.tegenover uw land met zijne troonsbeklimming als een
heilig pand had geerfd ; zagen de Vlaamsche boeren hun vrouwen en dochters verkrachten door canaille en crapule dat tot
zijn militaire benden behoorde ; vermoordden die moedige (???)
soldaten ouderlingen, vrouwen, tot zelfs onmondige kinderen,
— eenmaal zal de dag aanbreken, waarop noch rijkskanseliers,
noch veldmaarschalken, noch monsterkanonnen, noch millioenen krijgslieden hem zullen kunnen ter hulp komen. Het zal de
dag zijn, waarop hij zieltogend zal uitgestrekt liggen, bevend
het oogenblik afwachtend, op hetwelk God hem vragen zal :
0 Keizer, wat hebt ge met het onrechtvaardig uitgemoord Belgische yolk gedaan ?... Geef rekenschap van uw hofmeesterschap !... » Dat oogenblik zal voor den Duitschen heerscher
vreeselijker zijn dan het uitwerksel van al de bommen, granaten
en houwitsers, die hij op steden en kerken werpen deed !
« Ook zij, die hem op die moordenaars- en verwoestingstOchten geholpen hebben, hetzij om zijne ijdelheid te streelen,
hetzij om zich zelven door den oorlog hooger te verheffen,
zullen van die afzonderlijke rekeningen vanwege den Opperbevelhebber van Hierboven niet verschoond blijven. Wie weet
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zelfs hoe dichtbij de dag is, waarop die rekening zal vereffend
worden !
hooger de macht op aarde was, hoe strenger Gods
vonnis zijn zal.
o Kan de machtige der wereld den onmachtige verdrukken,
voor God bezitten bedelaar en keizer hetzelfde recht ; in het
uiterste oogenblik kan geen sterveling aan de gerechtigheid
ontsnappen !
o Belgische slachtoffers van hatelijk despotism en heerschzucht van Wilhelm II, verdraagt dus met onderwerping uw
tijdelijk lot. De Heer der heerscharen zal met u zijn. Er zou in
de wereld geen rechtvaardigheid meer bestaan, indien de hemel
uw onverdiend lijden niet wreekte door de langzame verdelging
van hem, die den zegen van God inriep om u uit te moorden !
Dat was wraakroepend !
• Hoe lang de oorlog nog duren zal, ligt in het onbekende ;
maar een felt is onomstootbaar : namelijk dat Wilhelm II om
zijne oorlogsverklaring aan Belgie zal gevloekt worden, 'zoolang
er nog een rechtvaardig wezen ademen zal ! Dat zeg ik :
<< Hoe

Janus Droogstoppel,
Lauriergracht, 37, Amsterdam.
Misschien vraagt hier of daar een weetgierig lezer, waarom
ik het pseudoniem Droogstoppel voor deze brochuren aannam,
en mij liet doorgaan als sigarenfabrikant, die de Lauriergracht,
37, te Amsterdam bewoonde.
ledereen zal begrijpen, dat de tijdsomstandigheden niet
geschikt waren om mij te bedienan van mijnen eigen naam en
adres. Men verlieze daarbij niet uit het oog, dat wij ons bevonden in Januari 1915, pas enkele maanden na den aanvang der
vijandelijkheden. Door gebruik te maken van een Hollandsch
adres moest ik zoover mogelijk de verdenking wegwerpen, dat
deze brochuren in Belgie het licht zagen. Want ik zou wel
zeer naief moeten geweest zijn, indien ik mij gevleid hadde met
het denkbeeld dat de Duitsche speurhonden, reeds bij de verschijning mijner eerste brochuur, niet al het mogelijke zouden
aangewend hebben, om schrijver en drukker op het spoor te
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geraken. Door het gebruik maken van een Amsterdamsch adres
zouden de Duitschers verschalkt worden en heel zeker zou het
hunne opsporingen zeer bemoeilijkt hebben. Op dit tijdstip was
het nog geene onmogelijkheidlangs verschillende wegen pakken
over de grenzen te voeren, hetzij te land, hetzij te water ; hetzij
van Belgie in Holland of wederkeerig, want de grenzen waren
niet bewaakt met de gestrengheid, welker kenmerken later zulke
vreeselijke gevolgen hebben zouden.
Anderzijds zou er niets ongewoons in gelegen hebben,
indien deze vlugschriften in Holland van de pers waren gekomen.
Immers, verscheidene honderde duizende Belgen hadden bij
onzen nabuur een onderkomen gezocht en gevonden en, al
hadden de Duitschers er misschien geen geloof aan gehecht dat
de schrijver van Nederlandsche nationaliteit was, des te meer
aannemelijk zou het geweest zijn, dat dit het werk van een
aldaar verblijvende Vlaming zijn kon.
Dat zelfs onze eigen landgenooten er door verschalkt werden, daarvan deed ik in den beginne herhaaldelijk de ondervinding op. Telkenswanneer er ergens spraak was van Droogstoppel, werd de vraag geopperd of deze werkelijk Hollander of een
naar Nederland uitgeweken Belg was.
Slechts enkele vertrouwde vrienden kenden de ware
toedracht der zaak, en ik had mij daartoe verplicht gezien,
omdat ik wel het geheim van schrijven en drukken bewaren kon,
maar, met het oog op de propaganda, onvermijdelijk hulp
noodig had. Deze vrienden hadden zich echter plechtig verbonden het geheim niet te verklappen, en ik had zelfs de zaak
derwijze weten te regelen, dat er tot de verspreiding der brochuren maar een uitgangspunt bestond. Daardoor bleef de massa
der propagandisten bepaald onbekend met den oorsprong der
vlugschriften.
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E eerwaarde Heer Dockx, welke zich reeds vroeger

had beziggehouden met de verspreiding der Herderlijke Kerstmisbrieven, werd mijn eerste uitgever.
Weldra ging het in bepaalde kringen van mond tot
mond, waar of bij wien men de brochuur-Droogstoppel op
bedekte wijze bekomen kon. Om te oordeelen over den uitslag
van mijn pogen zij het voldoende aan te stippen, dat mijn eerste
vlugschrift, in een enkele maand tijds, vijfmaal herdrukt werd.
Aangemoedigd door lien buitengewonen bijval, schreef
ik, enkele weken later, een tweede brochuur. Het hoofddoel
van dit tweede vlugschrift was, onder den werkloozen arbeidenden stand de gemoederen wakker te schudden, om plaats te
nemen in de rangen onzer soldaten. 1k had mij in deze nieuwe
brochuur noch om stijl, noch om vorm bekommerd. Het kwam
er slechts op aan, gelezen te worden en daarom schreef ik zoo
populair mogelijk zelfs achtte ik het niet misplaatst, hier en
daar bij gelegenheid de lachspieren in beweging te brengen,
want ik was van gevoelen, door een zuiver letterkundigen en
gekuischten stijl, bij het eigenlijke yolk het spoor bijster te
worden. En van dan of zou mijn arbeid bepaald nutteloos
geweest zijn.
Door het gebruik maken van het pseudoniem Droogstoppel, en het adres Lauriergracht, 37, Amsterdam, zou er ook
niets ongewoons in gelegen hebben, dat er in de Scheldestad
een ingebeelde vertegenwoordiger mijner zoogenaamde sigarenfabriek verblijf hield te midden der Duitsche bezetting. Die vertegenwoordiger doopte ik met den naam van Johan Stokvis,
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dien ik in mijn tweede brochuur een niet onbelangrijke rol spelen liet. 1k laat hier zijn voorgewende briefwisseling volgen,
hoofdzakelijk omdat zij, als geschiedkundig document dier
dagen, een trouw beeld geeft van den toestand dier dagen.
Antwerpen, 15 Maart 1915.
Den Weledelen Heere Janus Droogstoppel,
Lauriergracht, 37, Amsterdam.
4( Je dringt aan op een uitvoerig relaas over den toestand
van het door de Duitschers bezette Antwerpen. Je zal begrijpen dat dergelijke opsomming zich niet met een paar woorden
laat schetsen, om er een waar idee van op te vatten. Toch wil
ik daaraan zoo beknopt mogelijk voldoen.
« Waren sedert vijf maanden de bestellingen zoo goed als
nul, dan was daarvan in de eerste plaats de oorzaak : de uitlandigheid der gegoede Antwerpsche klas. Daaruit moet nu niet
geconclueerd worden, dat er te Antwerpen geen sigaren meer
gerookt worden. Neen ; ik houd het er voor, dat er in de geschiedenis der Scheldestad nooit een tijdstip kon aangestipt
worden, waarop meer gerookt werd dan thans. Maar... de
universeele rookers behooren nou bepaald tot de kaste der
kasseistampers. Een Duitsch soldaat der bezetting is niet denkbaar, zonder van den morgen tot den avond met een sigaar in
den kop te loopen. Sigaren zijn bij hem zoo onmisbaar als de
spijkers ondu z'n laarzen. En wat hem daarin vergemakkelijkt :
de sigaren zijn slechts te pakken ! Nopens den prijs wordt dus
niet gekibbeld, en het stelsel van opeischen is zoo eenvoudig
mogelijk : geven of nemen !
« Behalve den zak vol sigaren en sigaretten, krijgt elk
Duitsch soldaat dagelijks een halve flesch wijn en zooveel geld
op zak, dat vele amazonen der q lichte cavalerie », uit liefde (?)
gehecht aan den dienst der keizerlijke onderdanen van Wilhelm
II, er zijden onder- en bovenrokken, aismede dito kousen, van
dragen kunnen. Doch daarover verder lets meer speciaals.
0 Voeg daar nou bij, dat in elk tramrijtuig zeven Duitschers
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kosteloos vervoer hebben, dan zal je wel willen aannemen, dat
de Landstorm in Antwerpen het Land van Belofte ontdekt heeft.
0 Toen de Hunnen den Vrijdag, 9 October 1914, binnen
de poorten dezer stad vielen, werd er als eenige voorwaarde tot
overgave bepaald, dat Antwerpen moest voorzien in de behoeften der bezetting, welke geraamd werden op 85.000 fr. daags.
Eenmaal er zich terdege in genesield , trapten de Freiherren, welke
met het beheer gelast waren, alle overeenkomst onder de hielen
en eischten bovendien nog een oorlogsbelasting van 50.000.000
frank ; hetzij 40.000.000 voor de stad zelve, en 10.000.000
voor de voorsteden Berchem en Borgerhout ; respectievelijk
3.000.000 voor de eerste en 7.000.000 voor de tweede. De
Freiherren handelden dus evenals de bandieten, welke bij nacht
of ontij een woning binnenbreken en, na zich een langdurig
pension verzekerd te hebben, op den koop toe nog den geldbeugel uit de tesch hunner slachtoffers stelen. Dat is nou wat men
noemt : het recht van den sterkste ; en het bewijst tevens dat,
als er bandieten zijn welke blauw kielen dragen, er ook gewetenlooze rekels bestaan, welke den titel van Freiherr voeren.
o Daarbij bleef het niet. Door willekeur en geweld weten
de Duitschers uit alles voortdurend munt te slaan. Men heeft
hier het stelsel der paspoorten ingevoerd, 't is te zeggen, dat
men zich niet van de eene naar de andere gemeente begeven
mag zonder pas, natuurlijk tegen betaling van zooveel of zooveel
Mark, al naar gelang die herren het bedrag bepalen willen, dus
op de meest willekeurige wijze.
o Hoe die zwendelarij nou in mekaar zit, zal je een enkel
voorbeeld duidelijk maken. Verleden week moest de meid van
een mijner buren haar oude, ziekelijke moeder haar maandloon
bezorgen. Dit maandloon bedraagt 30 fr. VOOr den oorlog werd
dit maandloon toegezonden bij middel van postmandaat, wat
aisdan 5 cent onkosten vergde. Thans behoort die wijze van
verzenden tot het onmogelijke ; de dienstmeid zelve moest het
loon aan huffs bezorgen. Vrijdagmiddag begon ze op de Place
Verte voor de Kommandantur qeue te maken tot in den vooravond om een pas te bekomen, doch moest ten slotte onverrichterzake weerkeeren. Den volgenden dag verstreken er nog voile
vier uren vooraleer haar een pas tot Waesmunster (circa 5 uur
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gaans van Antwerpen) werd overhandigd tegen de bagatel
van... 6 Mark. Voeg daar nou 2.50 fr. IA voor het vervoer en
je komt tot het resultaat, dat deze dienstmeid 10 fr. besteden
moest om een maandloon van 30 fr. aan huffs te kunnen brengen, waar men verplicht is droog brood te eten. Nou laat ik de
twee dagen loopens tot het bekomen van een pas, alsmede
de reis naar Waesmunster ter zijde. De bende van Cartouche
zou destijds niet gehandeld hebbeu als de keizerlijke bende van
Wilhelm II. En nou mag je niet uit het oog verliezen, dat de
Duitsche lui altoos met Gods genade werken. Hoeveel Mark zou
men hoogerbedoeldedienstmeid wel aangerekendhebben, indien
men op de Kommandantur met Satans genade hadde gewerkt ?
« Met de Antwerpsche couranten is het al even ellendig
gesteld. Het hoeft niet gezegd dat ik, in hoedanigheid van Nederlander, die sedert een lange reeks van jaren de gulste gastvrijheid in de Scheldestad geniet, mij niet het recht aanmatigen
mag, nopens de drukpers eene kritiek uit te oefenen, en dit ligt
dan ook geenszins in m'n bedoeling. Trouwens, ik er'ken volgaarne dat het onhebbelijke gareel, in hetwelke de Antwerpsche
pets verplicht is te loopen, een natuurlijk gevolg is der vreemde
overheersching, en dit schijnen sommige lui wel eenigszins uit
het oog te verliezen. 1k wil derhalve de feiten laten spreken.
« Te Antwerpen bestaat het gebruik, op den eersten Zondag van elk jaar, in de hoofdkerk de bevolking aan het Heilig
Hart van Jezus op te dragen. Dit is een bij uitstek roerende en
grootsche plechtigheid, waarvan men zich ten onzent in Nederland zelfs geen vaag begrip vormen kan. Met het oog op den
oorlog zou deze solemniteit, zoo mogelijk, een nog grootscher
karakter aannemen ; te meer, daar eenerzijds de beroemde kanselredenaar, Pater Rutten, van de Orde der Dominikanen, het
sermoon zou houden, en anderzijds Zijne Eminentie Kardinaal
Mercier — op dit oogenblik voorzeker de populairste, maar
tevens de energiekste Prelaat, die te midden zijner bevolking
leeft — door zijne aanwezigheid nog meer luister aan de plechtigheid zou bijzetten. Op het laatste moment werd het gerucht
verspreid, dat Zijne Eminentie verhinderd was naar Antwerpen
te komen en de zeer geziene plebaan-deken, Monseigneur
Cleynhens, hem vervangen zou. Betreffende den Herderlijken
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brief van Kerstmis, waarvoor de Duitsche Kommandantur het
door hare kwAjongensachtige gedragslijn de geestelijkheid erg
bemoeilijkt had, werd natuurlijk onmiddellijk de bedenking
geopperd, dat, op bevel der Duitsche overheid, de Kardinaal
verplicht was geworden in Mechelen te blijven.
« Een paar dagen later verscheen in een Antwerpsch dagblad een officieel bericht vanwege den gouverneur-generaal, in
hetwelk meegedeeld werd dat er geruchten in omloop waren'
aangaande een inhechtenisneming van den Kardinaal ; dat
daarentegen de KerkvoQgd met vrede gelaten was ; dat hij, in
de vrije uitoefening zijner bediening door niets was verhinderd
geworden, en meer dergelijks.
O Welnu, dit officieel bericht van den gouverneur-generaal,
was de grofste, de onbeschaamdste leugentaal, welk ooit in .een
courant verscheen. Immers, in een schrijven, gericht aan de
Z. E. Heeren Pastoors van zijn bisdom, protesteerde Kardinaal
Mercier heftig tegen het afgekondigde bericht van den gouverneur-generaal, en zegde o. a. :
« « Onze waardigheid ook hebben zij (de Duitschers) niet
O ontzien ; want den 2 Januari, nog voor zonsopgang, namelijk
O om 6 uur, hebben ze mij geboden dien zelfden morgen nog,
O voor den algemeenen gouverneur-generaal mij te gaan verO antwoorden voor mijnen brief aan geestelijkheid en yolk. Des
O anderendaags werd mij verboden aanwezig te zijn in het lof
O der hoofdkerk te Antwerpen. Eindelijk beletten zij mij, vrij de
0 andere bisschoppen van Belgie te bezoeken. »
« Als een schooljongen betrapt wordt op leugen, client de
onderwijzer hem eenige klappen om de ooren toe, met het inzicht hem die slechte gewoonte of te leeren. Wat zou er nou
wel moeten begonnen worden met een gouverneur-generaal,
die liegt als een tandentrekker en tegen de algemeen bekende
waarheid in opstand komt? Zou die niet een duchtige afrossing
op z'n 0 bevernulletje » verdiend hebben ?
« En als je nou in den waan verkeert dat de krant die,
ofwel vrijwillig, ofwel gedwongen — ik weet het niet, maar ik
hOud mij aan het laatste — de brutale leugentaal van den gouverneur-generaal inlaschte, tevens het protest van Kardinaal
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Mercier mocht afkondigen, dan ben je van 't goede jaar. Althans,
ik heb er geen woord van in aangetroffen.
« Ziedaar een bewijs, hoe ver de Vlaamsche couranten het
in het bezette Antwerpen gebracht hebben. En indien er met
hooger aangehaalde feit — over hetwelk nochtans ieder Antwerpenaar oordeelen kon — zoo erbarmelijk werd omgesprongen, hoe moet het dan gesteld wezen met de oorlogsberichten,
welke dagelijks in de pers verschijnen, en vooraf aan de overheid
moeten onderworpen worden ?
<4 Er bestaat dan ook niets zonderlinger, dan deze mededeelingen aan mekaar te passen. Als Havas of Reuter seinen,
dat de geallieerden zooveel honderd meter loopgraaf op den
vijand hebben genomen, komt onmiddellijk daaronder de Duitsche Wolff de schapen van lezers wijsmaken, dat voor de Verbondenen de aanval met ZWARE verliezen werd afgeslagen, en
dan laat dit agentschap er doorgaans nog eenige kanonnen van
groot kaliber, machiengeweren en zooveel honderden krijgsgevangenen bij pakken.
« Ernstige Duitsche verliezen vallen nooit aan te stippen :
ternauwernood hier en daar een soldaat die, door uit de loopgraaf boven water te komen, met zijn broekzak aan een spijker
is blijven hangen, waardoor tevens een stuk van zijn hemd aan
flarden geraakt ; kleinigheden, die natuurlijk thuis ook gebeuren
kunnen. Dit voor wat het front aan het Westen aanbelangt. Maar
aan het Oosten schijnt er voor Wolff meer plaats te zijn, want
daar pakt hij de gevangenen bij legioenen : 40 a 50.000 krijgsgevangenen in 6enen slag is er geen zeldzaamheid. En op de
plakkaarten, welke de krijgsoverheid telkens laat afficheeren,
lezen we herhaaldelijk dat al de Duitsche overwinningen met
Gods hulp behaald worden. Het gebeurt wel eens, dat de een of
andere farceur zich de vrijheid veroorlooft, zoo'n « Bekanntmachung >> wat pikanter te maken. Zoo las ik onlangs op een der
stadsmuren een bericht, dat begon met den aanhef : <4 Met
Gods hulp heeft ons leger aan het front in 't Oosten 520.000
Musschen krijgsgevangen gemaakt, o plus, natuurlijk, het gebruikelijke materiaal.
«Tot hiertoe echter trof ik geen enkel «Bekanntmachungo
aan, eene neerlaag der Duitschers meldend. Maar, wanneer
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Wolff seint dat er aan het front niets bijzonders geschied is,
houd je dan verzekerd dat er wat antlers is voorgevallen dan
drie spijkers, die van de laars van een uhlaan zijn zoek geraakt !
o Dat het Germaansche leger zichtbaar door hoogerhand
beschermd wordt, moet ieder duidelijk wezen die weet, dat tot
zelfs op den ransel van elk soldaat, die kerken en kathedralen
moet helpen vernietigen, het opschrift prijkt : < Gott mit uns ! »
zoodat al de onderdanen van keizer Wilhelm verondersteld
worden in de bovenste lade van Onzen-Lieven-Heer te liggen.
En gelukkig dat het zoo zij, want als gevolg der Duitsche godsvrucht werden in gansch Belgie tot hiertoe slechts een klein
honderdtal priesters door hen vermoord ; in tegenovergesteld
geval zou er hoogst waarschijnlijk geen enkel priester den marteldood ontsnapt zijn.
« Het moet ook velen opgevallen zijn dat, wanneer er in
couranten spraak was van vliegeniers welke bommen op Duitsche steden gingen werpen, deze bommen altoos hun Joel
misten, onverschillig of ze door Belgische, Engelsche of Fran-

sche vliegeniers geworpen werden. Aanvankelijk hield ik zulks
als onmogelijk en beeldde mij in, dat de Kommandantur aan de
Antwerpsche bladen verbood, melding te maken van de aangerichte schade. Toch schijnt het dat ik me vergist heb en gansch
Duitschland, door een geheime macht, tegen de aanvallen van
vijandelijke vliegeniers beschermd is. Pas enkele dagen geleden
werd mij dit geheim op zeer toevallige wijze opgehelderd door
een Duitsch protestantsch dominee, met wien ik te Antwerpen
in aanraking kwam. Ondervraagd nopens dit gewichtig punt,
sprak_de dominee : << Luister even, Stokvis, ik wil je wat vertellen. Om zijne voorbeeldige godsvrucht wordt de kaiser ten
onzent beschouwd, zoo niet als een godheid, dan toch als een
wezen, dat op gansch bijzondere voorrechten van den Heer
bogen kan. Zoo wil, b. v. in ons land sedert jaren de volkslegende, dat het ondergoed van den kaiser als een voorbehoedmiddel gelden mag tegen uit de lucht vallende kwalen. Aldus is
onze kaiser op het denkbeeld gekomen, al zijn ondergoed te
verdeelen, om stuksgewijze geplaatst te worden op instellingen,
welke de Verbondenen voornemens zouden wezen door hun
vliegeniers te doen bombardeeren. Zoo hangt er o. a. aan een
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der hoogste schoorsteenen van de kanongieterij der firma Krupp,
te Essen, de pijp van een zijner onderbroeken ; op het dak der
staalfabriek van Darmstadt hangt de slip van een zijner hemden,
en aldus is het ondergoed van onzen kaiser verdeeld over al de
gestichten van Duitschland, waarop de vijand het zou kunnen
gemunt hebben. Vandaar waarom de bommen, op ons rijk geworpen, tot hiertoe zonder eenig uitwerksel bleven, en dan was
het ook zeer natuurliik dat telkens de couranten, bij 't werpen
der bommen, melden moesten : 0Geen schade aangericht ! »
0 Te dezer gelegenheid herinnerde ik mij, onlangs op de
voorpagina van << Panorama » eene groote plaat gezien te hebben, op dewelke de Kronprinz in zijn auto gezeten, voorbij het
front riidt en waaronder het opschrift : 0 Men lette vooral op het
hoefijzer, fangs de zijde van den auto aangebracht, dat hem als
talisman tegen bommen beschermen moet. » Bericht aan de
vitters, welke beweren dat Wolff, nopens het werpen van vilandeliike bommen, met de lezers een loopje neemt.
O Ondanks al die keizerlijke onderbroeken van den vader
en de hoefijzers van den zoon, heb ik toch altoos betreurd de
getallen der Russische krijgsgevangenen, door het Wolffagentschap op papier geplakt, niet verzameld te hebben ; wie weet of
die cijfers niet hooger zouden beloopen dan al de Russische
soldaten te zamen.
OOf het er ondertusschen met de Duitschers zoo oprecht
rooskleurig uitziet, daarover wil ik je zelf laten oordeelen.
O Op de stadsmuren was er, alleen in 't Duitsch, een
0 Bekanntmachung » aangeplakt, berichtend dat al de te Antwerpen verblijvende Duitschers van 17 tot 45 jaar, welke geen
militaire opleiding genoten hadden, zich op bepaalden dag en
uur in het Beurslokaal vereenigen moesten. Vermits in Duitschland de algemeene dienstplicht bestaat, kon het niets anders, of
al deze opgeroepenen waren afgekeurden wegens lichaamsgebreken. Toevalligerwijze kwam ik terecht in het Beurslokaal
toen de inspectie er plaats had. 1k ontmoette daar de mooiste
verzameling menschelijke wrakken, die men zich indenken kan :
Gebochelden, scheefgeschouderden, mannen met voeten bijna
zoo lang als vioolkassen, krombeenigen, bijzienden, enz. Vermits ik er te ver van verwijderd stond, kon ik de toespraak van
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den Duitschen officier niet best vatten ; doch, toen eenige minuten nadien dit gemobiliseerd legertje tijdelijk ontbonden werd,
en een dezer manschappen zich langs de Twaalfmaandenstraat
verwijderde, sprak ik hem aan en vroeg wat er aan de orde
van den dag was. De man, ongeveer een veertiger, verkeerde
in een al te slecht humeur om zich te laten interviewen. Toch
kwam er eindelijk, op mijn aandringen, uit : « Nou moeten al de
lui, die je ter Beurs gezien hebt, in dienst treden. Toen ik 18
jaar oud was, viel ik op zekeren dag te Dusseldorf van eenen
wagen hooi, met het gevolg dat ik er twee breuken van behield,
waardoor ik van militairen dienst werd vrijgesteld ; sedert drie
jaar is bovendien mijn gezicht zoo zeer verzwakt, dat ik op een
tiental meters afstand bijna niets onderscheiden kan. En nou
moet ik militair worden ! )› En hoofdschuddend en brommend
toog hij been.
« Aanvankelijk stelde ik me voor dat, wanneer de Duitsche
overheid echte invalieden opeischt, die zelfs nooit militair onderricht genoten, haar troef reeds ver moest uitgespeeld zijn. Maar
toen ik in den loop van den namiddag op de Suikerrui Jaap
Heins ontmoette, de vertegenwoordiger der firma Keemstra &
Zonen, uit Zaandam, die in boter, eieren en kaas doen, wist
deze mij nopens de gemobiliseerden ter Beurs mede te deelen,
dat veldmaarschalk Hindenburg daarvan een speciaal korps vormen wil om er mede naar den IJzer te trekken. Volgens Jaap
Heins is de overwinnaar van Masura van gevoelen, dat, waar
geweld niet baat, list moet gebruikt worden en daarom denkt
hij, dat door de plotselinge verschijning van al die gebochelden
en scheefgeschouderden, de Belgen zoo zeer verrast en verschrikt zullen worden, dat deze dadelijk rechtsom keeren en
vrijen doortocht over den IJzer verleenen zullen. Dus zoo een
soort modern paard van Troje. Het meest te beklagen zal voorzeker mijn zegsman van 's morgens wezen die, indien de gegevens van Heins echt zijn, onvermijdelijk in den IJzer loopen en
verdrinken zal.
*
*

*

4( In het begin van mijnen brief sprak ik over 0 lichte cavalerie », die zich uit liefde (?) vrijwillig ten dienste der Duitsche
48

bezetting gesteld had. 1k denk dat deze amazonen, bij mekaar
gevoegd, wel eenige honderden vrouwschappen zullen vormen.
Van nou of bestaat er bij de deftige Antwerpsche bevolking
slechts een verzuchting, nameliik dat, wanneer de Landstorm
de Scheldestad verlaat, hij deze gerokte dag- en nachtvlinders
ridderlijk over den Rijn meevoeren zal om ze den kaiser voor
te stellen. — Natuurlijk in de veronderstelling dat de kaiser alsdan nog kaiser zijn zal.
« Je kan den neus bijna niet meer buiten steken of je ontmoet onderdanen van den godvruchtigen keizer aan den arm
der Antwerpsche fine-fleur met een sans-gene, alsof ze hier sedert
tien jaar gezamenlijk naar de Bloemenmarkt togen. Pas enkele
dagen geleden, bij 't vallen van den avond, ging ik door het
Park. Op een vijftiental zitbanken vertoefden een dertigtal
Adonissen van den Landstorm, alien mannen van 40 tot 45 jaar
— dus meest getrouwde o lappen » met ruige, verwaarloosde
baarden en in hun uiterst bevallige (???) uniformen, naast de
zijde van even zooveel tortelduifjes. Voorwaar de mooiste collectie mannequins, die je ooit in een barak op de foor had kunnen omver smiiten. Was het hart der bewakers van Antwerpen
niet kunnen week worden bij 't verwoesten van zooveel heerlijke
Godgewijde tempels en het storten van zooveel onschuldig bloed,
— thans was het verteederd, want ze droomden van maneschijn
en... onsterfelijke liefde !... Zoo kalm gezeten tegenover het
stil-kabbelende water van den vilver, waarop zich hier en daar
het blanke dons eener zwaan vertoonde, dachten ze terug aan
de eerste poezie hunner jeugd, gedeeld met de vrouwen, thans
moeders geworden van een aantal kinderen, die weenend in het
vaderland waren achtergelaten, op dit oogenblik wellicht wanhopige kreten slakend over het onzekere lot harer echtgenooten. De' avondvlinders bleken minder dichterlijk te wezen : ze
fladderden enkel rond den zak der Landstormers om de oplossing te kennen van het eenige vraagstuk dat hen interesseerde :
« Hoeveel Marken kunnen we machtig worden ? x.
*
* *

0 Veel bijzonderheden zou ik nog over Antwerpen kunnen

meedeelen, doch mijn brief is reeds te lang. Een volgende maal
hoop ik je over andere belangrijke zaken te spreken.
• Ondertusschen kan ik slechts diep betreuren, dat er te
Antwerpen nog honderden, ja duizenden jonge stoere kerels
werkeloos omdolen, wier plaats bij hunne broers aan den IJzer
s.
K Mocht je dit schrijven voor publiciteit bestemmen, leg er
dan eens nadruk op, dat op hen een allergrootste plicht van
vaderslandsliefde berust ; dat het niet voldoende is hier lijdzaam
de gebeurtenissen of te wachten, en bepaald nutteloos de straatsteenen te verslijten.
o Zwakkere armen dan de hunne houden reeds vijf volle
maanden dat machtig Duitsche leger aan den IJzer tegen, waardoor het laatste stuk Belgisch grondgebied tot heden ongeschonden is gebleven, en waar reeds zooveel duizende Duitschers in het zand der duinen hebben moeten bijten.
# Grooter, sterker hulp zal daar spoedig de overwinning
helpen behalen. Uit alle deelen des lands stroomt de Belgische
jeugd er heen, opgewekt en bezield met den moed van den
leeuw, om den laatsten uithoek van hun Vaderland te onttrekken aan de moorddadige klauwen van den Duitschen adelaar !
Waarom zou dit Leger van Antwerpsche dokwerkers, die man-nen met de karuur van den herkuul, en die sinds zoovele maanden met de handen in de broekzakken van de eene naar de
andere pleisterplaats slenteren.... — waarom, zeg ik, zouden
die kerels met gespierde armen en een verbazend uithoudingsvermogen niet den stoeren kop verheffen en roepen dat het meer
dan tijd is om naar de wapens te grijpen !
O De Walen zijn hun daarin reeds vrijwillig voorgegaan !
Antwerpen, de stall met haar rijk verleden aan burgerdeugd en
heldenmoed, bekleedt, helaas ! in die vrijwillige opkomst nog de
allerlaatste plaats.
« Mochten er tusschen hen zijn, die het in deze eeuw van
koortsige gejaagdheid vergeten hebben, herinner hun dan, dat
de onbeperkte vrijheden, welke zij tot voor eenige maanden zoo
zorgeloos genoten, te danken hadden aan hun onversaagd voorgeslacht, dateeuwenlang goed en bloed veil had tot verdediging
der rechten en vrijheden van hun yolk, dat zij brok voor brok
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veroveren moesten, ten koste van a! wat hun duurbaar was.
Zekerlijk moeten hun nog de namen in het geheugen geprint
zijn van een Breydel, een De Coninck, een Willem van Saeftingen, een Zannekin, een Artevelde, een Borluut, een Anneessens,
om er slechts enkelen te noemen.
o Dat vooral de Antwerpenaren zich de gedenkwaardige
dagen herinneren der Spaansche Hidalgos, die, onder de leiding van den Hertog van Alva, den « Tienden Penning » eischten voor de Spaansche soldeniers. Als een man sprongen Neringen en Gilden op en spraken het historische woord : 0 Nooit ! »
uit. Wel kon Alva er in gelukken de stall uit te branden ; wel
bereikten de lijken der burgers op de Meirbrug eene hoogte van
vier meters, maar ook de talrijke vesten om de Scheldestad
waren gevuld met de lijken der Spaansche overweldigers. De
moordenaar van Egmont en Hoorn, die niet min dan elf zegevierende veldslagen in Europa behaald had, kon later, het hoofd
moedeloos op de borst gebogen, den tocht naar Madrid ondernemen om Philips II merle te deelen, dat de Antwerpsche bevolking — destijds niet grooter dan die eener hedendaagsche
stadswijk — hem den genadeslag had toegebracht. Maar ook
geen Antwerpenaar, 't zij poorter of eenvoudig gildebroeder, of
hij had de wapens gegrepen om er het leger van den Castilliaanschen bloedhond mee te treffen !
o De geschiedenis dier dagen was ook de onze, Nederlanders ! want wij behoorden te zamen tot het gebied der zeventien provincien ! De tijdstippen lagen niet ver van elkander
verwijderd toen Piet Hein en De Ruyter, door het dreunend
kanongebulder, hunne oorlogsbodems op de borsten der golven
deden Jansen, en de laatste te IJmuiden binnenvoer met de
admiraalsvlag in top, aan dewelke tevens een bezem gehecht
was als zinnebeeld, dat de Nederlandsche vloot de Noordzee
had schoongevaagd.
o Het bloed der voorzaten leeft voort in de nazaten, en
daarom meen ik dat het voldoende wezen zal een krachtigen
oproep te richten tot de weerbare elementen van het Antwerpsche yolk, om bij duizenden hun broeders aan den IJzer te gaan
steunen, ten einde den gehaten en niets eerbiedigenden Pruisi-
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schen overweldiger achteruit te kloppen en te verdrijven uit het
land, dat op zulke bandietachtige wijze overrompeld werd.
« Aan lien gedenkwaardigen IJzer zullen zij hun Koning
en hun Koningin aantreffen, in welker voege de eerste hun toespreken zal :
« Jongens, ik dank je om de krachten, welke je ten
A dienste van 't Vaderland stellen komt ! Beeldt je niet in, dat het
om mijnentwil is dat je, zoo noodig, bloed en leven ten pande
A stelt. Wij alien, zonder uitzondering, strijden tot behoud van
A het gemeenschappelijk Vaderland. Geen Be1g mag toelaten dat
A het erfgoed zijner voorvaderen vertrapt, geplunderd en uitge• zogen wordt door een yolk, dat noch recht, noch rechtvaar• digheid eerbiedigt, en dat tot hiertoe het bewijs heeft geleverd,
0 het meest barbaarsche van den aardbodem te zijn. Weest je
• voorvaderen waardig, en helpt met ons dit eerloos ras verpletO ten !
« Daarna zal je een Koninginnetje ontmoeten dat, wanneer
een vijandelijke kogel je treffen mocht, je wonden heelen zal
met een toewijding, de beste aller moeders waardig !
« Weledele Heer Droogstoppel, breng dit alles eens onder
de oogen der belanghebbenden. Tot later, en achtingsvolle
Johan Stokvis.
groeten van
Niet alleen had ik dit alles overgebracht in mijne tweede
brochuur, maar op de muziek van « De Vlaamsche Leeuw ,
schreef ik er, tot aanmoediging, nog een lied bij :
Aan de jongens van den !per !
Houdt stand, gij kloeke zonen,
Bekneld aan d'IJzerstreek.
Den lande zult gij toonen
Dat niemand uwer week !
Al zijt ge een handvol dappren
Die strijden, voet voor voet,
Toch blijft uw standaard wappren
In 't zicht van 't Duitsch gebroed !
Refr.
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Nooit zal de IJzer zwelgen
Het water van den Rijn,
Voordat de laatste Belgen
Er naast gesneuveld zijn !

Gansch Neerland houdt de oogen
Gericht op 't plekje grond,
Dat, zonder mededoogen,
Bekampt wordt elken stond !
Maar trots de Duitsche machten,
Trots al hun heerschappij,
Verzamelt gij uw krachten
En vecht den IJzer vrij !
Refr.

Nooit zal de IJzer zwelgen
Het water van den Rijn,
Voordat de laatste Belgen
Er naast gesneuveld zijn !
Weest trots op uwen Koning
En op uw Koningin,
Die huizen waar geen woning
Nog ademt vree en min !
Die samen met u strijden
Als kindren van een land,
En deelen in uw lijden
Door nauwen broederband !

Refr.

Nooit zal de IJzer zwelgen
Het water van den Rijn,
Voordat de laatste Belgen
Er naast gesneuveld zijn !
Hoezee ! gij, jonge snaken
Die voor het Vaderland,
Uw hart en ziel voelt blaken
Aan 't martlend IJzerstrand !
Wij brengen allerwege
Den warmen heldengroet,
En steunen op den zege
Door 't offren van uw bloed !

Refr.

Nooit zal de IJzer zwelgen
Het water van den Rijn,
Voordat de laatste Belgen
Er in verdronken zijn !

Was mijne eerste brochuur schier uitsluitend in handen van
intellectueelen terecht gekomen, de tweede wilde ik hoofdzakelijk onder het yolk verspreid zien. Ofschoon de propagandaweg
0 van hand tot hand » gevonden was, toch drukte ik ditmaal
een paar duizend exemplaren meer, om onder den werkenden
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stand verspreid te worden. In St-Andries-, Schippers- en
St-Amanduskwartier houden de werklieden er geene brievenbussen op na. Er moest derhalve lets antlers op ,gevonden
worden. Het tweede prociagandamiddel muntte uit door eenvoudigheid. 1k en mijn zoon kwamen overeen, van deze twee
duizend exemplaren pakjes van 25 te maken. Gedurende den
dag zouden wij op verkenning uitgaan in deze volkswijken, goed
nota houden van de plaatsen waar zich een gang be yond, en
bij avond zou daarin een pakje van 25 exemplaren neergelegd
worden. Op elke verpakking hadden wij een gedrukt briefje
geplakt van den volgenden inhoud : A Werklieden, leest deze
brochuur tegen de Duitsche dwingelanden met aandacht en
helpt het Vaderland redden. Deelt deze brochuur aan uwe
vrienden uit ! »
Onvermijdelijk moest zulk pakje gevonden en geopend
worden, gelijk door wie, maar het Joel van lezen zou bereikt
zijn. Vijf dagen later waren aldus deze vlugschriften in de drie
bovenvermelde volkswijken binnengedrongen.
Leverde dezen oproep eenigen uitslag op ? Op 8 April
1915, — dus achttien dagen na de verschijning — werd ons
meegedeeld, dat er te Vlissingen 800 Antwerpenaars, meest
alien werklieden, waren ingescheept om den weg naar het
front te volgen.
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IV.
OEWEL in vollen oorlog, vierde, op 1 April 1915,

het gansche Duitsche yolk het eeuwfeest der geboorte van zijnen afgod, den ijzeren kanselier Bismarck. 1k benuttigde deze gelegenheid om eene
biographie te schrijven van den man, died gansch Duitschland
met niet minder dan zeven standbeelden begiftigd werd, waaronder een enkel met het uitdagend opschrift : « Nach Canossa
gehen wir nicht ! # woorden die hij eenmaal wierp naar het
hoofd van Paus Pius VII, toen deze, tijdens den « Culturkampb)
in 1871, den banvloek tegen hem uitsprak.
In deze derde brochuur gaf ik een zoo getrouw mogelijk
beeld van den gewelddadigen dwingeland, die in zijne lange
staatkundige loopbaan altoos op oorlogen had aangestuurd om
het Duitsche rijk grooter en machtiger te maken, en aan wiens
leerstellingen de wereld het ontketenen van dezen krijg te wijten
had.
1k deed er Bismarck in kennen zooals hij werkelijk geweest
was : een man die brutaal geweld boven recht wist te stellen,
in feite als keizer van Duitschland regeerde en een tyran was,
niet alleen voor Europa, maar ook voor zijn eigen yolk !
Op hetzelfde tijdstip had men in Duitschland millioenen
steenkoolbriketten laten vervaardigen met het opschrift :
1914 — « Gott strafe England x• — 1915.
Het Hollandsch tijdschrift q Panorama * had er de aandacht op
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gevestigd door het afkondigen van een fac-simile dezer briketten.
Dit gaf aanleiding tot het schrijven mijner vierde brochuur, onder
de hoofding : 0 Quo Vadis ? Naar den Hemel, het Vagevuur of
de Hel ? » Deze brochuur werd niet minder dan zesmaal
herdrukt.
Op dit tijdstip — half April 1915 — was ons yolk buitengewoon moedeloos geworden ; het meende aan den oorlog geen
einde te bemerken en de knevelarijen der Duitsche bezetting
deden het overige. Deze briket leende zich uitstekend om er een
humoristisch vlugschrift over to laten verschijnen, natuurlijk
met het uitsluitend doel het yolk eens een paar uren aan 't lachen
te brengen en te trachten het weer wat op te knappen.
Of ik daarin gelukt was ? 1k wil er den lezer zelf over laten
oordeelen, door er eenige bladzijden van te laten volgen :
* Er komen in 't leven van iederen mensch dagen, waarop
alles tegengaat, en die men gaarne van 12 tot 6 uren zou willen
verkort zien. Gisteren beleefde, of liever, doorworstelde ik een
dier ramspoedige tijdstippen. Verbeeld u dat onze meid in heur
veertien dagen staat, opdat ik en vrouw Droogstoppel niet
gedoogen dat heur vrijer aan huffs komt ; dit verbod was haar
reeds herhaaldelijk opgelegd en werd, ondanks dit, voor de
zooveelste maal overtreden. Daarop heeft mijn vrouw alweer
eens dien Gordiaanschen knoop doorgehakt met het gevolg, dat
we kortelings zonder meid zitten. Op zich zelven beschouwd is
dit verlies nu niet zoo bijster erg, maar ondertusschen heeft men
in een huishouden of te rekenen met kleine onachtzaamheden,
welke feitelijk als moedwilligheden dienen beschouwd te worden en die soms een grooten nasleep hebben. Dat was ook
thans het geval. De beenhouwer had voor het middagmaal een
reesem worst gebracht. lets wat nooit gebeurde, deed zich
thans voor : de meid had vergeten (?) de achterdeur der kelderkeuken te sluiten ; Bazoef was er binnengesprongen, had zijn
voorste pooten op de tafel gelegd en was er met de worst van
door getrokken. Dit geschiedde terwiji de meid het vuur oppookte
en met den rug naar de tafel gekeerd stond. Vandaar kabaal
tusschen mijn vrouw en de meid, welker eerste, in 't voorbijgaan
gezegd, niet gewoon is de kaas van haar brood te laten halen.
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Een half uur later rolde er van af het tweede verdiep een emmer,
gevuld met gekookten stijfsel, van al de trappen. Er was stijfsel
in genoegzame hoeveelheid voorhanden om er een half dozijn
Duitsche generaals den nek op te laten breken. Hoe dat ongeluk
zich heeft voorgedaan, is me tot hiertoe een raadsel gebleven.
0 Korts na den middag..... Maar neen, ik ga niet verder
het klaagboek van Jeremias doorbladeren, want ik heb er
genoeg van. En het ergste is nog wel dat, wanneer er van die
ongeluksdagen aanbreken, vrouw Droogstoppel altijd de schijn
aanneemt, als of menheer Droogstoppel de oorzaak van al dat
leed is ; dan had ik naar dit en dat moeten zien, dees of geen in
't oog houden. Kortom, dan ben ik de schuld van alles.
<< Gelukkiglijk kwam er in den loop van den namiddag toch
lets afleiding, dat mijn humeur een weinig tot zijn normaal peil
deed weerkeeren. Men bracht mij ons Hollandsch geillustreerd
tijdschrift < Panorama, 0 in hetwelk ik een zeer merkwaardig
plaatje aantrof. Op de vijfde bladzijde bemerkte ik de nabootsing
eener Duitsche steenkoolbriket, waarop de woorden :
1914 — Gott strafe England — 1915.
<< Onbewimpeld gesproken, het 2icht van den afdruk dier
briket had mij dadelijk worst en stijfsel doen vergeten. 1k had
plaats genomen in een Breeden armstoel en mij met gesloten
oogen achterover geworpen, den geest vervuld met die vreemdsoortige briket. Vruchteloos vroeg ik mij af, of de Duitschers,
door de uitgaaf dezer briketten, wilden bedoelen, dat God de
Engelschen door te branden straffen moest. Het kon bijna niet
antlers. En natuurlijk stelde ik mij de vraag : als de Engelschen
branden moesteri omdat zij de naleving eischten van een geheiligd traktaat, door Duitschland bestempeld als een papieren vod,
onder hoeveel wagonladingen steenkolen men dan den Duitschen keizer hadde moeten te braden leggen, als welverdiende
straf voor het fanatiek uitmoorden van het Belgische yolk ! En
wat me vrii zonderlinger voorkwam was, hoe Wilhelm II nog
den naam van God dierf gebruiken, na ontelbare tempels van
den Heer verwoest te hebben.
0 Zoo was ik langzamerhand in slaap gevallen en.... aan
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't droomen geraakt, wat mij zeer zelden voorkomt. En aldus
gebeurde het dat ik eensklaps
Wilhelm II aan de poort van den Hemel
zag, in uniform van eerekolonel der A Vereenigde Maankloppers, » het laatste zijner 89 kostumen, hem onlangs verleend
door den Sultan van Turkije.
A Tot mijne groote verwondering bespeurde ik dat de poort
van den Hemel zoo verbazend smal was, dat ternauwernood
Brie menschen te gelijk er plaats v6Or konden nemen. De keizer
droeg zooveel ordeteekens, dat heel zijnen bulk er mede bedekt
was. Met zekere pretentie klopte hij aan, een eerste maal bebetrekkelijk stil, een tweede maal wat harder, en daar niemand
opende, liet hij een derde maal de gehandschoende vuist loodzwaar op het hemelpoortje vallen. Toen werden er langs binnen
strompelende voetstappen vernomen. De deur werd geopend en
een ouderling met langen, sneeuwwitten baard, vertoonde zich
op den drempel.
« Sint-Pieter beschouwde den aanklopper en vroeg op
kalmen toon :
A Wie zijt ge en waar komt ge vandaan ? 0
« De keizer, verontwaardigd over dergelijke vraag, sprak
Petrus van in de hoogte tegen :
— « Welhoe, gij schijnt mij dan niet te kennen, terwijI
heel de wereld weet wie ik ben ! .... Hier staat vOOr u, Wilhelm
II, keizer van Duitschland, koning van Pruisen, beschermheer
van Belgie door het traktaat van 1839, beheerscher van Togoen Helgoland, Bismarck-Archipel, Transvaal en Oranje-Vrijstaat,
Duitsch-Congo, and so welter. Mijne vloot doorkruist de wateren van Noord- en Middellandsche zee tot aan Hellespont; mijne
onderzeeers torpedeeren schepen van alle nationaliteit ; in den
regel geef ik de commandanten vijf minuten om de bemanning
toe te laten zich van boord te verwijderen, zoodat mijn bevelen
tot inachtneming der menschelijkheid stipt nageleefd worden.
Gewoonlijk verdrinkt wel de helft der bemanning, maar ik bezat
de macht om iedereen in de golven te begraven !.... Verder
ben ik : drager der Orde van den Zwarten Adelaar van Pruisen ;
van den Kousenband, de grootste Engelsche onderscheiding ,
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Grootlint der Leopoldsorde ; der Gouden Halve Maan van Tarkije, der Zon van Perzie ; der... »
— « Een oogenblik ! » onderbrak Sint-Pieter bedaard,
die tot dan met het hoofd op de borst gebogen, lijdzaam den
Duitschen heerscher aanhoord had. < Wat verlangt ge ?.... *
— << Wat ik verlang ? Het hemelrijk binnen te treden met
al de waardigheid aan mijnen rang en persoon verbonden ! »
. Sint-Pieter aanschouwde Wilhelm van het hoofd tot de
voeten en wedervoer :
— . Gij schijnt te vergeten dat er aan de hemelpoort geen
rekening kan noch mag gehouden worden met wereldlijke waardigheid of ordeteekenen. Arm en rijk worden geoordeeld volgens verdiensten of zonden. Er staat geschreven, dat het voor
den rijke moeilijker zal zijn om in den hemel te geraken, dan
voor een olifant om door het oog eener naald te kruipen. En
indien dit geldt voor gewone stervelingen, hoe moet het dan
gesteld zijn met keizers, die hun geweten zoo zeer bezwaard
en belast hebben, dat ik niet begrijp hoe gij u nog tot aan de
hemelpoort hebt kunnen voortsleepen. »
— << Moest ik dan mijn yolk niet verdedigen ? » onderbrak
de keizer.
« Sint-Pieter sparde de oogen wijd open en hernam :
— . Uw yolk verdedigen ! ... Om u te verdedigen hadt
gij moeten aangevallen geweest zijn, en juist het omgekeerde
deed zich voor. »
— . Wij hadden het recht ons op voorhand te verdedigen,
om te vermijden dat wij op onze beurt aangevallen werden !
. En onder 't uitspreken dezer woorden wierp de keizer
een verontwaardigden blik op Sint-Pieter, alsof hij daardoor
wilde te kennen geven : Vanwaar de hoogte, waarop gij op mij
neerziet !
. Maar Petrus had in zijn eeuwenlange loopbaan met andere mannen dan met een Wilhelm II te doen gehad, om zich
te ontstellen over de houding des keizers. Vandaar waarom
hij er bedaard op volgen liet :
— . Ziedaar een diplomatieke wijze van verdedigen ! 1k
heb u reeds gezegd dat er in den hemel geoordeeld wordt over
recht en onrecht. Het is niet omdat gij denkt : deze of gene
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voorbijganger zal mij in 't gezicht slaan, dat gij u het recht aanmatigen moogt, dezen reeds op voorhand een afrossing te
geven. Het zoogenaamd recht van den sterkste heeft hier minder kracht dan het recht van den zwakste. Hebt gij u ooit een
oogenblik kunnen voorstellen, dat Onze-Lieve-Heer in staat zij
eene daad van ongerechtigheid te begaan ? En daaraan zou Hij
zich moeten plichtig maken, indien Hij u vrijen doortocht tot
den hemel verleende. »
— « 1k ben evenwel het leven lang godvruchtig geweest.
Geen koning of keizer heeft ooit durven doen wat ik heb gedaan ; telkens wanneer ik mij voor het front mijner troepen
beyond, heb ik hen over God gesproken L... 0
— « Met den mond, ja, » onderbrak Petrus, A maar inwendig was uwe godvruchtigheid geen pruim tabak waard.
Wie waarlijk godvruchtig is, regelt zijne daden volgens den
godsdienst. Welnu, dat hebt ge nooit gedaan, en ware dit wël
het geval geweest, dan zou er nooit een Europeesche oorlog
losgebroken zijn met al de verschrikkingen, eraan verbonden.»
— 0 lk heb den vrede willen bewaren ! » weersprak de
keizer op krachtigen toon, « maar Engeland verijdelde mijne
plannen ! 0
« Er verscheen een ironisch lachje om den mond van den
ouden Sint-Pieter, terwijl deze hernam :
— « Het is eene daad van krankzinnigheid, hier, aan de
poort van den Hemel, mij op leugentaal te komen vergasten.
Juist het omgekeerde deed zich voor : Engeland wilde vrede,
maar Duitschland verlangde oorlog. Ten andere, het is bepaald
nutteloos daarover te twisten. 1k zal u de proef op de som
maken.
O En onder 't uitspreken dezer woorden drukte Petrus met
den vinger op een electrischen knop, waarna schier onmiddellijk een Lange, rijzige gestalte verscheen, tot wie de portier van
den hemel vervolgde :
— « Gabriel, breng mij het zondenregister der Hohenzollerns. »
« Enkele stonden later vertoonde Gabriel zich met het gevraagde register onder den arm, dat hij op den lessenaar van
St-Pieter openspreidde.
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« De oude man haalde zijnen bril te voorschijn, doorbladerde gedurende eenige oogenblikken het register en sprak
op afdoenden toon :
— « Luister even, Wilhelm. Ik zal u lezing geven van de
voorlaatste pekelzonden, die er op uw geweten kleven. Ik vind
hier op bladzijde 2741 : « Wilhelm, geboren te Berlijn den 27
Januari 1859, zoon van Frederik-Wilhelm en van Victoria. »
Dat is toch wel uw identiteitsblad, niet waar ? »
« Nadat de toegesprokene bevestigend geknikt had, las
Petrus voort :
— « Bijzonderheden : Lengte 1 meter 74 centimeters ,
draagt gekrulden knevel, welks uiteinden bij middel van kosmatik in de hoogte gehouden worden. Voornaam kenteeken :
bezit een half-lammen arm en is gek van ijdelheid. Beklom den
Duitschen troon in 1888. » Ziehier nu wat ik nopens u op het
zondenregister voor de eerste helft van 1914 aantref : Stelt onaannemelijke voorwaarden aan Rusland en Frankrijk, om tot
eenen oorlog te kunnen gerakerr. Zoekt een schandig voorwendsel om de Belgische grenzen te overschrijden met de geheime en onteerende bedoeling, dit land binnen te palmen.
Ondanks de tusschenkomst van Sir Grey, Engelsch minister
van Buitenlandsche zaken, om Duitschland te bewegen het zijne
tot den vrede bij te dragen, gebruikt Wilhelm de meest slinksche
middelen om den oorlog toch te kunnen doers ontbranden. Al
de verantwoordelijkheid dezer gruwelen valt op hem terug. 0 En
terwill Petrus den bril van den neus nam, vervolgde hij tot
Wilhelm :
— « Ziedaar de waarheid,waartegen leugen en laster niets
vermogen. En als er aangeteekend staat : Al de verantwoordelijkheid dezer gruwelen valt op hem terug ! dan wil dit zeggen
dat al het bloed, gestort tijdens dezen oorlog, voor uwe rekening bliift. Maar waart ge dan krankzinnig, na zooveel crimineele en hemeltergende misdaden, er aan te denken, den weg
naar den hemel in te slaan ?... Al die honderd duizenden gesneuvelden, die ongeneesbaar verminkten, die ontelbare weduwen en weezen, door u gemaakt, en die sedert negen maanden
uw naam vervloeken en vermaledijden als het afschuwelijkste
monster dat ooit de aarde geteeld heeft, meent gij niet dat al
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deze slachtoffers, tusschen dag en nacht, onverpoosd den Hemel
om wraak geschreid hebben ?... En gij beeldt u in dat gij aldus
met kousen en laarzen het paradijs der gelukzaligen zult binnentreden ? Neen, neen, neen ! Ware dit het geval, dan zou er in
den hemel en op de aarde geen begrip van rechtvaardigheid
meer bestaan !... .
OWilhelm hield den blik strak ten gronde gericht, want
Petrus had gesproken op eenen toon van groote verontwaardiging.
« Reeds had hij ingezien dat met zijn flood ook zijne heerschappij gestorven was, en dat brutaal geweld bier niets vermocht. De dagen behoorden tot de geschiedenis, waarop het
hem mogelijk was de wereld en zijn eigen yolk te bedriegen. In
zijnen overmoed waagde hij het niet meer eene lans te breken,
om te trachten Sint-Pieter te verschalken nopens de geheimen
van zijn voormalig leven, maar list zich eindelijk de woorden
ontvallen :
— « En er bestaat geen middel om u te vermurwen, de
poort van den Hemel voor mij te ontsluiten ? »
« Waarop Petrus ten antwoord gaf :
— 0 1k ben de ootmoedige dienaar van den Heer en heb
enkel Zijne bevelen uit te voeren. Dat zou een keizer van eerstaf
moeten begrepen hebben. Maar 't is waar : gij zijt protestant en
gelooft niet aan heiligen. Thans zult gij wel gedwongen worden
er aan te gelooven. Maar dit is onbetwistbaar : de misdaden,
met dewelke gij uw geweten beladen en bezwadderd hebt, zijn
van zulken monsterachtigen aard, dat gij voor eeuwig uw recht
verbeurd hebt om het aanschijn van God te aanschouwen ! *
— 0 Voor eeuwig ? » riep Wilhelm wanhopig uit.
— « Ja, voor eeuwig ! Tot het einde der wereld, tot aan
den jongsten dag ! Dan zult gij God slechts eenmaal zien, maar
om u opnieuw te oordeelen met de volstrekte zekerheid, opnieuw hellewaarts gezonden te worden ! »
O En op strengen toon voegde Sint-Pieter er bij :
— « Rampzalige, die gij waart ! Waartoe hebben heerschzucht en ijdelheid u geleid !... Een verstandig keizer hadde
nooit tot vervelens toe geroepen : 0 Deutschland fiber alles ! *
wat in de oogen van al de volkeren van Europa als eene
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eeuwige uitdaging moest geklonken hebben ! En wat deedt gij,
pas enkele dagen geleden, wanneer de zeis des floods u reeds
boven het hoofd hing ? Dan liet gij Duitsche briketten exploiteeren met het opschrift : . Gott strafe England ! o Waarom
moest God Engeland straffen ? Omdat het een klein, door u op
beestachtige wijze mishandelde yolk, ter hulp snelde, dat het
door een traktaat verplicht was bij te staan ?... Neen, niet Engeland, maar Duitschland moet en zal God straffen !... Uw yolk,
dat sedert eene halve eeuw dreigend het hoofd boven Europa
verhief met de oorlogsfakkel in de hand, zal vernederd en vervloekt worden onder al de volkeren der aarde !... o
— . Genoeg !. .. > huilde Wilhelm en sloeg met een wanhopig gebaar de handen voor het gelaat.
— . Neen, niet genoeg ! >> voer Sint-Pieter voort. « Niet
genoeg ! lk zou u hier een jaar lang op den rooster kunnen
leggen, indien ik u al uwe misdaden in herinnering brengen
moest. Wat hebt gij gedaan met het arme, ongelukkig Belgisch
y olk, dat u geen stroopijl in den weg heeft gelegd ?... Hebt gij
het niet gemarteld zooals nooit een ellendeling gedaan heeft ?
Hebt gij er de priesters niet lafhartig doen vermoorden en de
tempels doen vernietigen, als om God te tarten in zijn eeuwenoude heiligdommen ! .... En ge durft aanspraak maken op den
Hemel, op het bezit der eeuwige glorie, op een geluk dat nooit
een mensch gedroomd heeft, en dat God alleen geschapen heeft
voor degenen- die Hem rechtzinnig gediend en Zijne geboden
onderhouden hebben !.... Geboden onderhouden ! o ging SintPieter verontwaardigd voort. . Was het dan geen gebod van den
Heer : gij zult niet doodslaan ?.... Cain verbeurde voor eeuwig
het recht tot den Hemel om zijn broeder Abel vermoord te hebben, en gij die me6r moorden op uw geweten hebt dan er in
duizend scheepsladingen over den Oceaan kunnen vervoerd
worden, ge durft u hier vertoonen aan de poort van het eeuwig
paradijs der gelukzaligen om er binnen te treden. o
<< Sint-Pieter wend in zijne vurige rede onderbroken door
de komst van zes Belgische soldaten, die den keizer met verachtelijken blik aanstaarden.
. Met innige deelneming sprak de vertrouweling van den
Heer hun toe :
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4( Jongens, waar zijt gij gesneuveld ? *
— 4 Aan den IJzer, Petrus ! » klonk het uit den mond van
een hunner.
0 Oogenblikkelijk wendde de hemelportier zich om, wierp
de poort wijd open en liet er op volgen :
— « Komt binnen, jongens ! .... Ge zijt gestorven als martelaren voor uw Vaderland ! De Heer heeft bevel gegeven al de
Belgische soldaten van den IJzer, die onder Duitsche kogels
gevallen ziln, onvoorwaardeliik vrijen doortocht tot den Hemel
te verleenen ! Gaat recht door ! In zaal 24 zult gij al uw kameraden weervinden. Misloopen kunt ge niet, want halverwege
zult gij reeds de heilige Cecilia, op haar goddelijk orgel, met
open klavier de Brabanconne hooren spelen,wat telkens gebeurt
als er jongens van den IJzer in aantocht zijn ! »
« En daar stond nu de keizerlijke majesteit van voorheen,
Wilhelm II, van gevloekter gedachtenis, die wel uit wanhoop de
punten van zijnen knevel had kunnen neerhalen, indien de kosmatik er niet zoo dik op gesmeerd ware geweest. . .
-

En de slotsom was dat de voorheen zoo machtige keizer
van de hemelpoort met een donderend 0 heraus ! » werd weggekegeld om, na lang zoeken, aan het Vagevuur aan te landen,
waar hij Graf von Moltke aantrof, welke lien dag op den ijzeren
stoel als portier dienst deed. Veldmaarschalk von Moltke, die in
1870 den oorlog geleid had, wist te vertellen dat hij nog 68
jaar, 11 maanden en 21 dagen in het Vagevuur branden moest,
maar hij had geen bevel den keizer er toe te laten en deze
.
moest maar naar de Hel afzakken . .
•

•

•

0 En weer toog Wilhelm voort, immer voort, zonder een
oogenblik onderbreking, loch naarmate hij zich vender en verder van het Vagevuur verwijderde, werd gansch de omgeving
somberder, tragischer. Eindelijk scheen het hem toe, alsof hij in
een licht-laaie brandende wereldstad was aangeland. Waren al
deze vlammen de vruchten zijner verbeelding, ontstaan uit de
vreesaanjagende woorden van von Moltke, of was het werkelijkheid wat zich aan zijne blikken vertoonde ? Misschien wist hij
aanvankelijk zelf niet waaraan zich te houden. Maar wanneer hij
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ten slotte, na andermaal verscheidene uren den Hellewaartschen
steenweg te zijn opgegaan, in de verte een soort van reusachtigen hangar bemerkte, onder denwelken zich onafzienbare rijen
met briketten geladen wagons bevonden, had het spel zijner
verbeelding hem zoover gevoerd, dat hij meende zich in de nabijheid van Essen te bevinden ; en, evenals eenmaal Colombus,
gezeten in het hoogste van den mast, tot zijne gezellen riep :
« Land ! » zoo riep thans de schier radelooze keizer in vervoering uit : Krupp ! »
« Helaas ! er waren vele Krupp's in de nabijheid, maar deze
lagen in de Hel te branden, niet verre van daar, en de solfer- en
andere schier onuitstaanbare geuren welke zich alom verspreidden, naarmate hij meer en meer den reusachtigen vuurpoel
naderde, gaven hem eindelijk de verzekering, dat hij de ware
Hel ontdekt had.
« En in die Hel ging hij branden, voor altijd, voor eeuwig ;
hij die in zijne verwaandheid zich waarschijnlijk voorgesteld
had, dat de Heer hem bij den ingang van den Hemel eene lijfwacht van engelen, misschien wel van aartsengelen, met palmen
zou te gemoet gezonden hebben, om hem zegevierend, te mid,den van het paradijs der gelukzaligen, te geleiden, onder de
betooverende orgelklanken der Heilige Cecilia, welke 0 Die
Wacht am Rhein » op heel-Hike wijze spelen zou ! En nu was hij
van den Hemel in de Hel aangeland ! En hier bleek het, alsof
eene magnetische kracht op hem drukte, die hem onweerstaanbaar tot den vuurpoel trok !
Waar was eigenlijk de ingang der Hel? Alles scheen hier
zoo fantastisch uitgestrekt ; maar geruimen tijd te voren had
Wilhelm van op grooten afstand op eenen heuvel menigvuldige
kleine stiples zien bewegen, die menschen moesten geweest zijn
welke naar de Hel kwamen afgezakt, zoodat feitelijk de ingangen zich langs de tegenovergestelde zijne moesten bevinden.
« Wanneer hij eindelijk, doodvermoeid, de hangars bereikt
had, waar onafzienbare rijen wagons stonden, bespeurde hij
dat vier mannen bezig waren aan het lossen van een wagon,
geladen met briketkolen. Pas vertoonde de keizer zich in de
nabijheid, of een der lossers nam hem op van het hoofd tot
de voeten, terwijl zijne helpers eveneens den arbeid staakten
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en in de richting tuurden langswaar de onbekende kwam aangetreden.
Eensklaps riep de eerste met donderende stem uit :
— « Alle duivels en ratelslangen, ziedaar de Duitsche
keizer ! »
« Wilhelm bleef als aan den grond genageld staan. Hij
staarde den spreker aan, wiens gelaat zoo zwart was als de
briketten. die hij bezig was te lossen. Deze stem had hem zoo
bekend in de ooren geklonken, dat hij plotseling uitriep :
— 0 Bismarck !!! »
Ge zijt er ! » antwoordde de oud-rijkskanselier, want
—
het was inderdaad de man, die ook eenmaal Duitschland, onder
Wilhelm I, geregeerd had.
0 De meest raadselachtige uitdrukking schemerde op het
gelaat van Bismarck door de zwarte tint. Was het vreugde, haat
of nijd ? Wien zou het mogelijk geweest zijn te zeggen wat er
op dit oogenblik omging in 't gemoed van hem, die eenmaal
door den keizer van het kapitool was gerukt, waar hij zich zelyen had weten te verheffen tot een machtig despoot.
« Eene lange wijl bleven beiden elkander aanstaren totdat
Bismarck eensklaps de briketten, Welke hij bij de aankomst des
keizers in den arm hield, neersmeet en van den wagon ten
gronde sprong, terwiil zijne drie makkers zich op de briketten
neervleiden.
0 Wilhelm was eenige schreden nailer getreden. Hij hood
zijnen oud-kanselier niet de hand om eene tweevoudige reden
ten eerste, omdat de handen van Bismarck niet geschikt waren
om deze tusschen zijn spierwitte handschoenen te laten drukken;
ten tweede omdat, na zooveel jaren, zijne liefde voor den grondlegger van het groote Duitsche rijk nog altoos zoo groot was,
dat hij hem met voldoening den nek had kunnen zien breken,
indien zulks nog mogelijk geweest ware. Maar ook bleek het
weldra, dat Bismarck voor den keizer nagenoeg dezelfde gevoelens koesterde. Evenals von Moltke bij den ingang van het
Vagevuur, oordeelde hij dat er bij den ingang der Hel niet veel
plichtplegingen dienden in acht genomen te worden, ofschoon
een vakman toch dadelijk zou opgemerkt hebben, dat er twee
geslepen diplomaten tegenover elkander stonden.
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— A Bij mijn afscheid in 1890, » sprak Bismarck, « heb ik
u gezegd dat Bergen elkander niet ontmoeten, doch menschen
wel. In mijne lange loopbaan heb ik veel voorzien dat zich later
heeft verwezenlijkt ; maar nooit zou ik durven gedacht hebben,
ooit het genoegen te mogen smaken, u onder den hangar der
Hel te ontmoeten ! »
« De keizer, die zich waarschijnlijk vanwege Bismarck aan
grofheden verWachtte, liet er, bleek van verkropte woede, op
volgen :
— « Bismarck, vergeet niet dat werklieden zich in onze
nabijheid bevinden ! »
« Waarop de oud-rijkskanselier in een luiden schaterlach
losborst.
— << Werklieden ?... Kent gij mijne gezellen ?... Neen ?
Dan heb ik de eer u voor te stellen : Nero, de Romeinsche keizer der oudheid ; Napoleon I, de grootste der moderne keizers,
en generaal Boulanger ! Gij bevindt u dus in militair gezelschap,
al zien zij er dan ook weinig ridderlijk uit ! 1k heb de ondervinding opgedaan, dat hoogmoed voor den val komt, maar ik acht
me gelukkig, dat ik niet alleen in dit geval verkeerd heb. 1k
kan slechts betreuren dat gij met mijn werk : de eenmaking van
Duitschland, zoo zeer gejongleerd hebt, dat gij het zult vernietigd
hebben ! »
— 0 Of sterker gemaakt ! . onderbrak Wilhelm. « De tijd
zal leeren ! »
— 0 Indien ik de maatstaf nemen moet aan de kinderachtigheden, welke gij in den laatsten tijd begaan hebt, zou ik op
de toekomst van Duitschland geen pijp tabak durven verwedden.
Beschouw deze onafzienbare rij wagons, gevuld met millioenen
.briketten, die gij hebt doen vervaardigen en waarin gegrift
staat : 0 Gott strafe England ! » Zonder twijfel zijn al deze wagons door de Verbondenen op eene verkeerde lijn gestuurd en
na een grooten omweg in de Hel terecht gekomen. Weet gij
welk resultaat gij met deze briketten bereikt hebt ? Dat ze nu
dienen moeten om er de Duitschers, in plaats van de Engelschen, mee in de Hel te doen branden. De Belgische gesneuvelde soldaten trekken onvoorwaardelijk naar den Hemel ; zeer
zeldzame uitzonderingen daargelaten, gaan de Engelschen naar
67

het Vagevuur, maar bij duizendtallen landden dagelijks de Duitschers in de Hel aan. Sedert het begin van den oorlog tot op den
huidigen dag, komt dit cijfer voor de Duitschers reeds de
2.000.000 nabij, ongerekend het millioen manschappen, dat
kortelings door gansch Duitschland op krukken zal trippelen. In
mijnen tijd zou het er anders toegegaan zijn !
— << Bluf en grootspraak ! > liet de keizer er op volgen.
K Ge weet wat de Hollanders zeggen : 't Is mooi praten bij het
vuur ! >>
— 0 Inderdaad ! . lachte de oude snor van een Bismarck.
By het vuur kan er door ; maar in het vuur.... Hm ! .... Weldra
zult gij de ondervinding opdoen, dat het daar niet zoo gemakkelijk gaan zal ! .
— o Ge denkt dan....
— o Dat gij mij in de Hel gezelschap komt houden ! .
onderbrak Bismarck. << Wie daar nog aan twijfelen zou, moet
erg naief zijn ! Op den Hemel moet iemand als gij niet steunen ;
het Vagevuur zijt ge voorbijgegaan, en vermits men er u niet gehouden heeft, kan het natuurlijk niet anders, of gij wordt als
eenvoudig soldaat bij het brandend regiment ingelijfd. Of hebt
gij u wellicht voorgesteld naar de Hel te zijn gekomen om de
duivelen te inspecteeren ?.... Te oordeelen naar uw uiterlijk
zou slit niet ver naast de waarheid kunnen geredeneerd zijn. .
o De keizer was woedend geworden.
— A Welhoe ! . snauwde hij Bismarck toe, < het is dan
aldus dat een oud-kanselier tot zijnen keizer spreekt ! >>
o Het moest wel waar zijn dat voortdurend branden niet
geschikt was om zich veel in te laten met uiterlijk praalvertoon,
want nopens dit punt scheen Bismarck nagenoeg de denkbeelden van von Moltke te deelen. Althans, hij wiep een zonderlingen
blik op den nieuwgekomene en antwoordde :
— 0 1k wist wel dat ijdelheid en hoovaardigheid uwe voornaamste hoedanigheden uitmaakten ; maar dat die hoedanigheden u zelfs tot na uwen dood zouden bijgebleven zijn, had ik
nauwelijks kunnen gelooven. Men den dood toch eindigt alle
ijdelheid.Waarom u dan nog bekommert om plichtplegingen?...
Beschouw hier vriend Nero, die in zijnen tijd wat meer van zich
heeft doen spreken dan gij en het vrij wat moeilijker had om
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zijne legers op de been te helpen ; hij zit daar als de eerste
briketlosser, wiens eenige verzuchting hierin bestaat, van tijd
tot tijd een tabakspruim tusschen de tanden te krijgen ; - Napoleon I, die het van onderluitenant tot keizer bracht, en op
zeker tijdstip meester van bijna gansch Europa was, zit op de
briketten te geeloogen en gunt u ternauwernood een oogslag.
En toch weet hij dat gij al negen maanden gesjouwd hebt om
Parijs te bereiken en zes maanden om over een rivierken als
den IJzer te geraken. Alleen generaal Boulanger zit in zijnen
baard te lachen, maar dat laat zich verstaan. Hij toch is er nog
een van 1870, die als luitenant ons met trommel en fluit binnen
de poorten van Parijs zag komen. Ronduit gesproken, in lien
tijd had ik mij moeilijk kunnen voorstellen, dat ik in 1915 onder
den hangar der Hel briketten van Duitsch merk zou gelost hebben met het ronkend opschrift : « Gott strafe Engeland ! ,>
waarvan de domheid des te grooter was, naarmate gij de schuld
werpen wilt op een land, dat gij zelf mee tusschen den oorlog
gesleurd hebt en door uwen hatelijken inval in Belgie gedwongen hebt, het traktaat van 1839 na te leven. Neen, wij vertoeven
niet meer te Potsdam of te Berlijn, waar het heel gemakkelijk
was om aan decoraties te geraken. Hier in de Hel kennen wij
noch keizers, noch koningen, noch generaals ; hier zijn slechts
branders, voor wie de grootste onderscheidingen minder
waarde hebben, dan dat de ketel een graad minder gestookt
worde !... »
« Neen, de gansch onverwachte ontmoeting van keizer en
oud-kanselier was niet van aard om tusschen beiden de Duitsche
banden van broederlijkheicr nauwer toe te halen. Maar als
Wilhelm in 1890 Bismarck in onbepaald verlof zond, en hem
feitelijk << een begrafenis eerste klas » toekende, moest het ook
begrijpelijk toeschijnen dat de « geweldige » man van weleer,
nu hij er de kans toe zag, op zijne beurt zijn voormaligen meester niet zou gespaard hebben.
A Had de keizer ingezien dat het maar best ware alle gevoel
van grootheidswaanzin van kant te schuiven en zich te schikken
in het onvermijdelijke ? Wie zou daaraan kunnen getwijfeld hebben, wanneer men rekening hield van de weemoedig-melancholieke uitdrukking, welke langzamerhand op zijn gelaat
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verscheen, naarmate Bismarck den keizer zijne 0 zaligheid *
onder den hangar der Hel gaf !
« De oud-kanselier bewaarde reeds eenige oogenblikken
het stilzwijgen, toen 'Wilhelm nog altoos den blik ten gronde
gericht hield.
« Langzaam verhief de keizer het hoofd en sprak gelaten :
— « 1k ben van de hoogste hoogte in de diepste diepte gevallen : Niets is mij gespaard gebleven : gansch het Duitsche
rill( ontredderd ; zes maanden vechten om over den IJzer te
geraken, een riviertje van enkele meters breedte ; er honderd
duizend manschappen aan opofferen en nog juist zoo ver staan
als den eersten dag ! lnderdaad, er kleefde voor ons een vloek
op het laatste stukje grond, dat in Belgie diende veroverd te
worden. God schijnt wel degelijk gezegd te hebben : tot hier
en niet verder !... Dan sterven en in den brandenden poel der
Hel aanlanden, waar mij eerst de bloedigste vernederingen te
wachten stonden van hem, die door mijn grootvader met landgoederen werd begiftigd. 't Is wreed ! » En eensklaps een vast
besluit nemend, voer hij voort : « Als ik toch verdoemd ben,
eleid mij dan tot Belzebuth ! »
« Er kwam een sarcastische lach spelen om de lippen van
Bismarck.
A Op cynieken toon liet deze er op volgen :
— « Ziedaar het eerste verstandig besluit dat ik u zie nemen, zoolang ik u gekend heb. Toen ik in 1890 heenging,
deedt gij mij u'tgeleide ; daar het eene plezier het andere waard
is, wil ik u thans bij den aartsduivel ingeleide doen. Kom, volg
mij ! »
« Bismarck voerde Wilhelm opzettelijk langs een aantal
gangen, waar de hitte zich zoo sterk deed gevoelen, dat hij verplicht was de handen voor het gelaat te houden om te voorkomen dat zijn wezen verschroeid werd, waarop de oud-kanselier
zich de aanmerking veroorloofde :
— 0 Onnoodig u te ontstellen om zulke kleinigheden ; gij
zult u hier toch moeten gewennen aan het branden van den
morgend tot den avond !
A Een kwaart uurs later be yond de keizer zich tegenover

70

zijn eenigen rechter : Belzebuth, vorst der Helle, welke door
Bismarck werd voorgesteld met de woorden :
— 0 Zijne Majesteit Wilhelm II, keizer van Duitschland ! »
« Belzebuth wierp een oogslag op hem en sprak met donderende stem :
— « Uw decoraties, die eenen haNen blikwinkel vertegenwoordigen, hadt ge gerust te Berlijn kunnen laten, tenzij gij
u voorgesteld hadt ook keizer der Hel te komen spelen. Maar dat
zal hier niet pakken, hoor ! Voor u ga ik gansch bijzondere
maatregelen nemen. Kerels die den oorlog aan een halve
wereld verklaren, zijn juist in zooverre betrouwbaar als men ze
ziet. Ten andere, er bestaat een spreekwoord : 0 Wacht u van
de geteekenden ! » Hoe oud dit spreekwoord ook zij, toch is
het altijd nieuw gebleven, en in de Hel hebben wij steeds met
veel te laag gezonken kerels te doen, opdat we voor hen geen
waakzaamheid in acht zouden nemen. Dit moet ik er echter
bijvoegen, dat, zoolang ik het beheer voer over den onderaardschen en onuitbluschbaren brandstapel, er nooit grooter zondaar dan gij zal ingedonderd zijn ! »
0 De keizer beefde over al zijne ledematen, en dit ontsnapte zoo weinig aan den vurigen blik van Belzebuth, dat deze
voortvoer :
— « Zoo gaat het : 42-centimeters kanonnen bezigen om
onschuldige slachtoffers mee te bombardeeren, daarvoor werd
door godvruchtige protestantsche keizers geen bezwaar gemaakt ; maar als deze zich op het punt bevinden het vuur aan
de schenen te zien leggen, beginnen zij te trillen als de herfstbladeren op de boomen. Betoon ten minste den noodigen moed
om de straf uwer misdaden te dragen. Wanneer gij nu reeds
beeft, hoe zal het dan met u gesteld zijn, als uw kadaver in den
ketel gestoken wordt ? »
Wilhelm was niet verpletterd ; hij scheen vernietigd !
Zijne tanden klapperden op elkander, de beenen knikten onder
zijn lichaam, en ware het mogelijk geweest, zeer zeker zou hij
het bewustzijn verloren hebben.
« Maar door dit alles liet Belzebuth zich niet uit zijn lood
slaan. Na zich een oogenblik bedacht te hebben, ging hij voort :
— 0 Ziehier nu wat er te doen staat : Er zijn hier ongeveer
4(
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duizend wagons Duitsche briketkolen aangekomen, waarop men
lezen kan : « Gott strafe England ! > Er was voorzeker eene
groote dosis verwaandheid noodig om het zoover te drijven, aan
God te vragen Engeland te straffen voor monsterachtige daden,
die gij zelf bedreven hebt. Deze daad komt mil zoo ongewoon
voor, dat ik er sterk aan twijfel of gij nog wel over uwe vijf zintuigen beschiktet, toen gij dit milliard briketten als reklaamartikel besteldet. 1k heb die briketten bestemd om er u te op te
laten branden. Daarom begint gij van heden af, onder toezicht
van uwen boezemvriend Bismarck, al deze briketten te lossen
en bij middel van ijzeren kruiwagens naar de magazijnen der
Hel te voeren. Daar uwe zonden van zulken buitengewonen
ergen aard zijn, dat het gewoon vuur onvoldoende is om u te
straffen, heb ik een Duitsch ingenieur bevel gegeven naar het
middel te zoeken om den ketel, voor u bestemd, met 147 graden
hooger hitte te stoken. Uwe briketten zullen dus op uitmuntende
wijze dienst doen. Verder wil ik, gezien den hoogen graad van
grootheidswaanzin waardoor gij aangetast zijt, het gevaar niet
loopen mijn gezag te zien ondermijnen, en daarom zult ge
gansch alleen in een afgezonderden hoek der Hel branden en
blijven branden, als een eeuwig voorbeeld voor alle toekomende
tyrannen, die het er op aan zonden leggen uw voetspoor te
drukken. Van heden af behoort gij tot de zeldzame hellegasten,
die verdoemd zijn door gansch de wereld en verdoemd door
heel de Hel ! .... .
v Sprakeloos, loch cyniek glimlachend, begon Bismarck
den keizer al de ordeteekenen van de borst te rukken en rechts
en links als nietswaardig speelgoed om zich heen te smijten.
Ook zijn pinhelm werd van het hoofd gerukt en weggesmeten
onder voorwendsel dat het warm genoeg was. Daarna kiopte
hij Wilhelm vertrouwelijk op den schouder en sprak :
— v Ouwe jongen, komaan, we gaan Duitsche briketten
lossen. Denk maar dat gij op de wereld gelegenheid genoeg
hebt gehad om Belgen, Russen, Engelschen en Franschen den
duivel aan te doen, om er niet tegen op te zien, dat men u hier
van hetzelfde laken een broek gaat geven, die niet van aard zijn
zal om spoedig te verslijten !
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« Op hetzelfde oogenblik werd mij betrekkelijk ruw tegen
den schouder gestooten. Verbaasd sparde ik de oogen open
en vroeg wat er gaande was.
— A Wat er gaande is ! » riep vrouw Droogstoppel met eene
stem, alsof zii de bewoners van den Singel er opmerkzaam op
maken wilde — ziet ge dan niet dat de melk overkookt en heel
de kachel er reeds mee overstroomd is ?... En ge zit naast het
vuur te slapen !... Zijt ge dan tegenwoordig geen dubbeltie meer
waard?... Waar in den laatsten tijd uw gedachten heen gevlogen
zijn, kan ik met den besten wil maar niet begrijpen. Zeker is het
nochtans, dat er niets meer met u kan aangevangen worden ! »
« En daarop werden nog een aantal zelfstandige naamwoorden aan mijn adres gestuurd, die ik hier maar Heist achterwege zal laten, omdat het niet geraadzaam is, derde personen
tusschen huwelijkszaken te mengen.
« Bij dit alles had ik eene dringende boodschap vergeten
en ging mij aanstonds op weg stellen. 1k moest wel een zonderling uitzicht gehad hebben, want toen ik in de Warmoesstraat
gekomen was, ontsnapte het mij niet, dat voorbijgangers . met
mij lachten. Maar deze wisten niet dat ik den Duitschen keizer
aan de poort van den Hemel, aan het Vagevuur en voor altijd
in de Hel gezien had ! »
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v.
het verschijnen der vierde brochuur staakte mijn
uitgever de propaganda plotseling. Hij was beducht
geworden voor de gevolgen en drong er zelfs op
aan, mij niet meer ten zijnent te vertoonen. Tegen
deze staking mocht ik, natuurlijk, geen bezwaar maken, want
ik kon niemand dwingen zich verder over te leveren aan laden,
die het Duitsch q kriegsg:richt >> met zooveel of zooveel jaren
dwangarbeid strafte.
. ' Moest ik om dezelfde reden insgelijks de pen neerleggen ?
Neen, ik dacht er geen oogenblik aan het voorbeeld van mijnen
uitgever te volgen, maar.... alleen was het mij niet mogelijk
voort te gaan. 1k had onder het yolk den weg tot opbeuring
gevonden en het zou dan ook betreurenswaardig mogen genoemd worden, indien ik insgelijks de pijp aan Marten gaf en
dit, terwijl de oorlog zich nog slechts in zijn eerste stadium
ontwikkelde.
Toch bestond er voor de uitgave dezer brochuren geen
bepaald plan. 1k schreef en drukte naar gelang de omstandigheden.
Mijn vriend en buurman Jozef Moerman, aan wiens vaderlandsche toewijding ik hier, in 't voorbijgaan, volgaarne
eene dankbare hulde ' ng, gelastte zich tijdelijk met het vervolgende vlugschriften.
spreiden van een p,
Alsof de Voorzienigheid het zoo besloten had, kreeg ik op
zekeren dag het bezoek van den Heer Richard Van Hemeldonck,
A
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thans leeraar aan 's rijks Middelbare School, te Antwerpen,
die mij uit eigen beweging zijne diensten tot verspreiding der
Droogstoppels aanbieden kwam. Hij was voor mij geen onbekende. Bij de lezing mijner eerste brochuur ten huize van den
E. H. Dockx, had ik hem leeren kennen en wist dat hij zich
met zijnen vriend, den Heer Jozef Stevens, met de ongecensureerde pers bezighield. In hem vond ik de rechte man op
de rechte plaats. Patriot tot in 't merg zijner beenderen, ondernemend, voortvarend en doordrilvend waar het moest —
maar met Argusoogen overal rondkijkend langs welken kant
ook het gevaar opdagen kon — immer trouw op zijnen post en
geene vrees kennende — had ik, in deze moeilijke tijdsomstandigheden, nooit de hand kunnen leggen op een geschikter medewerker dan hij. In April 1915 had hij reeds op eigen hand
een tiental brochuren onder 't yolk verspreid. Zonder hem —
ik moet het hier plechtig erkennen
zou ik mij genoodzaakt
hebben gezien alle verdere onderneming te staken. Immers, het
was niet voldoende brochuren te schrijven en te drukken : zij
moesten onder het yolk verspreid worden.
Wat meer is, was mijne taak wellicht lastiger en moeitevoller, de zijne daarentegen was oneindig gevaarlijker. 1k toch
bleef immer thuis, bezat nooit een . pas », schreef en drukte
met eene kalme gelatenheid alsof zich geen enkel Duitscher
te Antwerpen be yond ; alleenlijk bij 't verschijnen van elke
nieuwe brochuur getroostte ik mil de moeite een dozijn exemplaren netjes te plooien en deze in de brievenbus van de Kommandantur der Minderbroedersrui te gaan steken, want ik wilde
niet dat de bezetters onwetend bleven van wat er te Antwerpen
omging. Gevaar bestond daar niet in, want telkens trot ik voor
het gebouw een andere landstormer aan, die met het geweer op
den schouder, maar tevens met half lamme beenen, heen en
weer wandelde.
Wat Van Hemeldonck betreft, deze be yond zich meestal
ter straAt, de zakken gevuld met brochuren, en wat in later tijd
nog erger was, zijn zakken gevuld met kopij voor . De Vriie
Stem », die hij links en rechts wist machtig te worden. Al spoedig echter had hij geleerd den wolf niet in den muil te loopen,
en daarom vermeed hij zorgvuldig gebruik te maken van den
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tram, welks plate-forms van toen af reeds krioelden van DuitL
sche mouchards en tienstuiversgasten, die er niet zelden gebruik
van maakten de zakken der reizigers te doen omkeeren of deze
sluikschriften bij zich hadden. Dit belette echter niet dat dergelijke onderzoeken ook wel eens te midden der straat gebeurden.
Dank zijne buitengewone behendigheid en schranderheid, wist
Van Hemeldonck toch aan alle onderzoeken te ontsnappen, ofschoon reeds van toen af niemand 's morgens verzekeren kon,
of hij den zelfden avond niet in de Begijnenstraat zou gezeten
hebben !
Het duurde niet lang of de vriend Richard had zijne vertierwegen gevonden. Overal waar hij een gat meende te ont,
dekken, kroop hij binnen, en tusschen de verspreiders van het
eerste en het laatste uur, treffen wij, tusschen eene menigte anderen wier namen ons ontsnappen, aan : Mevrouw Hamels die,
ondanks hare latere veroordeelingen, toch steeds voortging met
haren sluikhandel, en de eenvoudige, maar flinke Jan Villers
die, in zijne hoedanigheid van bediende van het Syndikaat van
Handel en Nijverheid, dezes leden aan de verlangde brochuren
wist te helpen. Ook juffrouw Cools doorkruiste geruimen tijd
de stad, haar < riticule » gevuld met Droogstoppels, die zij in
een groot aantal voorname huizen afzette. De familie De Bie en
de jonge juffer Gabrielle Daems bewezen onze uitgaven van het
eerste uur uitstekende diensten.
1k zou een onrecht plegen indien ik hier stilzwijgend den
naam van den Zeer Eerwaarden Heer Beernaerts, pastoor van
St-Carolus' parochie, te Antwerpen, voorbijging. Hij toch was
een patriot van het beste allooi, bewees tijdens de bezetting
enorme diensten aan de bevolking ; was niet alleen een trouw
verspreider der Droogstoppels en der . Vrije Stem », maar
tevens van << La Libre Belgique » en andere sluikschriften, en
boette later zijne toewijding aan het Vaderland, de eerste maal
met een jaar, de tweede maal met twee jaren gevangenisstraf.
De noodzakelijkheid zal mij dwingen in den loop van dit werk
op hem weer te keeren.
- Ook de, Redemptorist, pater Leytens, was een ieverig ver-:
spreider mijner brochuren, die hij in een aantal . voorname familien regelmatig wist binnen te brengen. Het was dezelfde
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Pater die mij op zekeren dag een viertal « Oorlogsboeken
bezorgde, geschreverr door den Vlaamschen schrijver Stijn
Streuvels, welke aanleiding gaven tot het schrijven van een
drietal brochuren. Niet ten onrechte wees Pater Leytens er op,
dat dergelijke schrijvers meer kwaad berokkenden aan het Belgische y olk dan de Duitschers zelven. De laatsten toch waren
openlijke vijanden ; maar mannen als Streuvels, die in den
dringendsten nood onbewimpeld hunne sympathie voor de Duitschers uitdrukten, moesten beschouwd worden als gevaarlijke
landgenooten. Trouwens, al wat Stijn Streuvels over den oorlog
in Holland liet verschijnen, mocht vrijelijk door de Duitsche
censuur in Belgi8 verkocht worden. Dit zegde meer dan genoeg !
Dat Streuvels niet bijzonder « gecharmeerd >> was over de
verschijning mijner vijfde en zesde brochuur : « Bloemlezing uit
Stijn Streuvels' oorlogsboeken o en « Nog over de onvaderlandsche
schriften van een Ridder der Leopoldsorde », liet zich begrijpen,
maar dat hij er bijaa waanzinnig zou door geworden zijn, daaraan had ik mij minder verwacht. En toch had het er al den
schiin van, want als antwoord liet hij in het Gentsch blad 0 De
Vlaamsche Post > het volgende aan mijn adres verschijnen,
onder den titel :
DROOGSTOPPELIANA.

« Te Antwerpen komt eene-reeks brochures te verschijnen
« geteekend B. Droogstoppel, Lauriergracht, 37. .
« De schrijver, die eene groote dosis zelfkennis schijnt te
« bezitten, valt heftig de Duitschers aan. Dat is minder onze zaak.
« Maar Nir Batavus vindt het noodig ook zijne gal uit te braken
« over Streuvels. Dat gaat ons wel aan en wij roepen hem toe :
0:
Pooten of !
« Weten de brave lieden, die de laagheden van M r Droog« stoppel verspreiden, sommige pastors vooral hebben het druk
« met de brochuurtjes, weten zij wel in welk gezelschap zij zich
« bevinden ?
« Laten wij eens even kennis maken, lezer :
« Multatuli, sinds wanneer laten kerkelijke luidjes zich met
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0 dezen ketter in ? Multatuli dus, Droogstoppels geestelijke va0 der, schetst in eenige treffende woorden zijn beeld :
O I. - (Multatuli. Over vrijen Arbeid in Nederlandscho Indie. Elsevier-Amsterdam).
«« Droogstoppel nu, — ik heb lien man gemaakt, ik heb
«« het recht te zeggen Hoe, Wie en Wat hij is. — Droogstoppel
«« is de gemeene lief, minus den cooed om in te breken. DroogK K stoppel is de Farizeer die weduwen en weezen op-eet, en
«« kushandjes toewerpt aan een eigen gemaakt godje dat hem
A« helpt in de digestie. Droogstoppel is de bloedzuiger die op,,,K zwelt van onrechtvaardig verkregen goed, maar 'n veer« « krachtige magerheid bewaart om z'n vooze opgeblazenheid
0« binnen te persen door de enge poort. Droogstoppel is de
0« femelende laffe gierige schriftuurlijke gauwdief....
«« Nederlanders, gij staat mij toe voor Droogstoppel te
4,4( lezen : Ellendeling ! »
« En heel onnoozel voegde Stijn Streuvels er bij :
« Alle verdere commentaar overbodig.
In mijne zevende brochuur : « Pooten af ! # heb ik er echter eenige commentarien bijgevoegd, die Streuvels zonder twijfel nog lang op de maag zullen blijven liggen. Wat bovendien
het blad 0 De Vlaamsche Post 0 was, bleek na den oorlog uit
het proces-Borms, waarin de gekende flamingant Alfons Sevens
voor het Assisenhof van Brabant als getuige optrad. Deze stak
het daar niet onder stoelen of banken, dat « De Vlaamsche
Post » met Duitsch geld was opgericht. Dat zal Streuvels ook
wel bekend zijn geweest, en in dit blad verdedigde hij zich tegen
miln citaten en kritieken met de grofste aantilgingen, geknipt
uit den Havelaar van Multatuli.
Sommige menschen hebben er mij wel eens eene grief
van gemaakt, dat ik Stijn Streuvels vrij onzacht heb aangegrepen ; anderen stuurden er mil den meesten lof om toe. Zoowel
het eene als het andere kon ik missen. Weer anderen twijfelden
er aan of ik de uittreksels, in mijne vijfde en zesde brochuur
aangehaald uit de A Oorlogsboeken » van Streuvels, wel getrouw had weergegeven. Al wat ik geciteerd heb stond zwart op
wit gedrukt in zijne werken.
78

Indien ik dus Streuvels vrij onzacht op de kneukels klopte,
dan bestond daartoe meer dan eerie gegronde reden, en ik verklaar hier met de hand op het geweten, dat de schrijver van
het Lijsternest zijn yolk de slechtste aller diensten bewezen
heeft.
Welk gedacht toch moesten onze soldaten krijgen van
een Vlaamschen schrijver die, wanneer het land te vuur en te
zwaard gezet is, zich niet schaamde te schrijven, dat de legeroversten maar alleen goed waren om champagne te drinken, en
nooit antlers gedaan hebben dan aan sport en vrouwenliefhebberij ; dat de officieren hunne manschappen in den sleek lieten en
meer andere verdachtmakingen ? Maar die zich daarentegen
ten zeerste gevleid gevoelde met de Duitsche officieren, die in
't begin van den oorlog de gasten zijner villa waren, duchtig
zijnen wijnkelder aanspraken en op de smakelijkste wijze zijn
gebraden kiekens oppeuzelden.
1k stond echter niet alleen in mijne beschouwingen tegenover Stijn Streuvels. Geruimen tijd later viel mij toevallig een
nummer van het in Holland verschijnende « Belgisch Dagblad »
in handen, in hetwelk Streuvels om dezelfde reden duchtig geroskamd werd.
Hoe het ook zij, ik wil hier op mijne vijfde en zesde brochuur, betreffende de Oorlogsboeken niet meer weerkeeren,
maar enkel eenige bladzijden laten volgen uit het zevende vlugschrift, als antwoord op zijnen aanval in qDe Vlaamsche Post*,
het Gentsch activistenblad, met Duitsch geld opgericht.
« lk had er aan gehouden Streuvels een exemplaar te
zenden van : 0 Bloemlezing uit Stijn Streuvels' Oorlogsboeken. »
Zijn aanval geeft mij de verzekering dat het op zijn bestemming
gekomen is.
q En nu kan ik me best voorstellen, wat er na de lezing
mijner brochuur met Stijn zal gebeurd zijn. Met zekere furiositeit vloog hij de bibliotheekzaal van « Het Lijsternest » binnen,
sprong op de Vlaamsche afdeeling toe, — want hij houdt er
ook een Fransche, Duitsche en Engelsche afdeeling op na,
kortelings misschien wel eene Turksche, want van in 't begin
van den oorlog had hij het voornemen opgevat nog andere
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vreemde talen bij zich zelven aan te leeren — greep het boek
0 Over Vrijen Arbeid in Nederlandsch-Indie », omdat hij wist
lat daar een Droogstoppel in voorkwam en slingerde de woorlen van Multatuli, hiervoren medegedeeld, naar het hoofd van
den voor hem onbekenden Droogstoppel. En domweg voegt hij
N. bij : 0 Alle verdere commentaar is overbodig. »
A Men bemerkt dat Streuvels er niet zoo erg nauw op ziet
en zeer gauw tevreden is. Want hij had geheel en al mis geklauwd ! Hil is er zelfs boosaardig bij. En ik ga dit bewijzen
« Stijn leest moedwillig verkeerd. Van Janus maakt hij Baavus Droogstoppel, uitsluitelijk met de bedoeling Multatuli's
Droogstoppel te kunnen aangrijpen. Deed Multatuli zijn papieren
Droogstoppel op de Lauriergracht, 37, te Amsterdam wonen,
en bewoon ik nu in levenden Hive hetzelfde huis, dan is dit een
[outer toeval. 't Is toch niet omdat er, eene halve eeuw geleden,
in deze of gene straat een papieren Meyer woonde, die heel
slecht stond aangeschreven in de verbeelding van een of anderen
schrijver, dat de Meyer, die 50 a 60 jaar later hetzelfde huis
komt betrekken, verantwoordelijk moet blijven voor ingebeelde
of werkelijke feiten, gepleegd door den eersten Meyer.
0 De Droogstoppel van Multatuli behoorde nooit tot de familie van den tegenwoordigen Droogstoppel. Multatuli, volgens
zijn pseudoniem, en Douwes Dekker naar zijnen familienaam,
werd geboren te Amsterdam den 2 Maart 1820 ; mijn vader,
Hein-Adriaan Droogstoppel, zag het levenslicht te Groede, het
stille plaatsje in Zeeland, den 26 September 1826. De vrouw
van Multatuli was de barones Everdine Hubertine van Wijnbergen, die hij later verstiet, om in boeleerschap met een andere
vrouw te leven. Mijne moeder noemde zich Aagtje Fransen, die
door mijn vader vrij wat beter werd behandeld dan de echtgenoote van Multatuli ; want nog zie ik in mijne verbeelding vader,
nadat moeder door eene beroerte getroffen en gedeeltelijk lam
was geworden, dag en nacht haar met de teederste zorgen omringen. Multatuli deed zijn papieren Droogstoppel geboren worden in 1860, aan eene herbergtafel te Brussel, terwijl mijn geboorteakt dagteekent van 9 December 1851. Mijn vader was
nooit, als Douwes Dekker, adsistent-resident van Lebak, om de
goede reden dat hij er nimmer aan gedacht had eenig staatsambt
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te bekleeden. En eindelijk, Batavus Droogstoppel, papieren
zoon van Multatuli, is sedert jaren van het wereldtooneel verdwenen, terwijl Stijn Streuvels de tastbare bewijzen bezit, dat
Janus Droogstoppel nog altoos springlevend is.
<< Nu schijnt het dat « groote . geesten — waartusschen de
gewezen bakker van Avelghem insgelijks gerekend wordt —
veel meêr ezelarijen mogen uitkramen dan doodgewone stervelingen, die geen . Lijsternest » bewonen ; en daar het zeer
moeilijk is tegen de strooming van den tijd op te varen, wil ik
daar volkomen in berusten en mij troosten met het denkbeeld,
dat degenen zalig worden die arm van geest zijn. Eenvoudige
menschen hebben nooit last van verwaandheid, en zoo vergoedt
in de wereld het eene het andere. .
.
. En nu schetst Stijn Streuvels, met behulp van den oudadsistent-resident van Lebak, — omdat de eerste niet weet wat
te antwoorden — de akte van beschuldiging tegen Janus Droogstoppel, maar die feitelijk voor Batavus Droogstoppel bestemd
was. Doch dat doet niets ter zake. In Belgie leven de menschen
nu eenmaal onder het Duitsche Schrikbewind, en ik begrijp dus
niet waarom ik, Hollander, die niets te vreezen heb, mij niet zou
onderwerpen aan de banbliksems van den genialen oorlogsschrijver van Ingoyghem, al mocht hij bier dan ook nog pronken
met geleende veeren.
. Multatuli schrijft dus aan 't adres van Droogstoppel,
vriendelijk overgemaakt door Stijn Streuvels :
0 Droogstoppel nu -:--- IK heb lien man gemaakt. 1K heb
't recht te zeggen Hoe, Wie en Wat hij is. — Droogstoppel is de
gemeene diet, minus den moed om in te breken. »
. 1k heb Batavus Droogstoppel nooit gekend en kan dus
niet oordeelen of deze een gemeene diet was, of ten minste den
moed had overal in te breken. In 1860 had Multatuli daar al een
soort Cartouche van gemaakt, en toen was ik, Janus, maar 9
jaar oud. Voor wat mij betreft, ik geef Stijn Streuvels de stelligste verzekering dat ik nooit in de gevangenis heb gezeten —
(dat is maar later gebeurd omdat ik belangloos mijn Vaderland
trouw en loyaal gediend heb) — en altijd op eerlijke wijze handel gedreven heb. Daaraan is het misschien toe te schrijven dat

ik nooit rijk geworden ben ; en ik mag er zelfs bijvoegen, dat ik
het leven lang zeer hard heb moeten werken om iedereen het
zijne te kunnen geven. Onder dit opzicht had Streuvels het gemakkelijker ; deze werd bakker, door allerlei streuvelarijen, een
soort letterkundig rentenier, die er Lijsternesten en wijnkelders
kon op nahouden, dank aan Belgische gouvernementeele kruiwagens, die hem voerden tot de Ridderorde. van Leopold.
Gelukkiglijk dat Stijn zich daarvoor zeer erkentelijk betoond
heeft tegenover zijn vaderland, want in 't algemeen is dankbaarheid een plant die maar heel zelden welig tiert. Wel is het een
paar keeren gebeurd, dat dieven ten mijnent binnenbraken toen
ik nog op den Singel woonde, maar nooit dacht ik er aan, bij
nacht een of ander Lijsternest gewapenderhand binnen te vallen
en den een of anderen Stijn Streuvels van zijnen wijn en van zijn
leven te berooven. Hij mag dus gerust op beide ooren slapen ;
.z66 gerust als tijdens den nacht, toen de Oberarzt en eenige
Duitsche officieren hun wapens onder den keldertrap hingen,
wel wetende dat Stijn niet de man was om de Duitschers kwaad
te willen. Ten andere, verbeeld u een oogenblik dat ik het er op
aanlegde Streuvels van kant te maken : welk onherstelbaar
verlies zou dit wezen voor de Vlaamsche letterkunde, en hoeveel
last zou ik er bovendien bij de politie mee oploopen ! Zoo zou
Droogstoppel misschien oorzaak kunnen warden, dat Stijn wat
moeilijker aan een standbeeld zou geraken, want ofschoon geen
kunstenaar zijnde, acht ik toch de kunst veel te hoog om genieen
niet in eere te houden.
. Neen, al word ik uitgescholden voor dief en inbreker
door de geestelijke vennootschap Multatuli-Streuvels, die misschien ook wel aandeelen heeft in de firma Last & C°, toch
hoop ik, ondanks den druk van 64 jaar die op mijn schouders
rust, nog den dag te mogen begroeten, waarop koning Albert
hem bevorderen zal tot groot-officier der Leopoldsorde, voor...
buitengewone diensten, bewezen aan het Vaderland. En als
Streuvels in die hoedanigheid sterft, moeten al de troepen van
het garnizoen onder de wapens komen, en dan zal het oprecht
aandoenlijk wezen, al die bevelvoerende vrouwenloopers en
champagnezuipers met ontblooten degen het voorbijtrekkend lijk
van Streuvels te zien begroeten ! Nog eens, Stijn, slaap maar
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gerust ; had Multatuli van Batavus Droogstoppel een gemeenen
dief en inbreker gefabrikeerd, Janus Droogstoppel daarentegen is altijd een eerlijk man gebleven.
(x Nochtans, die beschuldiging van diefstal en inbrekerij is
niets in vergelijking van hetgeen volgt. Luister maar :
« Droogstoppel is de Farizeêr, die weduwen en weezen
op-eet ! »

« Een oogenblik, Stijn. Hier moet, ofwel gij, ofwel Multatuli, iets vergeten hebben. Er staat niet bij, hoeveel weduwen en
weezen Droogstoppel heeft op-geeten. Dat groote kunstenaren
veel toegelaten wordt, daar mag een sigarenfabrikant niets tegen hebben ; maar als iemand mij beschuldigt weduwen en weezen opgepeuzeld te hebben, heb ik ook het recht te vragen,
hoeveel weduwen en weezen aldus het leven verloren hebben.
Waren het er 50, 100 of 1000 ? In handelszaken moet men
correct zijn, placht Multatuli te zeggen, of er spruiten veel moeilijkheden uit voort. Daar hebben menschen; die altijd in het rijk
der fantazie zweven, nog weinig begrip van, al zijn ze dan ook
bakker geweest.
« Laat ons zelfs een oogenblik veronderstellen dat ik, bij
.een of ander bezoek aan Belgie, door de Duitschers bij den
kraag gevat, op aanklacht van Stijn Streuvels en vervolgd worde
voor weduwen- en weezen-op-eterij. In welken toestand zou ik
daardoor kunnen geraken ? De Duitschers, die allerwege het
bewijs hebben geleverd, dat hunne beschaving nog veel te wenschen overlaat, krijgen daar als beschuldiger Stijn Streuvels,
van wier Lijsternest de Oberarzt en de overige officieren zoo'n
goede herinnering bewaard hebben, dat ze beloofden de vriendschapsbanden later door nieuwe bezoeken vaster te snoeren.
Misschien zou ik voor die weduwen- en weezen-op-eterij, minstens driehonderdmaal tot de doodstraf veroordeeld worden, al
naar gelang het aantal der opgepeuzelde slachtoffers. En zou
Stijn iets dergelijks op zijn vaderlandsch geweten willen? Weet
Streuvels dat de Duitschers van juridictie zooveel verstand hebben als een hoed van Turksche brieven schrijven ? Dat leert
nochtans de geschiedenis van elken dag in het bezette gebied !
Waarom roept ge die vrienden niet toe : « Pooten of ! » Of
komt er dit wellicht minder op aan ?
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o En dan rijst nopens die menschen-op-eterij nog de vraag
op : Is er hier spraak van minderjarige weduwen en meerderjarige weezen, of van minderjarige weezen en meerderjarige
weduwen ? Dat is een heel gewichtige oppeuzelkwestie, waaraan zoomin Multatuli als Streuvels in hunne opgeblazenheid
gedacht hebben.
O Een meisje van 18 jaar kan trouwen met een weduwnaar
van 64, die een half dozijn zonen en drie of vier dochters van
rond de veertig heeft, zooals dit geval zich onlangs in mijne
buurt heeft voorgedaan. Een jaar later was de jonge vrouw van
19 jaar in werkelijkheid weduwe, met negen meerderjarige kinderen, waarvan zes robuste kerels van 30 tot 40 jaar. De trouw
had de weduwe wel is waar meerderjarig gemaakt volgens de
wet, maar in feite was ze nog altoos minderjarig, want het huwelijk had haar geen dag ouder gemaakt. Wanneer het er op
aan komt weduwen en weezen op te eten, dan zal men dadelijk
toegeven dat er een merkelijk onderscheid ligt tusschen het oppeuzelen van een minderjarige weduwe met zes groote, reeds
lang volwassen zonen en drie even sterk gebouwde dochters op
den hals, of een meerderjarige weduwe, met een paar kleine
kinderen.
o Het verwondert mij wel dat Multatuli, die niet alleen van
anderen verlangde, maar eischte, dat alles in de puntjes stond,
zelf zoo slordig was, niet beter aan te duiden, hoeveel weduwen
en weezen zijn papieren Batavus Droogstoppel door het keelgat
had gejaagd. De beschuldiging van Multatuli, overgenomen
door den- gewezen bakker van Avelghem, schijnt dus maar op
zeer broozen grond te berusten, en ten slotte zal er nog juist
zooveel van overblijven dat, met al die weduwen- en weezeneterij, Janus Droogstoppel in den tegenwoordigen tijd nog honger zal geleden hebben, zoodat de noodzakelijkheid zich zou
kunnen voordoen, eenige brooden aan Stijn Streuvels of te bedelen.
<< Dat ik er in alle geval niet vetter bij geworden ben, getuigt de aanhaling van Streuvels zelf, vermits hij zegt, dat ik
0 'n veerkrachtige magerheid bewaar. » 'n Veerkrachtige magerheid !.... En dat, na behalve het gewoon dagelijksch rantsoen,
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misschien een viiiitigtal weduwen en een twee a drie honderd
weezen binnengespeeld te hebben !!!
« Droogstoppel is de bloedzuiger die opzwelt van onrechtvaardig verkregen goed !... #
0 Men ziet dat geleerde schrijvers er bij gelegenheid wel
eens een el kunnen aftrekken !.... Ik ben dus de bloedzuiger
die opzwel van onrechtvaardig verkregen goed ! 1k kan me dan
best voorstellen hoe iemand, die ergens eenige oude hoeden,
een half dozijn paar schoenen en een mand kindergoed gestolen
heeft, daaruit bloed kan opzuigen. Waren er nu nog Duitsche
laarzen in de zaak betrokken, zou ik zeggen : o 't Is mogelijk
dat daar eenig bloed in steekt ; maar of mij ooit de bekoring
zou overvallen het bloed uit die oorlogslaarzen te zuigen, daaraan twijfel ik grootelijks ; te meer, daar men algemeen vertelt
dat de Duitschers zweetvoeten hebben. Eerlijkheidshalve moet
ik hier echter de Duitschers buiten zaak laten, vermits Multatuli
die woorden reeds in 1860 schreef.
« Droogstoppel is de femelende, laffe, gierige schrittuurlijke
gauwdief.... »
0 Ik zal wachten met de uitlegging dezer uitdrukking totdat
Stijn Streuvels Turksch geleerd heeft, en hij gelegenheid vinden
zal die woorden in de taal van Mohamed over te zetten. Bij middel van een Turksch woordenboek zal ik er dan misschien toe
geraken, de beteekenis ervan te vatten. Nu moet ik het opgeyen, want zó(5 geleerd is een sigarenfabrikant niet ! Als er lezers zijn die er meer van weten, ze kennen mijn adres : Lauriergracht, 37.
« Droogstoppel werpt kushandjes aan zijn eigen gemaakt
godje, dat hem helpt in de digestie.... »
o Stijn, die woorden zijn stellig aan een verkeerd adres
gestuurd ; die moeten ergens op een of ander Lijsternest thuis
hooren, waar de bewoners goden aan zich zelven oprichten.
0 Want zie eens met welke verwaandheid de o Ridder van
Ingoyghem » Droogstoppel toeroept :
O .... Maar Mr Batavus vindt het noodig ook zijn gal alt te
braken over Streuvels. Dat goat ons wel aan, en wij roepen hem
toe : — Pooten af ! .
o En dat is nu de man die cliché 168 van Multatuli aan85

haalt en spreekt van « vooze opgeblazenheid binnen te persen
door de enge poort. »
0 Zou men haast niet moeten denken dat er met den oorlog
een nieuwe Don Quichotte verrezen is ? Het heeft er ten minste
toch al den schijn van.
0 Dat nu de Nederlanders hem moeten toestaan voor Droogstoppel te lezen : « ELLENDELING ! 0 zal in Holland, meen ik,
geen beroering verwekken en niets -bijdragen om ook het vaderland van Multatuli in den wereldkrijg te wikkelen. Banbliksems van lien aard komen van te slechte vaderlanders om eenigen indruk te maken. Trouwens, voor zoover ik te Amsterdam
heb kunnen nagaan, sta ik niet alleen met mijn meening, en ik
kan Stijn Streuvels verzekeren, dat zijn Oorlogsboeken daar in
intellectueele middens op scherpe kritiek en onthaald zijn geworden.
*

* *

« Bij dit alles moet ik eerlijk bekennen, dat Streuvels een
uiterst gemakkelijk stelsel van verdediging aankleeft. Als een
vischwijf een aanval van hevige gramschap krijgt, raast en tiert
zij in den regel over alles, behalve over de zaak welke haar aanbelangt, en dan volgen de gemeenste scheldwoorden elkander
bliksemsnel op. Voor vischwilven baart dit geen verwondering ;
die menschen hebben eigenlijk nooit eenige opvoeding genoten
en zijn er d4n in den grond niet eens boosaardig bij. Geheel
antlers wordt het als men te doen heeft met luidjes die boeken
schrijven en de wereld willen onderrichten. Dat zijne uitdrukking : « Pooten of ! » nog wel eenigszins herinnert aan den
bakkerstijd van Streuvels, is klaar, ofschoon ik liever zou gezien
hebben dat hij mij hadde weerlegd, in plaats van een boek van
Multatuli te grijpen, dat 55 jaar geleden geschreven werd, en
daaruit, als eenig antwoord, eenige regels over te schrijven
vol scheldwoorden, als : gemeene dief ; — op-eter van weduwen en weezen ; — bloedzuiger, die opzwelt van onrechtvaardig verkregen goed ; — femelende, laffe, gierige, schriftuurlijke
gauwdief ; — ellendeling, enz. ; kortom, een half arsenaal crapuleuziteiten, die misschien in 1860 voor Multatuli hun belang
konden gehad hebben, maar die we in 1915 in den Jodenhoek
86

van Amsterdam vruchteloos in den mond van twistende Israelieten zouden zoeken.
. Het moet dan ook met de zaak van Streuvels maar ellendig gesteld zijn, om tot dergelijke vischwijvenmiddeltjes zijn toevlucht te nemen ; daarover zal ieder lezer het met mij wel eens
ziin.
. 1k weet nu wel dat, telkens er een boek van Streuvels verschijnt, Stijn gewoon is eenige vaatjes wierook onder den neus
te zien ontbranden, en dat het bijgevolg eene verrassing moet
geweest zijn, hem ditmaal door Droogstoppel een pladijs om de
ooren te zien kletsen ; maar hij verlieze nu niet uit het oog :
1° dat het oorlog is en de menschen wat minder geglaceerde
handschoenen aantrekken dan in vredestiid ; 2° dat hij te doen
heeft met iemand die geen kunstenaar is en diensvolgens geen
regels van kunst kent ; 3° dat het de eerste maal was waarop ik
een kritiek schreef en dat alle beginselen zwaar en moeilijk zijn,
vooral in oorlogstijd. Wat meer is, een handelaar, of hij dan
sigarenfabrikant, zeepzieder of leertouwer zij, ziet altoos de zaken van hun waar standpunt in, terwijl een schrijver of dichter
gewoonlijk met zijn gedachten drie uren boven de maan zweett ;
ik geloof dat daarom sommige letterkundigen . maanpoeten »
genoemd worden. En zoo is het gereedelijk aan te nemen dat
ik mijne kritiek niet ingekleed heb, zooals een vakman dat
zou gedaan hebben, en om die reden de ontnuchtering van
Streuvels wat grooter bleek ; maar ik geef hem de stelligste
verzekering, dat zij er niet minder welgemeend om was.
. Tildens het Leven mijns vaders heb ik verscheidene jaren de
betrekking van reiziger onzer sigarenfabriek waargenomen, en
men weet het van ,ouds, dat reizigers wel eens onthaald worden
op zelfstandige naamwoorden, die alles behalve aangenaam in
de ooren klinken ; daarom ook heb ik het lijstje Multatuli-Streuvels over : gemeene dief en andere kaailooperstaal heel kalmpjes
opgenomen en mij het woord van den dichter herinnerd :
Drukt u en laster en venijn,
Laat zulks u niet verbazen,
Maar denk dat 't goede vruchten zijn
Waarop de wespen azen !
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0 En waarom, Stijn, mij tevens dat ander berucht woord
van Multatuli niet naar het hoofd gesmeten : 0 Stik in koffie
en verdwijn ! »
( Werd dat misschien opzettelijk achterwege gelaten, omdat het te veel zou herinneren aan den pot verschen koffie dien
gij, nit eigen beweging, gingt gereed maken den avond, toen gij
die vriendschapsbanden aanknooptet met den Oberarzt en andere Duitsche officieren, die zich zoo zeer op uw Lijsternest
vermaakten, dat ze beloofden u later met nieuwe bezoeken te
vereeren ?
« Als goed patriot hadt gij de vijanden van uw vaderland
die vervloeking van Multatuli wel naar het hoofd mogen slingeren, na al de misdaden die door de Duitschers in Belgie waren
bedreven ; maar ik begrijp dat dergeliike vervloeking niet kon
bestemd zijn voor menschen, met wie ge vriendschap hadt aangeknoopt, en daarom liet ge zorgvuldig dit : « Stik in koffie en
verdwijn ! » ter zijne. Zonder het vrijwillig toedienen van dien
tweeden pot verschen koffie, zou die verwensching er wel op
rekening van Janus Droogstoppel bijgevoegd zijn geweest.
O Het is hier zeker niet de plaats om den gewezen adsistent-resident van Lebak te beoordeelen, die, ruim een halve eeuw
geleden, al de door Streuvels opgesomde lieflijkheden, op rekening van Batavus Droogstoppel schreef. Indien ik echter kiezen
moest tusschen Multatuli en Streuvels, zou ik, ondanks zijne gebreken, toch de voorkeur geven aan den eerste ; want deze
bezat menschelijke hoedanigheden, welke verre boven die van
den bewoner van het Lijsternest verheven waren. Hadde Holland toen in een rampzaligen en onverdienden toestand als
thans Belgie moeten verkeeren, en er ware een Stijn Streuvels
opgestaan om de officieren van het leger aan te vallen op het
oogenblik dat allen, zonder uitzondering, het bloed voor het
vaderland vergoten ; de vaderlandsliefde of te schilderen als
nietswaardig en nutteloos speelgoed, zeer zeker zou Multatuli
de zweep gegrepen en zoodoende gepoogd hebben Streuvels
de eerste beginselen van vaderlandsliefde terug in het hart te
slaan.
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« En als er dan, zooals te Ingoyghem, 75 ongelukkigen
uit een naburig dorp waren gekomen, beroofd van have en
goed, die er een steen kwamen zoeken om er het matte hoofd
op te rusten te leggen, zou niemand bij Multatuli een beroep op
naastenliefde moeten gedaan hebben. Hij zou ze misschien alle
75 meegetroond hebben, terwij1 er op het Lijsternest, waar drie
ongebruikte slaapkamers waren, geen plaats gegund werd voor
een enkelen zijner zoo zwaar geteisterde landgenooten. Maar
die ongelukkigen waren vaderlanders, terwijl degenen die zoo
feestelijk op het Lijsternest onthaald werden, wellicht dezelfden
waren, die de schamele hoeven, met al wat ze bevatten, aan de
vlammen hadden prijs gegeven dergenen, die vruchteloos bij de
gegoede Ingoyghemnaars een schuilplaats hadden gezocht.
« Dit alles had ik door Stijn Streuvels willen verrechtvaardigd
zien, in plaats van een hoop scheldwoorden te werden naar het
hoofd van iemand, die het wel meent met het uitgemoorde
vaderland van den schrijver.
« Maar, helaas ! het genie van Ingoyghem daalde of tot
den rang van.., crapuleus vischwijf !
« Indien Streuvels ooit een gelegenheid tot zwijgen heeft
laten voorbijgaan, dan was het voorzeker deze.
*
* *

« Het was destijds ook Multatuli, welke schreef :
« — Goed, goed, alles goed ! Maar... de Javaan wordt
mishandeld. »

« Vandaag ben ik gerechtigd uit te roepen
-- Goed, goed, alles goed ! Maar... zonder den minsten
schijn van wettigheid, enkel geleid door sterkte en inpalmingszucht, vielen de Duitschers het meest gastvrije land der aarde
binnen !
« De dweepers van « Gott mit uns ! » maakten van tempels
paardenstallen en staken ze nadien in brand !
« In strijd met het volkenrecht werden vrouwen, kinderen,
mannen en ouderlingen als honden neergeschoten, ten titel van
wraakneming ;
« het uitschot van het Duitsche leger, inbegrepen zoovele
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laaggezonken officieren van dit groot cultuurvolk(???) vergreep
zich aan de onteering van eerbare Belgische vrouwen ;
« in alle bezette streken wordt door de Duitschers een
waar schrikbewind uitgeoefend, terwiji het yolk er in de diepste ellende gedompeld ligt ;
« niemand is vandaag zeker of hii morgen niet in de gevangenis zal geworpen worden ;
« onder den looden zool van het Duitsche keizerrijk, zucht
in Belgie de eerbaarste bevolking achter de grendels, er gevoerd
door eerloos gespuis ;
« met de grootste lichtzinnigheid en in de meeste gevallen
zonder het minste bewijs, worden er door de overweldigers niet
zelden straffen tot 10 jaar dwangarbeid toegekend.
O Onder zulke voorwaarden was het waarachtig niet de
taak van Vlaamsche schrijvers als Streuvels, vriendschapsbetrekkingen aan te knoopen met vreemde tyrannen, die van zijn
Vaderland een puinhoop maakten !
« En dat zijn niannen die de verwaandheid bezitten, door
hunne werken het yolk te willen onderrichten en veredelen !
« De hemel beware er alle volken voor !
« En het zonderlingste van alles is nog wel, dat dergelijke
platbroekerijen moeten gebeuren door een Ridder der Leopoldsorde !
OZulke paradevogels konden in Belgie best gemist worden !
O Goddank ! sinds een jaar heeft het Belgische Leger getoond, dat het wat mêêr waard was dan de laagheden, die
Streuvels het in zijnen overmoed van op zijn Lijsternest naar het
hoofd wist te werpen, en voor zijn vaderland niets overhebbend
dan kwajongenspraat en minachting !
0 Over de Duitsche officieren dacht Streuvels natuurlijk
geheel antlers : dat waren niet, zooals de Belgische, 0 wijvenloopers en champagnezuipers. » Het was dan ook oprecht
aandoenlijk hem na hunne verwijdering te zien schriiven :
0« Dat is dus mijn eerste ontmoeting met Duitsche militairen
en die ontmoeting heeft mij over vele Bingen gerustgesteld. o
0 Men zal ongetwijfeld wel 0 Gute Leute 0 op de deur van
het Lijsternest geschreven hebben, en dan is men van zelf gerust
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gesteld. — A Dat zijn nu zes, zeven menschen door 't toeval hier
in huffs gekomen, waarvan ik gisteren nog niet wist dat ze bestonden, en nu zijn ze met voorkomen, strengheid, uitdrukking,
karakter en gebaren uitgebeeld in mijn gedacht voor altijd. » —
Dat wit ik gaarne gelooven ; als het vaderland u toch geen
tabakspruim waard is, wat komt het er dan op aan, of die
nieuwe vrienden Duitschers zijn ? — A Het zijn bovendien vijanden van 't vaderland » — dat wist ge dan toch, niet waar,
Stijn ? — A Ze zijn hier ongevraagd gekomen, hebben eten en
slaping geeischt... en bij de eerste ontmoeting ontstaat er iets
als vriendschap. » — 't Is klaar als pompwater ! — A We hebben elkaar bij 't afscheid nemen geluk en goede kans gewenscht,
met de belofte elkaar weer te zien ! » — Dat kan misschien
nog komen, Streuvels, ge moet er niet aan wanhopen. — A Wij
hebben aan malkaar niets vijandelijks ontdekt. » — Dat kon
bijna niet anders : eenerzijds, de gastheer, die aan zijn eigen
Vaderland zijn schoenzolen vaagt, en anderzijds zeven Duische
officieren die lekker smullen en smeren, piano spelen en wijn
drinken, hoe zouden deze nu aan elkander iets vijandelijks kunnen ontdekken ? — A Er is geen gevoel van afkeer ontstaan of
A van verachting. De zaak is, dat men de gevoelens door den
« indruk op menschen teweeg gebracht, niet opdringt of door
A vooropgezette regels of verordeningen aan banden legt, voor
« zoover ten minste er geen verblindende rassenhaat in 't spel
v is of ingewortelde wraakgevoelens. » Daar was bij Stijn niet
om te vreezen. — A Die Duitsche officieren hebben mij aangeA daan 't geen men ondervindt bij een gezellige ontmoeting van
A reisgenoten met wie men vriendschappelijk omgaat, omdat
« 't toeval u samenbrengt ; men oefent die vriendschap vooreerst
4 uit beleefdheid en omdat men achting voelt voor elkaar en
« men door gesprek, over belangrijke zaken, aangenaam den
A tijd kan korten. » — Men kan daaruit met alle zekerheid opmaken, dat Stijn niet veel gesneuvelde soldaten tusschen zijne
familie telt, en heel de aangerichte schade zich zal bepaald
hebben bij het soupeeken en eenige kiekens, benevens een paar
dozijn flesschen wijn, waarvoor hij dan nog in ruil de vriendschap der Duitsche officieren kreeg ; en die vriendschap was
hem dat voorzeker wel waard ! — « Men neemt afscheid van
<
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Kelkaar in de meening nooit meer iemand van 't gezelschap
« terug te zien, maar men behoudt den aangenamen indruk van
Ode kennismaking en men herdenkt met behagen den tijd lien
Omen gezellig heeft overgebracht. In de omstandigheden
0 waarin ik mij bevind, zijn die zes officieren mij van meerder

Obelang dan 100 miner medeburgers bier van 't dorp. »
« Is dat nu niet braaf gesproken vanwege Streuvels? En als
die zes Duitsche officieren hem van meerder belang waren dan
100 zijner medeburgers van 't dorp, dan zouden bovendien 500
vluchtelingen hem nog minder waard geweest zijn dan een officier, want Stijn houdt niet aan rampzalige vluchtelingen, die met
veel te lange jassen op 't dorp komen, omdat hun eigen jassen
door de Duitschers verbrand werden, en die bovendien een stuk
brood zouden moeten eten. Waren het nu nog voorname Duitschers geweest, a la bonne heure ! Maar doodgewone sukkelaren !... die zijn immers te weinig beschaafd om met genieen
als de eigenaar van 't Lijsternest te redekavelen ? Wat weten
die menschen van een Schiller, een Gcethe, een Wagner, een
Weber, een Berlioz, een Balzac, een Shakespeare, een Dante,
een Milton, enz., enz. ? Men ziet immers dat die man niet in de
wieg was gelegd om bakker te Avelghem te blijven, maar wel
om eenmaal zijne medeburgers op te wekken wanneer het vaderland de akeligste, maar heldhaftigste bladzijde zijner geschiedenis zou moeten schrijven ?
« Ja, gelukkiglijk dat Belgie maar een Stijn Streuvels tusschen zijn groote vaderlandslievende burgers telt, en ik ben vast
overtuigd dat het nog gelukkiger zou geweest zijn, indien er
nooit oorlogsboeken van hem waren verschenen !
*
* *

« 1k wil nu niet beweren — zooals te Amsterdam reeds
herhaaldelijk in kringen van nog altoos aldaar verblijvende
Vlamingen wordt vooruitgezet — namelijk dat Streuvels, in 't
vooruitzicht eener eventueele aanhechting van Belgie aan
Duitschland, zich van nu of als een trouw onderdaan van keizer
Wilhelm wil voorbereiden. Neen, zoo dwaas wil Droogstoppel
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niet wezen, en hij laat dan ook die meening voor rekening van
Stijn's landgenooten.
v Voor wat mij persoonlijk betreft, ik behoor niet tot degenen
die ooit een oogenblik aan dergelijke annexatie geloof heb kunnen hechten. Wanneer de dag der vredesonderhandelingen zal
aangebroken zijn, zal men dadelijk opmerken, dat de allereerste
voorwaarde der bondgenooten zijn zal : absolute zelfstandigheid
van Belgie. Plaatsgebrek belet mij, hier uitvoerig over uit te
weiden, doch wanneer ik er den tijd toe vind, behandel ik deze
en andere gewichtige zaken wel eens afzonderlijk.
# Mochten echter de omstandigheden van zulken ergen
aard worden, dat Duitschland de overmacht op de geallieerden
behaalde — wat natuurlijk niet te voorzien is, doch in oorlogszaken kan niemand met volstrekte zekerheid jets voorspellen —
dan geloof ik wel, dat de Ridder van Ingoyghem een zeer onderdanig onderdaan van keizer Wilhelm II worden zou. Zijne
vaderlandsliefde voor zijn nieuw vaderland zoo wellicht niet
grooter worden dan voor zijn oud vaderland,want wie ongaarne
pladijs eet in Holland, zal hem evenmin gaarne lusten in Belgie.
Voor Streuvels immers zijn ' 0 vaderlandsliefde en heldenmoed

nu eenmaal ulvindsels om van de menschen lets gedaan te krijgen,
dat ze uit hun e rgen natuur niet zouden doen, » en daarom zal
zijn geestdrift voor Duitsche soldaten nooit grooter worden dan
voor Belgische. lk geloof evenmin dat er veel menschen kunnen aangetroffen worden die voor hun plezier vechten, zelfs
geen lutteurs op de foor, want die vechten om er hun brood mee
te verdienen, — maar als een bandiet mij aanrandt en mijn
bestaan op het spel staat, zal ik mij verdedigen tot het uiterste.
Welnu, het Belgisch leger deed niets anders !
« Nochtans, moest ooit het vaderland van Streuvels door
Duitschland ingelijfd worden, geef ik hem op voorhand de verzekering, dat hij de vrijheid niet meer genieten zou, die hij tot
voor een jaar in zijn gezegend Belgie genoot. 1k heb gansch
Europa doorreisd en overal waar ik kwam goed gezien en veel
gevraagd, en dit kan ik hem volmondig bevestigen, dat er in
het oude werelddeel geen wijer land bestaat dan Belgie, geen
land waar minder vrijheid heerscht dan in Duitschland !
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« Al heb ik nu, volgens een volksvooroordeel, 24 uren
tijd om rechter Streuvels te vervloeken, toch wil ik daarvan niet
eens gebruik maken.
« 1k ben kristen, en als zoodanig onderwerp ik mij aan de
banbliksems van Ridder Stijn ; ik doe dit des te gereedelijker,
daar er altijd lets troostends in besloten ligt te denken dat, toen
de joden destijds te kiezen hadden tusschen Christus en Barabas, al de Israelieten in koor riepen : « Barabas vrij ! »
« Rechtzinnig vergeef ik dus Streuvels zijn litanie van
scheldwoorden, ontleend aan Multatuli
« Ten andere, als men 64 jaar oud is en reeds met eenen
voet in het graf staat, kan er van de opbruischendheid der eerste levensjaren geen spraak meer zijn, en uit den aard neemt
men de zaken bedaard op.
« Toch verheug ik er mij om, geen concurrent van Streuvels
op letterkundig gebied te zijn, want hij zou uit mijne kritiek
de gevolgtrekking gemaakt hebben, dat alleen broodnijd mij de
pen in de hand had gegeven, en dat komt hier in de verste verte
niet van pas
« Neen ; zelfs had ik er niets tegen, dat men eertijds
Streuvels aan wierookbranden gewoon had gemaakt. Nooit zou
ik mij met zijnen letterkundigen arbeid bemoeid hebben, ware
het niet dat hij gedurende den oorlog dingen had geschreven in
strijd met de waardigheid van een yolk, en die in geen enkel
oorlogvoerend land zouden gedoogd worden. Dat Streuvels
zelf die ongerijmdheden begrepen heeft, bewijst dat hij niet eens
de kwestie heeft durven aanraken, wel verre van haar pogen te
weerleggen.
« Scheldwoorden bewijzen in den regel niets dan... eene
opvoeding welke te wenschen laat.
Na het gebeurde denk ik wel dat Streuvels rechtzinnig
leedwezen hebben zal over de bedrevene zonden, en het vast
voornemen maken zal, zich nooit meer aan onvaderlandsche
zonden plichtig te maken. Onder zulke voorwaarden krijgt hij
rechtzinnig de absolutie van
JANUS DROOGSTOPPEL,

Lauriergracht, 37, Amsterdam.
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VI.
lezer verwachte er zich niet aan, van elke brochuur
eene afzonderlijke lezing te houden ; dit zou ons te
ver leiden, vooral als men weet dat er niet minder
dan zes-en-twintig door mij geschreven en uitgegeven werden. 1k wil nog slechts gewagen van uittreksels van
enkele brochuren, omdat ze als geschiedkundige documenten
tijdens de bezetting nooit hunne waarde verliezen zullen.
In de eerste plaats bedoel ik hier het zestiende vlugschrift
E

0 Nieuwjaarswcnschen in Oorlogstijd. -- Nieuwjaarsrevue in den
Reichstag ., verschenen tijdens de laatste Decemberdagen van
1915.
Daar heette het in :
« Het is een gebruik, zoo oud als de wereld, op den
eersten dag van ieder jaar, elkander met geschenken en wenschen te overstelpen. Als absoluut zeker dull ik het niet bevestigen, maar volgens de oudste tradition die van mond tot mond
werden overgeleverd, kreeg, op den eersten Nieuwjaarsdag na
hun huwelijk, Eva van Adam, benevens een zwart zijden kleed
en een hoed, gegarnierd met vier witte, kostbare pluimen, een
heelen kindskorf, plus een mand vol gelukwenschen. Eva, langs
haren kant, — want het was nog in heuren gouden tijd, —
schonk Adam een vloeren valbroek, korte dito vest en schoenen met zilveren gespen, zoodat eigenlijk de Friezen het best
de oudste kleederdracht in eere hebben gehouden. 1k ben echter niet kunnen te weten komen, of de hoed van Eva werd geleverd door het huis Hirsch, van Amsterdam, door den Louvre
van Parijs, of door het huis Tietz, van Antwerpen. Maar dit doet
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weinig ter zake. Genoeg zij het te weten, dat alle menschen
met een instinct van heilwenschen geboren worden. En dit is
zoo waar, dat alle volgende geslachten deze jaarlijksche traditie
steeds in hooge eere hebben gehouden.
« Al zeer vroeg sloegen de Nieuwjaarsgebruiken tot misbruiken over. De stichter Bier misbruiken was vader Noach,
die de gewoonte had ingevoerd, telkens, op den eersten dag
van 't jaar, zijne zonen en vrienden een vat wijn ten geschenke
te geven. 1k geloof niet dat het ooit geschiedkundig zal kunnen
bewezen worden, dat er voor den tijd van Noach dronkaards in
de wereld geweest waren ; maar onbetwistbaar zeker is bet, dat
vader Noach, hoe ouder hij werd, hoe meer hij in « den Wijngaard des Heeren 0 begon te werken, want niet zelden trof men
hem aan met een stuksken in zijnen kraag, om menig Duitscher,
die voor zijn dozijn gotten Munich niet achteruitgaat, beschaamd
te maken. En daarvoor moest het niet altoos Nieuwjaar zijn.
O 1k heb het in mijn voorgaande brochuur reeds aangetoond, dat slechte voorbeelden altijd meer kans hebben dan
goede, om als een tweede natuur in het hart van den mensch
vastgeankerd te worden. Nog immer is Noach's gewoonte in
zwang, en ik wanhoop er aan, of er wel ooit eenige wijziging
aan zal gebracht worden.
« Jammer genoeg dat zelfs bij zeer oude volken het nieuwjaarsgeschenk bestond uit oorlogsmateriaal, zoodat het onomstootbaar zeker is, dat van in de oudste tijden de vechtersbazen
het groot woord in de wereld hadden. Zoo kregen, b. v. de
Philistijnen bij hoogergemelde gelegenheid het kaaksbeen van
'nen ouwen ezel ten geschenke, misschien wel omdat dit wat
harder doorsloeg dan dat van 'nen jongen ezel ; wat alweer
pleitte voor het brutaal geweld der oorlogvoerenden. .
ODe geschenken wisselden zich, wel is waar, of van eeuw
tot eeuw, maar ze bleven, zooals iedereen weet, in voege.
q Aileen de Duitschers in het bezette Belgiê hebben daaraan
thans eenige verandering gebracht : zij hebben hunne nieuwjaarsgift voor de Belgen vervroegd en wat meer buitengewoon
gemaakt. Zij hebben St-Niklaas, Kerstmis, Nieuwjaar en Verloren-Maandag samen gevoegd met het oog op hun geschenken.
Dit feest werd voor het eerst gevierd den 10 December 1915,
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en vender zal het den 10" van iedere maand hernieuwd worden.
o Gezien den datum van instelling, welke niets hoegenaamd
met de Roomsche Kerk gemeens heeft, moeten wij dus gereedelijk aannemen, dat het een Protestantsch privilegie is, welke Herr
von Bissirig in Belgie heeft ingevoerd. En daar heiligen voor de
protestanten niet bestaan, komt het in den nieuwen Duitschen
almanak voor onder de benaming van : Het feest der Belgische
Aderlating !
o De gouverneur-generaal heeft zich dikwijls beklaagd, dat
de Belgen zeer ondankbaar waren over zijn echt vaderlijk bestuur. En daar het nu eenmaal in het karakter van alle groote
wereldhervormers ligt, kwaad met goed te beloonen, heeft hij,
door de instelling van het Fees! der Belgische Aderlating den
Belgen willen toonen, dat het betalen van een maandelijks geschenk van 40 millioen frank door de Belgen aan de Duitschers,
niets te veel is, als bewijs zijner onuitputtelijke genegenheid voor
de Duitsche zegeningen, welke hij dag in dag uit in het Vaderland van koning Albert kosteloos uitdeelt.
o En ditmaal verzoek ik den Belgen, Herr von Bissing heel
dankbaar te ziin, want voor zulk geschenk verdient hij dit ten
voile.
0 1k weet nu wel dat er hier en daar een vitter de opmerking
maken zal, dat Herr von Bissing alle weken het besluit teekent
voor een dozijn fusilladen ; dat de Engelsche martelares Miss
Cavell negen uur na hare barbaarsche veroordeeling door een
Duitschen officier een kogel in het oor werd geschoten, waardoor zij bezweek ; dat al de gevangenissen van Belgie viermaal
meer gevangenen tellen dan er feitelijk plaats voor bestaat en dat
al die veroordeelden behooren, niet tot het uitschot der maatschappij, maar tot eene kias, welke misschien een eervoller
verleden achter den rug heeft dan Freiherr von Bissing ; —
maar, men vergete niet dat de gouverneur-generaal tot het Duitsche ras behoort, dat wel is waar heel sterk is in het gieten van
kanonnen, maar in beschaving, op terrein van vrijheid, nog
minstens twee eeuwen ten achter staat. Men kan toch niet van
een wolf eischen, dat hij beschikke over de zachtmoedige hoedanigheden van een schaap.
K Rechtvaardigheid? vraagt de lezer wellicht. Och ! laat ons
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daarover zwijgen als er Duitsche gouverneurs-generaal in het
spel zijn ; want het is alweer verkeerd menschen, die geen zier
begrip van rechtvaardigheid bezitten, te spreken over princiepen
van... rechtvaardigheid !
o Zonder twijfel zullen er anderen zijn, die de volgende redeneering houden : « De Convention van Geneve en Den Haag
zeggen, dat een vijandelijk leger in een bezet gebied het recht
heeft zich te laten onderhouden door de bevolking. Gansch het
Belgisch oorlogsbudget bedroeg eertijds ongeveer 50.000.000
frank per jaar. De Duitsche bezetting telt niet het vierde der
Belgische legersterkte in normalen tijd. Dat zou dus per jaar
12.000.000 frank kosten. En von Bissing eischt, als tol van
erkentelijkheid 40 x 12 = 480 millioen, terwifi by slechts recht
heeft op 12 millioen.
« Moeten die 468 millioen frank niet beschouwd worden
als gewapenden diefstal ?
<< Zeker, dit alles kan niet tegengesproken worden dan door
menschen, welke geen onderscheid weten te maken tusschen
mijn en din ; doch 1aat oils ook niet uit het oog verliezen, dat
deze woorden in Duitschland geen burgerrecht bezitten. Dat
het rijk van Wilhelm II zich nu eenmaal heeft voorgesteld dat het
over het meest uitgebreide oorlogsmateriaal beschikt, en dat
daarin het vermeende recht over den Rijn bestaat. Convention,
traktaten en meer dergelijks — men weet het uit den mond van
den kanselier zelf zijn slechts r apieren vodden. Waarom dan
zijn tijd verkwist om een cursus over rechtsleer voor den gouverneur-generaal in te stellen ?
« Toch schijnt het dat de Duitschers gaarne leeren, en
daarom zijn de Nieuwjaarswenschen van Droogstoppel voor de
bestuurlijke korpsen, welke te beslissen hebben over lien maandelijkschen koek van 40 millioen frank, een vingerwijzing om
den gouverneur-generaal von Bissing met zijn 0 Feest der Belgische Aderlating » properkens wandelen te zenden met het
afdoende verzoek, zijn geschenk elders aan te bieden.
O En desnoods kan de rekening opgemaakt worden. Belgic heeft alreeds ruim een half milliard of vilf honderd millioen
moeten betalen. Men noemde dit << Oorlogsschatting. » In feite
was dit in strijd met de waarheid. Oorlogsschade wordt bepaald
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door de partijen, welke de vredesonderhandelingen regelen, en
volgens de bestaande Conventie moest Belgie enkel de Duitsche
troepen onderhouden, noodig tot het bezetten der veroverde
gewesten. Geen cent meer.
« Indien wij nu aannemen dat de Duitsche bezetting bestaat
tilt 25.000 manschappen — wat verre overdreven is — en we
rekenen breedweg daarvoor 5.000.000 fr. per maand aan
onderhoudskosten, dan bevinden wij :
14 maanden bezetting, of 14 x 5.000.000-70.000.000 fr.
« Er is dus nog een overschot van 430.000.000 frank, met
alle geweld afgeperst. Deze 430.000.000 verdeeld tusschen
5.000.000 per maand zou voor gevolg hebben, dat Belgie aan
legeronderhoud reeds op voorhand betaald heeft tot einde
Februari 1921.
• Als herr von Bissing heeft leeren cijferen volgens het
stelsel van Willem Bartjeszaliger, welke beweerde dat 2 x 2 vier
is, dan zal hij moeten bekennen, dat hij nog 6 jaar en twee
maanden tijd heeft om een nieuwe rekening aan te bieden ; maar
zonder twijfel kleeft hij het stelsel-Bismarck aan, hetwelk zegt :
2 x 2-47, en dan wordt het begrijpelijk, dat hij er zoo gauw bij
is om riemen te snijden uit andermans leer. Het zal nu maar
kwestie zijn om, zonder de minste complimenten, herr von Bissing aan het verstand te brengen, dat, volgens de Belgische
wetten, elke poging tot afzetterij met gevangzitting wordt gestraft ; maar, vermits hij tijdelijk de sterkste is, men zoo vriendelijk is hem naar alle duivels te wenschen. Een bestuur dat
anders zou handelen, zou waard zijn met klikken en klakken
aan de deur gesmeten te worden.
• Dit alles zij slechts in 't voorbijgaan gezegd, omdat die
officieele afzetterij zich omstreeks Nieuwjaar heeft voorgedaan.
Maar mijn voornaamste wensch moet onbetwistbaar gericht zijn
tot de
BELGISCHE JONGENS AAN HET FRONT.

« Deze roep ik van harte toe : Jongens, sedert anderhalf
jaar dat gij alle menschelijke pogingen getrotseerd hebt om het
laatste stuk Belgisch grondgebied uit de roofzuchtige klauwen
van den vijand te houden, hebt gij u gedragen als ware helden.
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Er is in de geschiedenis van uw Vaderland geen voorbeeld te
vinden van zooveel taai geduld, hardnekkigheid, koelbloedigheid en zelfverloochening, — hoedanigheden die sinds zoolang
de bewondering der wereld op u gevestigd hebben !
« Zeker, velen uwer kameraden hebben het met den flood
bekocht : anderen zullen na den oorlog als invalieden door de
straten uwer steden strompelen met het bewustzijn van gekweten
plicht ! Maar de zaak die gij alien verdedigd hebt en . nog dag
en nacht voortgaat te verdedigen, moet wel groot, wel heilig
wezen, om u voldoende sterkte en bezieling te geven, ten einde
gedurende vijftien maanden een tienmaal sterkeren vijand op afstand te houden en hem de zwaarste verliezen toe te brengen.
<< Jongens van den IJzer, Droogstoppel wenscht U bij de
vernieuwing van het jaar het meest glorieriik succes toe ! Hij
wenscht tevens dat uw moed nooit aan 't wankelen zou gebracht worden ! Vergeet niet dat de oogen van gansch de wereld
thans sterker dan ooit op u gericht blijven, omdat aan lien IJzer
de Vinger der Voorzienigheid zich veropenbaard heeft als gevolg van het snoode onrecht, uw Vaderland aangedaan, en als
blijk voor uwen heldenmoed ! Wanhoopt niet aan de eindzegepraal ! De overwinning zal uw reuzenarbeid bekronen, wanneer
de kort verwijderde toekomst op uwen zielenadel van het verleden rekenen mag ! En daar twijfelt niemand aan die weet,
hoeveel ontberingen, hoeveel feed, hoeveel grootmoedige trouw
gij alien, zonder uitzondering, reeds verduurd hebt om wille der
grootsche taak, die gij ondernomen hebt !
« Neen, de uitslag van uw bovenmenschelijk pogen kan
niet twijfelachtig wezen ! Een rechtvaardige zaak moet eindigen
met te zegepralen ! Telden de legers der vijanden millioenen
manschappen, onuitputtelijk zijn ze niet ; millioenen ervan zijn
reeds verdwenen, en deze zullen niet meer aangevuld worden !
Elken dag van lijden en strijden telt of naar het oogenblik waarop
de Duitsche arendsvlag, stijf besmeurd met bloed en met het
brandmerk der ongerechtigheid, zal plaats maken voor uwe
Belgische driekleur !
0 De vrijgevochten grond, gedrenkt met het bloed uwer
voorvaderen, hebt gij getoond u heilig te wezen ! En daarom
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zult gij hem blijven verdedigen met heldenmoed en vaderlandsche trouw !
A Herinnert u in deze grootsche dagen van beproeving,
dat reeds uw voorgeslacht, dat in 1302 onder de muren van
Kortrijk den zege bevocht, tot leuze had aangenomen, dat het
beter is te sterven, dan te leven onder verdrukking en slavernij !
« Het bloed der helden van voorheen is hetzelfde dat door
uwe aderen vloeit en daarom zult gij slechts dan de wapens
neerleggen, wanneer gij de Hunnen van den Rijn zult overwonnen hebben ! Dit is wel de vurigste wensch van Droogstoppel
bij de hernieuwing van het jaar.
« En naast dit Leger staat niet alleen als een heldhaftig
veldheer, maar tevens als een goed vader voor zijne soldaten,
DE ZOO ZWAAR BEPROEFDE KONING DER BELGEN !

« En inderdaad, zwaar beproefd is hij geweest ; maar tot
op den huidigen dag zijn moed en wilskracht nog geen oogenblik in hem getaand. Wat geen vorst in dezen oorlog Borst bestaan, deed koning Albert ! Evenals de Vliegende Hollander uit
de sage, is Hij overal aan te treffen en bijzonderlijk daar, waar
gevaar en nood het grootst zijn. Wat scheelt het hem of de
Duitsche granaten in zijne onmiddellijke nabijheid ontploffen ;
of Hij het leven leeft zijner eenvoudige soldaten ; of zijne kleederen bespat zijn met slijk en modder !... Hij draagt het bewus'zijn in zich dat het zijn plicht is te verwijlen waar alien vereenigd
zijn tot verdediging van het laatste stuk Belgisch grondgebied,
op hetwelk de vloek van den eerloozen overweldiger berust !
Hij is daar om zijne dapperen moed in te boezemen, indien het
noodig ware ! Maar het is niet noodig. Wanneer de Belgische
soldaat uit de loopgraven te voorschijn treedt, niet zelden met
verscheurde kleeren, maar altoos bemodderd, na reeds honderdmaal den flood getrotseerd te hebben, is deze tevreden als
zijn Koning hem te gemoet komt met een lucifertje om zijn pup
of verbrokkelde sigaret te kunnen ontsteken, want niet altijd zijn
de lucifertjes in zijnen broekzak door het water vuurvrij gebleven ! En dan is zijn Vorst zelfs zoo vriendelijk hem vertrouwelijk op den schouder te kloppen en een gemeenzaam praatje met
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hem te voeren, alsof hij morgen de taak van Minister van Oorlog
moest gaan vervullen ! En Hij weet zijn # jongens » te polsen
hoe het thuis gaat, of moeder nog angstig naar nieuws over hen
vraagt ; en als ze brieven voor thuis op zak hebben, zal Hij, de
Soeverein, wel zorg dragen dat ze op hun bestemming komen.
Want nu zijne zakken geledigd zijn door de uitgedeelde sigaren
en sigaretten, is er weer plaats om er brieven in te bergen.
Dat is de Belgische koning aan het front. En in de meeste
gevallen is zijn gelaat noch blanker, noch zwarter dan dit zijner
soldaten, die een nacht in de loopgraven hebben doorgebracht !
. Majesteit, ik weet dat het Belgische yolk U eertijds liefhad ! Sinds lang staat het voor U in bewondering ! Het verdraagt de Duitsche dwingelandij met geduld en gelatenheid,
omdat het overtuigd is dat Uwe Majesteit een deel van haar lijden
trotseert. Het heeft al zijn vertrouwen op U gesteld en is heilig
verzekerd dat geen Wilhelm II ooit zal kunnen uitroepen
<< Gansch Belgie is in mijne macht geweest ! > Het gelooft onwankelbaar dat, door Uw wijs beleid en de dapperheid uwer
. jongens >>, de IJzer de rots worden zal, waarop de•Duitsche
<4

keizer het hoofd zal te pletten loopen !
. Misschien is die dag naderbij dan iemand vermoeden

zou ! Want in de oogen der wereld waant Duitschland zich nog
sterk, maar in werkelijkheid heeft het zijn hoogtepunt achter
den rug !
« En daarom wenscht Droogstoppel, in al zijne nederigheid, Uwe Majesteit niet alleen een heilrijk Nieuwjaar, maar hij
wenscht U kortelings met uwe helden zegevierend door Belgie
te zien trekken, om weer bezit te nemen van uwen Croon, wanneer de laatste Duitscher zal verpletterd wezen
« Droogstoppel wenscht tevens aan koningin Elisabeth,
de Moeder der Belgische soldaten, na zooveel lange maanden
van ballingschap, zooveel zielenvrede als het den Heer mogelijk
is te schenken. Het lijden der nobele gemalin van koning Albert
moet dubbel groot geweest zijn, omdat zij in ellende gedompeld
werd op eene wijze, welke gelijk stond met den sterken bandiet
die, niets kennende dan brutaal geweld, alle recht onder de
voeten vertrappend, zijne eigen landgenoote van den troon stiet !
. Majesteit, laat ons niet vergeten dat er een rechtvaardige
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God bestaat, Die wel gedoogen wilde dat een keizerlijke tyran
zich aan de meest eerlooze schurkerijen plichtig maakte, maar
Wiens wrekende arm nooit ontgaan zal ! Verheug er U om, dat
uw geslacht nooit den weg der barbaarschheid is opgegaan,
want de uiterste oogenblikken welke lien despoot beleven zal,
zullen de verschrikkelijkste zijn, welke ooit een menschelijk
wezen zullen te doorworstelen gehad hebben. Tusschen het gebulder der kanonnen zal de gewetenswroeging zich misschien
nog niet z(56 sterk doen gevoelen ; maar later, in de eenzaamheid, wanneer de schimmen van millioenen gesneuvelden hem
grijnzend zullen aanstaren als de bewerker van al het wee dat
over de wereld gebracht werd, zal hij als een tweede Cain wegvluchten bij het denkbeeld, dat hij weer een dag nader tot de
eeuwige gerechtigheid zal gekomen zijn ! Daar zullen geen
monsterkanonnen, claar zullen de legerscharen van gansch de
wereld hem geene hulp kunnen bieden om de gerechtigheid
Gods te ontloopen. En daarom, Majesteit, verdraag met liefde
en onderwerping de ware beproeving, onder dewelke Gij gebukt
gaat. Eenmaal toch zal de dageraad van een nieuw leven gloren,
waarop uw yolk, dat U zoo innig liefhad, ook voor U de bewondering zal uiten, omdat Gij, als de armste onder de armen, uwen
tol aan de beproeving zult betaald hebben met een lijdzaamheid,
die gansch de Natie tot voorbeeld strekken kan. De oridergang
van den Duitschen keizer, moet de rechtsherstelling van uw
diepgeteisterd vaderland wezen ! Moed dus bij de hernieuwing
van het jaar ! Hoop op de verdelging der barbaarsche ongerechtigheid van een yolk, dat zich meester van de wereld waande, en
als een steen ten gronde zal gesmakt worden !
« Op het oogenblik waarop ik deze regels schreef, dacht
ik onwillekeurig aan
DEN VLAAMSCHEN SCHRIJVER STIJN STREUVELS.

v 1k had hem, ter gelegenheid van het nieuwe jaar, zoo
niet willen vereeren met een voile mand lekkernijen, dan toch
met een welgemeenden wensch, omdat hij... den weg naar
Canossa scheen opgegaan te zijn. Immers na de afstraffing die
niet alleen Droogstoppel, maar alle vaderlandslievende Belgen
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en zelfs vele Hollanders hem hadden toegediend om de ellendige
strekking, welke hij ten opzichte van het vaderland in zijne
Oorlogsboeken had tentoon gespreid, scheen het mij weldra toe,
dat er een dag was aangebroken, waarop hij een rechtzinnig
0 mea culpa >> had uitgebracht. Sindsdien vernam ik niets meer
van den Ingoyghemschen Ridder der Leopoldsorde.
0 En zie, daar valt me toevallig het nummer van o De
Maasbode >> van 6 December 1915 in handers, waarin ik het
volgende aantref nopens den eigenaar van < Het Lijsternest > :
«« Naar aanleiding van het onlangs ook door ons medeo gedeelde fejt, dat Stijn Streuvels een van zijn werken ter ver« taling afstond voor een feuilleton in de 0 Vossische Zeitung o,
o schrijft het o Belgisch Dagblad > :
« Na 16 maanden oorlog verschijnt iets van een Vlaamschen
Oschrijver in een Duitsch blad, wanneer zijn Vaderland ver<< moord en uitgezogen is, en aan het hoofd van het ruptieleno bureau van Brussel, fungeert Wertheimer, redacteur der
o zelfde o Vossische Zeitung o. De vertaling en ook de publicatie
0 gebeuren met de toelating van den auditeur van het slecht
o geschreven Oorlogsboek.
o Streuvels wil, kost wat kost, geld verdienen zooals de
« eerste de beste ronselaar.
« Die buitenmensch handelt als zijne gelijke van zijn streek,
Odoch hij is gevoelloos als een steen en schrijft zooals hij
« vroeger mastellen in zijnen oven stak. Geld, geld en nog geld
« is zijne eenige bekommernis. Zelfs als zijn heldhaftige koning
o aan den IJzer kampt, kan het hem weinig schelen dat men hem
Ouitbetaalt in franken, gulden of marken, als die marken maar
o 1,25 gelden. De levensspreuk van dit schraapzuchtig.Vlaamsch
0 boertje, van den grooten beschrijver maar kleinen mensch, is :
0 Hebben is hebben, en krijgen is de kunst. 1k zal het dus maar
Omeepakken !
0 Wij dagen zijne beste vrienden uit, ditmaal zijne grove
<< geldzucht, takt- en harteloosheid, zijn volstrekt gemis aan
0 vaderlandsch gevoel goed te praten. Victor Hugo was ook,
Oals de baas van 't Lijsternest, te veel aan de aardsche goederen
Ogehecht, doch in 1870 zou hij, voor al de schatten van den
<< toren te Spandau niet toegelaten hebben, dat een werk van
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o hem in het Duitsch werd vertaald en in een Duitsch blad zou
K verschijnen. Hugo was Franschman, maar Streuvels is...
o Streuvels ! »
o En daar zou ik gestaan hebben met mijnen Nieuwjaarswensch voor Stijn, indien ik niet plotseling tot de ontdekking
ware gekomen, dat Streuvels zich niet alleen niet gebeterd
had, maar nog veel erger dan vroeger in de boosheid ware
.
volhard, natuurlijk volgens < De Maasbode » .

NIEUWJAARSREVUE IN DEN REIdEISTAG.

0 In geen land ter wereld werden voor het jaar 1916 de
nieuwjaarsgeschenken en wederzijdsche gelukwenschen zoo
vroeg en zoo kwistig uitgedeeld als in het officieele Duitschland.
Of eigenlijk 't yolk er in die kunstmatige feestvreugde deelt, kan
nog niet met zekerheid bepaald worden, maar vast gaat het,
dat er reeds Brie weken voor het einde van het jaar 1915 in den
Reichstag een Nieuwjaarsrevue werd gespeeld, welke buitengewoon goed van stapel liep. Men bemerkte dadelijk, dat het stuk
degelijk was ineengezet, de rollen opperbest verdeeld en flink
ingestudeerd. Al de partijen traden er in op : van den rilkskanseller tot den deurwaarder, van den centrumleider Spahn tot
den socialist Scheidemann. Niets was er bij vergeten.
o Op verzoek van den akeligen kluchtspeler Wilhelm, was
het voorspel dezer revue een paar dagen to voren in den Oostenrijksch-Hongaarschen Landdag gespeeld, welks inhoud geheel overeenstemde met de uitvoerige comedie, die in den
Reichstag ging opgevoerd worden.
01k moet bekennen dat 't al of niet gelukken dezer revue,
van 't grootste belang voor Duitschland was. Binnen enkele
dagen moeten atweer tieii milliard Mark uit den zak der burgers
geklopt worden. Liep nu de comedie in den Reichstag niet goed
van stapel, dan zou dit een zeer nadeeligen invloed op deze
nieuwe Duitsche aderlating kunnen hebben. Het stuk bestond
uit twee groote bedriiven, verdeeld in een aantal tafereelen.
Eerste bedrijf : Duitsche Overwinningen, of : Zand in de Oo105

gen. Tweede bedriif : Vooruit tot het uiterste, of : Hoe gauwer
vrede, hoe liever !
« In het voorspel had graaf Tisza in den OostenrijkschI Iongaarschen Landdag reeds de gemoederen opgewekt door
de overwinningen, door zijne landgenooten behaald, hemelhoog
te verheffen, en de vuurpijlen begonnen het Oostenrijksch luchtruim te doorklieven. Van de opgeloopen kloppingen sprak graaf
Tisza, natuurlijk, niet. Niet het yolk, maar de leden van den
Landdag klapten in de handen om de invalieden van vreugde te
doen opspringen. En daarna kon de Revue in den Reichstag
beginnen.
0 In het eerste tooneel peroreerde von Bethmann-Hollweg,
dat Duitschland de eene zegepraal na de andere had behaald ; —
dat Engeland de oorzaak was van den oorlog, en Duitschland en
Oostenrijk er nog onschuldiger aan waren dan een pasgeboren
tweeling ; — dat al de Britsche mededeelingen nopens het tot
zinken brengen van Duitsche duikbooten loutere uitvindsels
waren ; — dat aan het Westelijk front de Bondgenooten geklopt
werden 'lijk stokvisch ; dat de Duitsche legers daar konden
doorbreken als ze wilden, maar dat ze daaraan tot hiertoe geen
gevolg hadden gegeven, om te toonen dat er nog voldoende
Duitsche troepen beschikbaar waren om gansch Europa te omsingelen ; — dat ze van nu af, indien het hun beliefde, konden
beginnen met de verdeeling der veroverde gewesten, maar dat
het misschien wenschelijker ware daarmee te wachten, totdat de
verslagen Bondgenooten op de kni-een den vrede zouden komen
afsmeeken.
« Al de Reichstagleden, welke het publiek uitmaakten, waren voor deze nationale vertooning de les opgelegd, voortdurend
in de handen te klappen en luide bravo te roepen ; kortom, door
allerlei ontboezemingen te toonen, dat er geestdrift zonder weerga was. En daaraan was het toe te schrijven, dat alle twee regels
tusschen de rol van den rijkskanselier, de stenografen van den
Reichstag moesten voegen : 0 Toejuichingen ; — luide toejuichingen ; — instemming ; — hoort ! hoort ! (deze uitroepingen
minstens honderdmaal) ; stormachtige, dikwijls herhaalde toejuichingen, handgeklap, waarbij niet eens werd opgemerkt dat
een der deurwaarders wakker schoot, van zijnen stoel tuimelde
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en met de slip van zijnen pitteleer aan eenen spiiker bleef hangen ; — groote beweging ; waanzinnige begeestering, enz.,
enz. — Verder dan tot waanzinnige begeestering kon er niet
gegaan worden, want vandaar tot in het krankzinnigengesticht
was slechts een stag. Vermits men op voorhand wist wat er gebeuren ging had men, om ongelukken te vermijden, de zoldering
der tooneelzaal geschoord met een twintigtal dikke balken, om
te vooikomen dat het gewelf naar beneden zou donderen —
eene voorzorg welke bleek zeer praktisch te zijn geweest
OLiebknecht, van de sociaal-democratische partij, mocht
niet meespelen, maar van tijd tot tijd onderbrak deze den rijkskanselier met uitroepingen, die, voor zoover de toejuichingen
het niet verhinderden, te kennen gaven, dat von BethmannHoliweg wel meesterlijk zijn rol speelde, maar dat het yolk bedrogen weed ! En dat op het oogenblik, waarop er wederom tien
milliard mark moest ontleend worden. 't Was verschrikkelijk !
Het spreekt van zelf dat de Duitsche bladen zoo'n ketteriien niet
mochten meedeelen.
« De revue was derwijze gemonteerd dat de afgevaardigde
Spahn, van het Centrum, uit naam van al de burgerspartijen,
hetzelfde zegde, maar met andere woord .en, wat de rijkskanselier had uitgekraamd, en dat op sommige oogenblikken aanleiding gaf om tusschen haakjes te drukken : (daverende vroolijkheid), In een zwansrevue is natuurlijk 0 daverende vroolijkheid »
geheel en al op hare plaats.
0 De kluchtigste rol was ongetwijfeld toevertrouwd aan den
sociaal-democraat Scheidemann, die ze inderdaad geestig aflapte.
Hij declameerde over vrede, en op echt komischen toon klonk
het ten slotte : « Als Engeland gedacht heeft het uithongeringsstelsel op ons toe te passen, is het er deerlijk mee bedrogen
gevallen !! 0 Wij hebben 20.000.000 varkens en zooveel aardappelen, » schrijft letterlijk 0 De Nieuwe Courant » in haar
verslag, « dat wij drie-kwart ervan konden gebruiken voor
voedering en industrieele doeleinden. » Of deze voedering der
patatten bestemd was voor militaire jassen en dito broeken, leert
ons echter A De Nieuwe Courant » niet.
<< Als er in Duitschland 20.000.000 varkens zijn, dan mogen de Belgen zich nog gelukkig achten, dat er maar een kleine
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honderd duizend op hen werden afgezonden. Dat waren echter
varkens met twee pooten, maar van een oneindig gevaarlijker
ras dan degene met vier pooten, waarvan Scheidemann sprak.
Daar kon men in al de Belgische buitengemeenten zich best van
overtuigen. Later zal men van die varkens nog meer te weten
komen.
« Landsberg, ook een socialist, leerde ons eene nieuwigheid en wel deze : « Waarom Duitschland den oorlog begonnen
had. » Zorg voor de bedreigde « Kultuur 0 heeft bij 't uitbreken
van den oorlog alle klassen en partijen van Duitschland op de
wallen gedreven. Dus, Belgen, houdt het u nu eens en voor
altijd gezegd : Als Duitschland in Augustus 1914 zijn kanonnen
en gepatenteerde bandieten op u afzond, dan was het omdat
zijne « Kultuur » door u bedreigd werd. lk geef nu wel toe, dat
er van een zwansrevue niet veel als ernstig kan beschouwd worden, maar het voornaamste in deze comedie is, dat de artisten
rijksdagleden waren met von Bethmann-Hollweg in de titelrol
en den keizer in den souffleurbak. En dat steekt wel eenigszins
of tegenover gewone revues.
« Een kapitaal tooneel dat de rijkskanselier in het tweede
bedrijf declameerde was : « Algemeene leerplicht in Belgie, alsook verplicht onderricht in de Vlaamsche taal, zijn ingevoerd ;
verder is een begin gemaakt met de bescherming der werklieden !!!
« En daarop volgde, tusschen het officieel publiek, dat de
tooneelzaal van den Reichstag vulde, eene ovatie zoo luidruchtig, alsof er bericht ware gekomen, dat al de legers der Bondgenooten verpletterd waren geworden . En zoo was het begrijpelijk
dat, buiten enkele toeschouwers, niemand de onderbreking van
Liebknecht gehoord had : « Zou de rijkskanselier niet beter
gedaan hebben ons te spreken over het onderwijs van DuitschPolen ? 0
<< lk zou me sterk moeten vergissen, maar ik meen dat
reeds eenigen tijd voor het uitbreken van den oorlog, het verplichtend onderwijs in Belgie werd ingevoerd. Wat zeevert die
comediant dan over algemeene leerplicht ? En dan het verplicht
onderricht in de Vlaamsche taal, zoogezegd door de Duitschers
ingevoerd !... Verkeerde von Bethmann misschien in den waan,
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vOOrdat zijne bandietenbende in Belgie vie!, dat het onderricht
er in 't Vlaamsch gedeelte in... het Turk:. ch gebeurde ?
0 Eertijds kloegen de Vlamingen — en met reden — dat
er in Vlaamsch-Belgie hier en daar nog Vlaamsch-onkundige
ambtenaren bestonden ; maar, eerlijkheidshalve gesproken, dit
waren uitzonderingen, met wie het kleine yolk weinig in aanraking kwam. Sedert de Duitsche overheersching in Belgie is er
niemand, die niet reeds een half dozijn keeren met de Duitsche
overheid om allerlei flauwen kul in aanraking is moeten komen.
En overal klinkt uitslu:tend de Duitsche taal. En voor zoover
mij bekend is, heeft tegen dit schreeuwend misbruik van taalverkrachting nog geen enkel Vlaming verzet aangeteekend. Dat
zou heel zeker wel gebeurd zijn indien er, in plaats van een Duitsche, een Fransche, bezetting ware binnengevallen. Nu zou het
misschien wel kunnen geschieden dat de Vlamingen, die de bestuurlijke scheiding van Belgie voorstaan, een brief van bedanking naar Berlijn zullen zenden, omdat de rijkskanselier zoo
flink een open deur heeft ingestampt.
« Meer verwonderd nog zullen de werklieden opkijken bij
het vernemen, dat de Duitsche regeering een begin heeft gemaakt
met... de bescherming der Belgische arbeiders. Zonder twijfel
zal de rijkskanselier bedoeld hebben de werklieden, die te Antwerpen in de gevangenis der Begijnenstraat en te Brussel in de
Kleine Karmelieten worden beschermd met twee wachten voor
de poort, welke met vier man in eene eel van ruim een paar
meters vierkant zitten opgesloten, zonder eigenlijk goed te weten
waarom, en eten krijgen voor hetwelk zelfs een Duitsch zwijn
den kop omwenden zou. De bescherming der werklieden heeft
zich ook uitgestrekt tot de duizenden, welke op de ellendigste
wijze naar Duitschland werp en gedeporteerd, omdat zij geweigerd hadden voor Duitschers te arbeiden, wat hun onvervreemdbaar recht was.
« Men ziet dus dat men in eene revue de zaken niet ernstig
moet opnemen, vooral als zoo'n spektakel wordt opgevoerd om
zand te werpen in de oogen van binnen- en buitenland.
« Het voornaamste echter was 't slot van het stuk, de
eigenlijke apotheose, waarbij von Bethmann-Hollweg de nadrukkelijke verklaring aflegde, dat hij alle vredesgeruchten welke in
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het buitenland, zoogezegd door Duitschland, verspreid werden,
bepaald verloochende. Dat waren verzinsels van de Bondgenooten, praatjes, meer niet. Duitschland had niemand last gegeven
zich met vredesgeruchten bezig te houden.
« Maar boven de klucht van den rijkskanselier vind ik nog
een andere klucht, in het ochtendblad van 10 December 1915
van «De Nieuwe Courant», die onbetwistbaar niet zal verdacht
worden, evenals het meerendeel onzer Hollandsche bladen, te
weinig Duitschgezind te zijn.
« Juist naast het zwansrelaas van den Reichstag, volgt
onzer titel :
« VREDESGERUCHTEN » :

«0 De « Daily News . verneemt uit Athene, volgens een
« bericht aan de «Nieuwe Rotterdamsche Courant.:Woensdag
O heeft de Nederlandsche legatie te Londen een circulaire van
0 hare regeering ontvangen, waarbij de gesprekken nopens
« vrede met officieele of niet-officieele personen van de Midden« Europeesche mogendheden verboden werden.
« De reden van dit verbod is, dat er in Nederland een orga« nisatie van personen is ontdekt, die door Duitschland waren
O uitgezonden, om in onzijdige staten vereenigingen ten gunste
« van den vrede te vormen. De Nederlandsche regeering heeft
« een groot aantal brochures en documenten in beslag gekomen
« en de vereenigingen ontbonden. »
0 De zedeles van deze officieele revue moest klaar en duidelijk voor heel de wereld zijn : « Wij, Duitschers, zijn op ons
hoogste punt gekomen. Nu zouden we doodgaarne vrede sluiten, maar, natuurlijk, NNT, mogen dat niet te veel toonen ; anders
denkt iedereen dat we bang worden, en daarom roepen wij :
Verbondenen, als ge nog iets van den kaas redden wilt, spoedt
u dan ; want hoe langer gij wacht tot ons te komen, hoe meer
kans er bestaat dat gij er alles bij verliezen zult. .
« En de bladen der Bondgenooten hebben eenstemmig geantwoord met den vos, dat de druiven nog te groen zijn, en
men te Rome, te Londen en te Parijs niet gepresseerd is en meer
en meer tijd tot wachten heeft dan te Berlijn of te Weenen.
. En heel de vertooning van den Reichstag zal nu tot
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niemendal gediencl hebben dan... om binnen enkele dagen met
de grootste moeite weer aan tien milliard te geraken.
A Toch schijnt men in Duitschland uitwendig zeer tevreden
en de Bondgenooten zijn het ook, zoodat op dit oogenblik feitelijk voor niemand reden tot klagen schijnt te bestaan.
0 Toen de revue in den Reichstag was afgespeeld, stond
er buiten een dubbel fanfare gereed, onder leiding van kapelmeister von Caeneghem, en bestaande uit : 8 fluitjes, 8 trommels, 2 trompetten, 2 trombonnes en 2 clarinetten om, onder
't spelen van : 0 0 Suzanna ! » artisten en publiek naar het
paleis te geleiden, waar ieder een groot worstenbrood werd
aangeboden door de keizerlijke familie, met den krOnprinz aan
't hoofd.
0 En dan greep er nog een hartroerend tooneel plaats.
Juist toen de rijkskanselier de tanden in het worstenbrood wilde
zetten, viel de keizer hem om den hals en riep snikkend uit :
0 Mijn bewonderenswaardige von Bethmann, tot gisteren dacht
ik mij door u op een hollen weg te bevinden, maar door uw
kundig spel hebt gij vandaag getoond, dat gij de man van de
situatie zijt. Gij hebt Duitschland gered ! De geschiedenis zal u
later roemen als de grootste comediant der XX e eeuw ! »
« Maar de rijkskanselier wilde die loftuiting niet voor zich
alleen, want met ontroering in de stem gaf hij ten antwoord :
q Majesteit, de grootste eer van het succes komt u alleen toe,
want gij hebt de revue in elkaar gestoken op eene wijze, zooals
niemand dit v6Or u heeft kunnen doen. 1k wensch er u van harte
geluk om. Morgen reeds zal er tandengeknars zijn bij de Bondgenooten en voor Nieuwjaar wordt de vrede gesloten ! » . .
« En wat moet men bovendien denken van berichten zooals
onderstaande, overgedrukt uit 0 Vaderland » van 11 December
1915 :
OZurich, 10 Dec. (Navas). — In de kringen der ZwitserA sche Evangelische kerk is men getroffen door de preek, welke
0 ds. Fritz Philippe, uit Berlijn onlangs heeft gehouden en waarin
« hij zeide, dat de goddelijke zending van Duitschland is, de
A menschheid te kruisigen, en dat de plicht der Duitsche soldaten
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✓is, meedoogenloos te vernietigen. Halve middelen zijn godde* loos, het moet een oorlog zonder genade zijn.
<< Ds. Lobel, van de Luthersche kerk te Leipzig, heeft zich
v Ds. Philippe waardig getoond, toen hij van of den kansel
v uitriep : Wij moeten de boosaardigen met alle mogeliike mid« delen bestrijden ; hun lijden moet ons aangenaam zijn ; hun
✓smartkreten moeten de Duitsche steden niet ontroeren. Er kan
« geen compromis plaats hebben met de hel en met de dienaren
« van den Satan ; met andere woorden, geen consideratie voor
« de Franschen, Engelschen, Russen en alle volken, die zich
q aan den duivel hebben gegeven en veroordeeld zijn om ten
q onder te gaan door het vonnis der godheid. »
« Men ziet dat de voorbeelden van hoogerhand maar een
slechten indruk op de dweepers gemaakt hebben.
« Zou ik hier mogen vragen welke soort menschen men in
Duitschland als dominees aanstelt : Zijn het ellendelingen of
krankzinnigen ?
(x 1k weet het niet ; maar ik houd er mij van overtuigd dat,
indien ge die twee dominees ergens in een straatje zonder eind
moest ontmoeten en ge sloegt ze daar alle bei 'nen poot en 'nen
arm kapot, dat ge nog veel last met von Bissing zoudt kunnen
krijgen.
« Maar, vermits die dominees uitgaan van het standpunt
dat halve maatregelen niet deugen, zou het misschien best zijn,
ze maar in eenen keer den kop in te slaan, evenals men doet
met razende honden, die voor iedereen een gevaar opleveren.
« Dat kan echter niet zijn, vermits ze te ver buiten schot
staan. Nochtans zou men in Duitschland zelf den iever, zoowel
van dominee Philippe als van dominee Lobel wat kunnen
fnuiken door eens, bij uitzondering, tot de rechtspleging der
middeleeuwen weer te keeren en hen een gloeiend ijzer in den
rug te stooten. 1k geloof dat dit het beste middel zijn zou om den
duivel uit hen te verjagen, die er anders nooit uit zal geraken.
« Als we nu daarnaast de woorden stellen van Monseigneur
Bertram, aartsbisschop van Breslau, die reeds in Januari 1915
tot de katholieken predikte : . Terecht heeft het Episcopaat gezegd : Wij, Duitschers, zijn schuldig, zeer schuldig aan den
oorlog ! » dan moeten wij bestatigen, Welk onderscheid van
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denkwijze er nopens den wereldkrijg in de verschillende in
Duitschland beoefende eerediensten bestaat. De denkbeelden
des keizers zelf zullen wel met die der dominees oVereenstemmen,
vermits ook hij wel eens de rol van dominee weet te spelen en in
Duitschland alles door keizerlijke brillen gezien wordt.
Zoover staan dus de zaken. Voor wat Belgie betreft, zij
de Nieuwjaarswensch van Droogstoppel, dat alle partijen er in
de beste verstandhouding mogen blijven verkeeren, om zoo
eendrachtig mogelijk de rampen te boven te komen, die de
Antichrist van Potsdam op hun land geworpen heeft.
Voor de Vlamingen koester ik de hoop, dat zij de wapens
zullen neerleggen, totdat de aartsvijand uit het land zal verdreven zijn. Deze wapenstilstand dringt zich des te meer op den
voorgrond, daar de taalstrijd bepaald nutteloos is. De gedragslijn van sommige Vlamingen is des te betreurenswaardiger, daar
alieen de Duitschers er voordeel uit weten te trekken. Verdeel
en gij zult heerschen, is hier wel op zijne plaats.
« En als de dag van wegkegelen zal aangebroken zijn, zal
niemand achterwege blijven om de zoogenaamde uitvoerders
van Gods gerechtigheid over de grenzen te helpen klappen.
Meer dan ooit moet iedereen overtuigd wezen, welk noodlottig
gevaar Duitschland voor gansch de beschaafde wereld geworden is.
Waar aartsdomme of bepaald krankzinnige dominees zich
in de plaats van God zelf stellen, daar worth het hoog tijd dat
de zweep gehanteerd worde om die maniakken op afstand te
houden. Met moed en vertrouwen in de toekomst geblikt en
eendrachtig gestreefd naar de onschadelijkheid van een volk,
dat de schande der XX e eeuw geworden is !

VII.
is van algemeene bekendheid dat, te midden van
den oorlog, de Vlaamsche taalstrijd een bij uitstek
hevig karakter begon aan te nemen. En het moet
hier gezegd zijn : de activisten hadden het zeer gemakkelijk. Zij toch stonden onder de bescherming der Duitsche
bajonetten ; het groot woord was hun alleen voorbehouden,
vermits geen enkel dagblad verscheen dat hen bekampen kon.
Elken dag schreef Luc zijn hoofdartikel in 0 Het Vlaamsche Nieuws » ten voordeele van den taalstrijd, en wanneer hij
daar bij uitzondering van afweek, dan was het enkel om nu eens
tegen onze eigen regeering, dan weer tegen Engeland of Frankrijk te bulderen.
Aileen de Duitschers, wier knevelarijen zich met den dag
scherper en scherper deden gevoelen, lagen in de bovenste lade
van « Het Vlaamsche Nieuws », en terwijl de gevangenissen
volgepropt waren met menschen, waarvan het meerendeel niet
eens wist, om welke reden zij in den kerker waren geworpen,
— werden de Germaansche bandieten door Luc voorgesteld als
de Redders van den Vlaamschen stam.
Om de Duitschers op de kneukels te kloppen, die hier op
taalgebied het schreeuwendst onrecht pleegden, — alles geschiedde immers in « die Deutsche sprache r?» daarvoor was de
firma Luc-Borms-Jacob natuurlijk niet te vinden. Van de vrienden mocht geen kwaad gezegd worden, maar het bewees tevens,
ET
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hoe eerlijk bovengemelde trio het met de taalbelangen van het

Vlaamsche yolk opnam.
Het was op dit tijdstip — half Januari 1916 — dat ik de
brochuur schreef en op duizende exemplaren verspreiden liet :
« De Oorlog der Vlamingen en de Taaistrijd in Duitsch-Polen »,
welke ik hier in haar geheel volgen laat als een geschiedkundig
document Bier dagen. 1k laat den lezer zelf oordeelen of zij op
Karen tijd kwam :
« Het heeft meermaals mijne belangstelling opgewekt, wanneer ik b. v. 's Maandags in een of ander dagblad het relaas
eener gepleegde zelfmoord las, dat, vooraleer de week ten einde
liep, de verhalen van minstens een half dozijn zelfmoorden de
ronde der pers hadden gemaakt. 1k geloof dat men dergelijk
verschijnsel « de aanstekelijkheid van het voorbeeld >,> noemt.
« Het is echter te betreuren, dat in den regel de « slechte»
voorbeelden het meest tot navolging strekken.
« Misschien is dat niet geheel en al de schuld van den
mensch zelf. -Immers, Adam en Eva, onze oudste familieleden
tangs vaders en moeders zijde, hadden er reeds leelijk de vod
door geroerd, toen zij nog niet in de gelegenheid waren gesteld,
bij nichtjes en kozijntjes op koffieviziet te gaan, en er te vertellen
dat de kleermaakster van madame Paaltjes al viermaal met d,e
rekening aan haar deur was geweest. Die twee konden het nog
niet gedeeld krijgen
wellicht omdat de weelde hen te hard
stak. Hoe moest het dan nog gesteld zijn met de 1550 millioen
menschen, die ons ondermaansch tranendal bewonen, en verplicht zijn alle dagen het brood in het zweet huns aanschijns te
eten !
<< En hoe minder aanleiding bestond er — in verhouding
van ons, kinderen der zevem-en-viiftigste generatie — voor onze
eerste ouders, om van in den beginne de partij der « malcontenten » te kiezen ? Want zie eens : zij hadden uitgestrekte landerijen kosteloos aan hunne beschikking ; — het werkwoord
« werken » stond niet in hunnen dictionnaire ; — ze konden
zoo vroeg gaan slapen als ze wilden en zoo laat opstaan als ze
verlangden ; — er bestond, gelukkiglijk, nog geen Pruisische
gouverneur-generaal die von Bissing heette, welke op de deur
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van het aardsch paradijs proclamaties plakte, op straf van zooveel duizend Mark boet en zooveel maanden gevangzitting, binnen de 8 dagen aangifte te komen doen van de hoeveelheid wijn,
welke Adam in zijnen kelder had liggen ; van zijn electrieke of
gasmotoren en van zijn patatten, die hij tegen 8 frank verkoopen
moest ; —rekeningen van de modiste werden nooit aangeboden
en ruzie kwam niet voor, omdat de witte gilet te slap en het fin
hemd te stiff gestreken was ; — nimmer moest moeder Eva er
aan denken, hare juweelen in den lombaard te plaatsen om de
kosten van een nieuw zijden kleed te dekken ; — de bezorgdheid dat de vrijer van de meid aan de kelderkeuken zou gekomen
zijn om het half gebraden kieken in ontvangst te nemen, dat deze
zoo vriendelijk was geweest voor hem te bewaren, was hun
onbekend ; — en dan, ze waren zonder eenige speculatieve
berekening, uit pure liefde getrouwd, en hadden het onbetaalbaar voorrecht, dat Onze-Lieve-Heer hen alle dagen een uurken
gezelschap kwam houden. En om al dat bovenmenschelijk geluk
te blijven genieten, werd hun slechts bevolen aan een enkelen
doodgewonen boom, de appelen te laten hangen. -Dat was nu
loch gemakkelijk genoeg, want er stonden in het aardsch paradijs duizenden appelboomen, die meer dan voldoende vruchten
afwierpen om er een half millioen potten gelei van te maken.
Maar juist omdat Ons-Heer niet verlangde dat er van dien enkelen boom een appel werde geplukt, deed de nieuwsgierigheid
van Eva er de hand toe uitstrekken. En natuurlijk moest Adam
ook eens bijten. Sinds dien dag was al het geluk naar de vaantjes, en wat erger was, er werd bij notarieelen akt in hun testament bepaald, dat al hun afstammelingen tot aan den jongsten
dag, de zondenbok van die appelboomgeschiedenis zouden
worden.
« Is het dan te verwonderen dat het kwaad van zelf in den
mensch ontstaat, en dat het goede er met stokken moet ingeslagen worden ?
« Ruziemaken en vechten was dus een natuurlijk gevolg
van die eerste zonde, want zelfs na de veroordeeling der uitdrijving, wanneer Onze-Lieve-Heer een deurwaarder had gezonden
om Adam en Eva met al hun pullekens uit het aardsch paradijs
te zetten, wierpen zij de leelijkste verwijten naar elkanders hoofd
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en, hadde de deurwaarder zich niet tusschen beiden geplaatst,
zeer zeker zouden ze onderling haar en pluim gevochten hebben.
« Met hun kinderen ging het al niet beter : er was zelfs
een moordenaar bij, die onmiddellijk na de misdaad op de vlucht
sloeg, ofschoon hij maar al te goed verzekerd was dat er aan
den hoek der straat geen gardevil stand om hem achtprna te
zetten. Misschien is het weeral aan dit voorbeeld en ook aan
het bestaan van gardevils te wijten, dat alle moordenaars van
lateren datum op hun beurt het hazenpad kozen.
Vechten en moorden waren derhalve de voornaamste
karaktertrekken van onze oudste familieleden en dat erfrecht
kwam ook ons toe.
« De oude geschiedenis heeft het geleerd : als er vijf joden
bijeen waren, vochten ze voor zes totdat ze niet meer konden
en diensvolgens vanzelf moesten uitrusten, totdat hun blauw
oogen of gebroken armen weer eenigszins genezen waren. Dat
was de « gewapende vrede, .» die juist zoolang werd gehandhaafd, tot deze of gene partij kans zag opnieuw haren troef
thuis te halen.
« En dat het er mettertijd niet beter om werd, bewees de
eene eeuw na de andere, tot eindelijk de groote Duitsche cultuur zich tusschen de zaken mengde en heel de wereld in rep en
roer bracht:
« En dat gebeurde nu zelfs onder de leiding van een keizer
met een godvruchtig uithangbord, maar wat zou er wel geschied
zijn, indien die keizer eens niet den naam « Gott op den buik
van zijn soldaten hadde geplakt ? Dan zou hij zeker niet verwaarloosd hebben ook een oorlogsverklaring te zenden aan de
negers die de Braziliaansche Pampas bevolken, en wie weet of
de Hottentotten, Laplanders en Eskimozen het niet mee hadden
moeten bezuren !
« Het spreekt van zelf dat de strijdlust van het eene yolk al
wat grooter is dan van het andere. Vooral de Vlamingen hebben
daar altijd in uitgemunt. Herinneren wij ons slechts de heldhaftige dagen der Gulden Sporen, der Witte Kaproenen en zooveel
andere feiten, die geen ander yolk hadden aangedurfd. Zien wij
vandaag naar den IJzer, waar de helden van den Rijn sedert 13
maanden voordurend duchtig op hunnen kazak krijgen, en er
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nog gelaarsd en gespoord zullen \TO& liggen, wanneer de vrede
reeds een voldongen felt zal geworden zijn.
« En zoo spreekwoordelijk is de moed der Vlamingen gebleven, dat een generaal, bij het bezoek van president Poincarê
en Georges V, te Veurne, tijdens het defile van een Belgisch
regiment, dat bijna uitsluitend uit Vlamingen bestond, tot generaal Joffre zegde : Dat zijn onze Vlaamsche leeuwen die aan
den IJzer brieschen, maar onze Vlaamsche koerspaarden bevinden zich in Holland.
« Zij die echter in den waan verkeeren dat deze Vlaamsche
koerspaarden in Holland rustig op stal staan \TO& hun kribbe
haver en zich niet eens bekommeren om den strijd, die hunne
landgenooten in het Vaderland voeren, bedriegen zich zeer.
't Zijn mannen van 't zelfde ras, en het bloed bruischt zoo
onstuimig door hun aderen als dat hunner Belgische broeders,
die aan 't front staan
« Aileen geest en wapen verschillen. De Belgische koerspaarden, in Holland gestald, zijn intellectueele kampioenen en
vechten met de pen in plaats van met geweer en mitrailleuze.
Ook dit wapen valt niet te versmaden, want vader Cats leerde
reeds in zijnen tijd :
Het puntje van een veeren pen
Is 't scherpste wapen dat ik ken.
Men lette er op dat er alsdan nog maar spraak was van « veeren .
pennen ; sindsdien echter werden « stalen > pennen gefabrikeerd, zoodat de strijd er mee heviger, verwoeder kan gevoerd
worden dan met de pennen, die een honderd jaar geleden nog
als de « scherpste >> wapens werden beschouwd.
0 Toch acht ik het vanwege deze Vlaamsche koerspaarden
voorzichtiger, in den strijd de pen dan het kanon te gebruiken,
omdat hier een strijd wordt uitgestreden tusschen eigen landgenooten, die daardoor minder gevaar loopen armen of beenen
kwijt te geraken.
« Voor vele Belgen zal deze strijd nog onbekend zijn. Toch
strekt hij zich uit van Antwerpen tot verre over de grenzen van
den Moerdijk, zoodat onze Hollandsche neutraliteit, reeds zoolang en zoo zorgvuldig bewaard, dan toch eindelijk opgeheven
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werd. Dat het opgeven onzer onzijdigheid schier onopgemerkt
voorbijging, scheen mil nog al natuurlijk in een wereiddeel,
waar Russen, Duitschers, Oostenrijkers, Engelschen, Franschen,
Italianen, Belgen, Bulgaren, Serviers, Turken, Hongaren en
Montenegrijnen onafgebroken het kanon laten bulderen. En wat
meer is, het leger der nieuwgekomenen is niet zoo verbazend
sterk. Oorlogskredieten werden er niet voor gestemd ; om
munitie-aanmaak bekommerde zich niemand, want met een
dozijn potjes inkt van vijf centen kan de strijd gemakkelijk een
jaar lang volgehouden worden. Alle gevechtsterreinen zijn evengoed geschikt : een zolderkamer kan daartoe dienst doen
evenals een kelderkeuken.
« Waar de strijd uitgevochten wordt, is bekend ; maar hoe
hij eindigen zal, daarop kan niemand, zelfs niet bij benadering,
eenig antwoord geven.
« Voor wat Droogstoppel betreft, deze houdt zich overtuigd dat noch de Paus, noch president Wilson er ooit in gelukken zullen, vredesvoorwaarden bij de verschillende vechtpartijen
te bedingen, en zij eindelijk onbeslist de wapens zullen neerleggen, om na den wereldkrijg opnieuw naar de wapens te
grijpen.
« Dit belet niet, dat er daarom niet minder beroering kwam
in Belgie en Holland, die voor het meerendeel een zijn van taal,
want geen dag gaat er voorbij, zonder dat nu dit, dan dat blad
verslag uitbrengt over de vijandelijke operaties.
HOE DEZE STRIJD ONTSTOND ?

0 Evenals bij alle groote gebeurtenissen, lag ook hier de
oorzaak op een klein plaatsje verborgen. Verleden jaar had een
ander Belgisch koerspaard, tijdens de Duitsche raid, het stof van
zijn Gentsche hoeven geschud en was naar Parijs gerend. 1k
meen dat het Maeterlinck was. Misschien eenerzijds om den tijd
te dooden, en anderzijds om zijn fantazie vrijen teugel te geven,
begon Maeterlinck in Fransche bladen artikels te schrijven,
waarin hij den werrscfr vooraitzette dat Belgie, rra den oorlog,
aan Frankrijk zou gehecht worden. ledereen, die nog over vijf
centen gezond oordeel beschikte, moest dergelijke aanmatiging
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als een onverantwoordelijke zwanspartij beschouwen, die niet
eens een antwoord waard was. Immers, Maeterlinck schreef uit
naam van den Gentschen advocaat van lien naam, en vertegenwoordigde niemand dan Maeterlinck moederziel-alleen. Indien
de Parijssche bladen zijn proza opnamen, dan zal het slechts
geweest zijn om zijn letterkundige verdiensten, maar ik houd er
mij innig van overtuigd, dat de Fransche redacteurs voor Maeterlinck's stelling zelf medelijdend de schouders zullen opgehaald
hebben.
« Maar zó(5 verstonden het niet de Vlaamsche koerspaarden, die over de Hollandsche grenzen waren gegaloppeerd.
Eenmaal in veiligheid konden deze uitblazen en begonnen naar
een en ander uit te kijken om hunnen geest wat bezigheid te verschaffen. Wat was natuurlijker, — gezien den van ouds gekenden strijdlust der Vlamingen — dan dat deze zich op Maeterlinck
wierpen en, uitgaande van een tegenovergesteld standpunt,
sloegen eenigen de handen in elkaar om, in vollen oorlogstijd,
een lap s te breken voor de bestuurlijke scheiding in Belgie van
Vlamingen en Walen.
O Aanvankelijk verscheen in Holland 0 De Vlaamsche
Stem », dat de tolk was van de verzuchtingen der Vlamingen
op taalgebied, met Van Cauwelaert, Hoste, Buysse e. a. in de
redactie. Deze streefden tevens naar de eenheid van Belgie.
Maar weldra kwamen er progressisten op taalgebied, welke
beweerden dat Van Cauwelaert e. c. te achteruitkruipend waren.
De redactie werd, ofwel door behendige krijgstaktiek, ofwel
stormenderhand ingenomen — het verslag der inneming is niet
tot ons gekomen — met het gevolg dat de groep-Van Cauwelaert
een nieuw blad 0 Vrij Belgie » op Nederlandschen bodem
stichtte. Dan eindelijk werden « Dietsche Stemmen » in het ley en geroepen, een tijdschrift welks redactie niet alleen uit Vlamingen bestaat, maar waaraan tevens eenige Hollanders, die
hun Duitschgezindheid niet onder stoelen noch tafels steken,
hunne medewerking zullen verleenen.
O Zoo staan we dus tegenover drie groepen, die zelfstandig
den oorlog tegen elkander voortzetten. Nu spreekt het van zelf
dat de Vlamingen, welke liever de Duitsche dwingelandij in hun
wederzijdsche bezette steden trotseerden, of met de meeste on120

derdanigheid verdroegen, niet vreemd zijn aan elk dezer drie
Vlaamsche legers.
A Door de hevigste voorstanders der bestuurlijke scheiding
van Belgie werd tevens herhaaldelijk aan de Hollandsche pers
het verwijt toegestuurd, dat deze niet eens den strijd der Vlamingen steunde en averechtsche vriendelijkheden werden daarbij
niet gespaard. Vandaar polemieken vanwege de aangevallen
Nederlandsche pers, die dan ook op hare beurt met hare meening onbewimpeld te voorschijn trail. Van dag tot dag werd die
strijd heviger, in zooverre dat de beer Poullet, Belgisch minister
van Onderwijs, reeds meermaals sommige der aanvoerende generaals vrij onzacht op de kneukels heeft getikt.
< Ziedaar nu, zoo beknopt mogelijk, den oorlog tusschen
de strijdlustige Vlamingen geschetst.
<< Het is mij niet bekend of deze verschillende groepen spreken en schrijven in hunnen persoonlijken naam, ik bedoel ieder
voor zichzelven, dan wel of deze een heel leger achter zich
hebben staan, maar wel houd ik mij verzekerd, dat sommige
dezer groepen, — rekening houdend van de noodlottige tiidsomstandigheden waarin Belgie zich bevindt — geheel verkeerd
handelen.
0 Deze strijd herinnerde mij de volgende geschiedenis :
0 Op zekeren dag brak er brand uit in een huis, dat bewoond werd door drie bejaarde broeders. Het drietal ontvluchtte de vlammen en zette zich neer aan den overkant der
straat. Een hunner deed eensklaps het welgemeend voorstel,
terug binnen te dringen en te redden wat er nog mogelijk was
te redden. Dit voorstel was misschien te logiek, vandaar waarom het verworpen werd. De twee overige broeders begonnen
onderling te twisten nopens de vraag, of de woning uit dezen
of uit genen steen zou heropgebouwd worden, waarover zij het
niet eens konden worden. En ondertusschen brandde het huis of
tot in den grond, zonder dat er een enkele poging tot redding
beproefd werd.
A Zoo schijnt mij ook nagenoeg de worsteling tusschen de
Vlamingen.
A 1k heb ooit ergens gelezen : A Als twee geleerde menschen in elkanders tegenwoordigheid verschijnen, maken ze
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onvermijdelijk ruzie, omdat de een niet wil onderdoen voor de
stelling van den andere : want verklaarden beiden zich t' akkoord, waar bleef dan het verschil . van geleerdheid ? Als drie
geleerden zich vereenigen, vechten ze onderling om hunne wederzijdsche princiepen ! » 1k weet niet wie ooit die meening te
kennen gaf, maar de zaak welke ons bezighoudt, bewijst afdoende dat hij gelijk had. En daarom acht ik het een groot geluk, dat vader Droogstoppel, die een man van handelszaken
was — hij deed in sigaren evenals ik — er nooit aan gedacht
heeft van Droogstoppel zoon een beroepsschrijver te maken,
want wie weet hoeveel tijds er in nutteloos twisten zou voorbij
zijn gegaan.
« In princiep echter ben ik het eens met de drie groepen.
1k erken volgaarne dat er nog veel, zeer veel moet gedaan worden, vooraleer de rechten der Vlamingen gelijken tred zullen
houden met de rechten der Walen ; dat in het Vlaamsch gedeelte
van Belgie het onderwijs er nog grootendeels verknoeid wordt ;
dat de Vlamingen, hoewel de meerderheid van Belgie uitmakend, nog voortdurend met een kluitje in het riet worden gestuurd ; kortom, dat op taalgebied de Vlaming nog altoos vreemdeling is in zijn eigen vaderland. Maar... ik vraag mij of of de
strijd, welke thans onderling gevoerd wordt, wel jets zal kunnen
bijdragen om dien noodlottigen toestand te keer te gaan ! 1k
ben heilig overtuigd van neen ! Wie zou op dit oogenblik dury en voorspellen wat de toekomst aan Belgie voorbehoudt ?
Niemand kan daarop een afdoende antwoord geven.
« Sommige polemiekers zeggen wel, dat ze zoomin
Duitsch als Fransch willen worden. Goed. Maar zou het dan
niet wenschelijk zijn dat zekere Bier strijdende Vlamingen wat
minder op vertrouwelijken voet met Duitsche officieren omgingen ? Dat blijkt me toch niet bijster anti-Duitsch te zijn, en die
heeren Vlamingen schijnen dan al heel spoedig vergeten te z:jn
dat elke moord, elke vernieling, in Belgie, — dus ook in Vlaanderen — gepleegd, op rekening der Duitschers dient gesteld te
worden. En wat moet men bovendien denken van sommige
Vlaamsche dichters, die er geen graten in vinden openlijk met
hunne Duitschgezindheid vooruit te komen ? Bestaat er ook
geen Antwerpsch weekblad, . dat onlangs schreef : « Ondanks
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alle Droogstoppelarijen.... » aldus willende te kennen geven,
dat zij met Droogstoppel niet t' akkoord waren. Het spreekt van
zelf dat me dit bepaald onverschillig laat, maar ik houd er aan
te verklaren, dat Droogstoppel niets geschreven heeft in strijd
met de vaderlandsche grondbeginselen ; hij heeft niet opgehouden te roepen dat, in de noodlottige dagen welke Belgie moet
doorworstelen, het de plicht van ieder goed vaderlander is, alle
onderlinge verdeeldheden te staken, zoo op taal- als op politiek
gebied. Dat was wel het minst wat er kon gedaan worden, wan:
neer Vlaamsche en Waalsche soldaten, zijde aan zijde, hun bloed
vergoten voor het gemeenschappelijk Vaderland. Zoo moest er
eveneens gehandeld worden in het belang van het verdrukte
land, dat door Pruisische knechten wordt getyranniseerd en
geplunderd tot op het hemd. Meer heeft Droogstoppel niet gedaan, en wanneer bedoeld weekblad het daar niet eens mee is,
dan zal het toch de voldoening mogen smaken daarvoor de onvoorwaardelijke goedkeuring der Duitschers te verwerven. Men
vertelt mij dat het Vlaamsch weekblad in den Duitschen gazetwinkel bij Pattie, op de De Keyzerlei, reeds een goed figuur
maakt tusschen « Berliner Tageblatt, » 0 KOInische Zeitung »
e. a., .alsmede tusschen de gekleurde. Duitsche spotprentkaarten op de Bondgenooten.
0 Zulke gedragslijn komt mij des te onbegrijpelijker voor,
daar de Duitsche bezetting te Antwerpen aan de taalrechten der
Viamingen al ruim zoo erg haar laarszolen vaagt als de ergste
verdrukkers der Vlaamsche taalrechten ooit hebben durven
doen ! En dan bestaat er nog altijd dit onderscheid, dat de Vlamingen staan tegenover de uitmoorders van hun eigen yolk !
0 Willen die heeren zich overtuigen van hetgeen ik beweer ? Zoo ja, geef ik hun den raad zich in briefwisseling te
stell3n met de Kommandantur, en ik verzeker hun dat ze, keer
op keer, op een Vlaamsch schrijven een Duitsch antwoord krijgen zullen. 1k heb niet minder dan acht bewijzen voor mij liggen. En ik zou er kunnen bijvoegen : als de Duitschers antwoorden ; want het woord « beleefdheid » staat, te oordeelen
naar de onbeantwoorde brieven, niet in den dictionnaire der
Pruisische cultuur. En indien het nu reeds zoo het geval is, hoe
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zou het dan later gesteld zijn, indien Belgie een succursaal van
Duitschland werd ?
« Weten de heeren strijdende Vlamingen, dat er te Antwerpen op geen enkel liefdadigheidsfeest een enkel woord
Fransch mag gezongen worden ? Is het hun bekend dat de houder van een lokaal door de Duitsche overheid 24 uren tijds
werd verleend om, op straf van zooveel honderd Mark boet,
0 Wintergarden » in het Duitsche 0 Wintergarten >> te veranderen ? Dat het Fransch van de programmas moet geweerd worden ?
0 En dat zijn nu particuliere- ondernemingen. En laat ons
daarbij niet uit het oog verliezen, dat de Duitsche regeering er
slechts ten voorloopigen titel meester is, zoodat zij zich zeker
nog wel eenigszins in acht neemt, om 't algemeen misnoegen
der bevolking niet grooter te maken.
« 1k zou hier kunnen vragen, waarom de in VlaamschBelgie verschijnende bladen niet heftig protesteeren tegen
Vlaamsche taalverkrachting door de Duitschers ? Of mogen
deze bladen niet het licht zien wanneer er rechtmatig verzet
wordt aangeteekend tegen schreeuwende misbruiken ?
« Al deze taalknoeierijen door de vreemde indringers
moeten die heeren toch zoo goed weten als iedereen ! En dezelfde personen, die van in Belgie den onderlingen strijd der in
Holland verblijvende Vlamingen niet alleen aanmoedigen, maar
hem door toezending van artikels in de Nederlandsche pers
rechtstreeks mee strijden, durven in hun eigen land de Duitschers
niet eens naar de ziel tasten om taalverkrachtingen, veel brutaler dan er ooit in Belgie hebben geheerscht in den grootsten
bloeitijd van het franskiljonism : ze zwijgen er als uitgeperste
citroenen, en zijn al heel blij wanneer hun bladen mogen verschijnen zooals de Duitschers het eischen.
« Eertijds werd er geklaagd dat de verschillende Belgische
gouvernementen die elkander beurtelings opvolgden, Vlaamschonkundige ambtenaren aanstelden, die voortdurend met het
Vlaamsche yolk in aanraking moesten komen. t'Akkoord, en
naar mijn bescheiden meening had men duizendmaal gelijk
daartegen verzet aan te teekenen ; want het zal een eeuwige
waarheid blijven, dat de ambtenaren voor het yolk en niet het
124

yolk voor de ambtenaren bestaat. In geval van protest zouden de
IDuitschers misschien antwoorden — natuurlilk in de zeer waarschijnlijke veronderstelling dat de protesteerders niet met een
Duitschen vloek brutaal-weg werden buiten gegooid of achter
de grendels gestoken — dat zij de Vlaamsche taal onmachtig
zijn en bijgevolg verplicht zijn de Vlaamsche brieven in het
Duitsch te beantwoorden. Maar, hoe kunnen ze dan Vlaamsche
brieven lezen en begrijpen ? Wanneer er verordeningen moeten
aangeplakt worden om het y olk den duivel aan te doen, kennen
ze wel Brie talen : Duitsch, Vlaamsch en Fransch. Nochtans,
in de veronderstelling dat men op de Kommandantur volstrekt
geen Vlaamsch kende, zou men dan niet tegenover dezelfde
bezwaren van eertijds staan ? Me dunkt dat een Duitsch beheer,
hetwelk alle maanden 40 millioen afperst om eenige duizenden
soldaten te onderhouden en sigaren te laten rooken, toch wel
genoeg moet kunnen overhouden om een half dozijn ambtenaren
aan te stellen, die het yolk in zijn eigen taal kunnen inlichten.
Maar ik herhaal het : daar zwijgen de gazetten over, omdat ze
naar geen pinhelmen mogen opzien. Hadde eene Belgische regeering eertijds jets dergelijks moeten beproeven, men zou een
storm in het land hebben zien opgaan.
c< Men ziet dat het spreekwoord : « Vreemde oogen dwingen ! >> nog niet buiten de wereld is. Maar lieden, die tegenover
vreemde indringers geene misbruiken durven aanklagen, verbeuren hun recht om in de pijnlijkste dagen, waarin hun land
verkeert, elders bewegingen op touw te zetten, die men op
voorhand meet tot niets te kunnen leiden dan... om het hun
eigen regeering nog moeilijker te maken.
# Dat zouden intellectueele menschen die te Amsterdam of
in Den Haag op hun pantoffels rondwandelen, ten allerminste
moeten begrepen hebben. En indien men er uit tijdverdrijf dan
toch bezigheid hadde willen zoeken, zou men best gedaan hebben van nit Nederland protesten te laten uitgaan, gericht tegen
de verschillende Kommandanturen, opdat de schandalen der
taalverkrachting tegenover het V laamsche yolk zouden ophouden. Dit zou zich des te meer opdringen, daar het yolk, door
de met elken dag aangroeiende kwellende maatregelen, meer
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dan ooit gedwongen wordt met het bestuur in aanraking te komen.
« Kantte men zich weleer tegen de Fransche taal om wille
van het stambewustzijn, in de meeste gevallen toch verstond
men Fransch. Maar hoeveel lieden in de Vlaamsche streken
kennen Duitsch ? De toestand wordt er dus nog merkelijk erger
OM.

« Laat ons een oogenblik veronderstellen, dat de oorlogskansen Belgie zoo noodlottig werden, dat het land onder
Duitsch beheer bleef,
WAT ZOUDEN DE STRIJDENDE VLAMINGEN DAN DOEN?

« Beelden deze zich wellicht in, dat Duitschland de Vlaamsche taalrechten zou eerbiedigen ?
O1k begrijp dat iemand naief kan zijn tot het kinderachtige
toe, maar zoo snulachtig acht ik nu ook niet een der groepen
voor de taalrechten vechtende Vlamingen, om zich slechts een
minuut te vleien met het denkbeeld, dat van of den dag der
annexatie alle officieele en niet officieele zaken in VlaamschBelgie in de moedertaal zouden afgehaspeld worden.
O Had ik het, eenige maanden geleden noodzakelijk geoordeeld Stijn Streuvels duchtig op de vingers te tikken om de
onvaderlandsche strekking welke hij in zijne oorlogsboeken ten
toon spreidde, dan toch ben ik eerlijk genoeg openhartig in te
stemmen met den brief, dien hij korts nadien in de « Nieuwe
Rotterdamsche Courant » afkondigde nopens de gevolgen, die
eene verpruisching voor de Vlamingen op taalgebied hebben
zou. Daarin betoogde hij met veel grond van waarheid, dat alsdan alles zou verduitscht worden : bestuur, schoolwezen, enz.
O1k geloof wel dat de hardnekkigste voorvechters der
Vlaamsche zaak voor deze bewering medelijdend de schouders
zullen opgehaald en haar beschouwd hebben als een nutteloos
schrikbeeld voor de toekomst ; maar, wat Streuvels dienaangaande schreef, acht ik zoo waar, dat het bijna kinderachtig
wezen zou er een oogenblik aan te twijfelen.
KVoorzeker zegt de gezonde rede, dathet onzinnig is een
yolk een vreemde taal op te dringen, en dat eene regeering moet
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verondersteld worden Bingen te weten, die de minste schooljongen kent ; maar begin nu eens een Duitsch militair gouverneur de taal der gezonde rede te laten hooren.
v Is gansch het Duitsch regiem niet gegrondvest op willekeur, brutaal geweld en bekrompenheid ? Wat is er daarenboyen te verwachten van een yolk, dat de barbaarschheid zoo ver
drijft, neutrale landen binnen te dringen, de eerste beginselen
van het Volkenrecht onder de voeten vertrapt en verantwoordelijk blijven moet voor alle moorden en brandstichtingen ?
« En het zou van zulk laaggezonken yolk zijn dat men
rechtvaardigheid hoopt ? Dat dergelijk yolk met een pennetrek
in Vlaamsch-Belgie al het onrecht, dat ooit Vlaanderen werd
aangedaan, zou herstellen ?
« Neen, zoo kortzichtig zal de kleinste schooljongen niet
wezen !
✓De voorbeelden van verduitsching, hooger aangehaald,
zeggen reeds meer dan voldoende, hoe het in een naaste toekomst in gansch Belgie op taalgebied gaan zou, indien het ongeluk wilde dat de Pruisische geesel over het land zweven bleef.
,, Van at het eerste oogenblik betreurt de rechtzinnige bevolking van Belgie den kleingeestigen strijd tusschen de Vlamingen, en voor het welzijn van gansch den lande kon deze,
in de huidige noodlottige onistandigheden, best van al gemist
worden.
✓ Het is niet wanneer een land verschrikkelijk geteisterd
is in al de standen der maatschappij ;
wanneer de rijken tot
armen en de armen tot den bedeistaf zijn vervallen ; — wanneer
de deftige bevoiking in de gevangenls wordt geworpen en de
zonen den heldendood op de slagvelden sterven ; — wanneer
elken dag de eene dwingelandij op de andere wordt gestapeld
en 's morgens niemand zeker is of hij 's avonds niet achter de
grendels zal opgesloten zijn ; — waar het yolk overgeleverd is
aan gewetenlooze mouchards ; — waar militaire rechtbanken
worden ingericht met de uitsluitelijke bedoeling geld te kloppen
van slachtoffers, die niet eens weten om welke reden zij er verschijnen moeten ; — waar een rijk zonder inkomsten, eerst voor
honderden millioenen werd afgeperst, en thans een maandelijksche belasting van 40 millioen aan de vreemde indringers beta127

len moet, tot onderhoud van zijn eigen tyrannen en van eenige
honderden afgeleefde soldaten, wier maandelijksche noodwendigheden geen 3 millioen bedragen kunnen ; — neen, daar past
het niet, onderling te vechten voor taalrechten en bestuurlijke
scheiding. In zulk een land is verdraagzaamheid, hulp, leniging
noodig, en dit alles verkrijgt men niet dan door eendrachtig
streven, door het doen zwijgen van alle politieke driften ; kortom, door de broederlijke hand die door alien, zonder eenige
uitzondering, moet gereikt worden.
4( Wat zou men denken van het geestespeil van menschen
die, te midden van den nacht, onderling gingen twisten over
het beste stelsel van deursloten, en ondertusschen de bandieten
ongestoord gansch het huffs lieten leeg plunderen ? En nochtans, dat is de gedragslijn der strijdende Vlamingen met pen en
inktpot.
i( En als hun strijdlust dan toch ontembaar is, welnu, dan
bestaat er meer dan voldoende gelegenheid om in de bezette
streken van Belgie de Duitschers rekenschap te gaan vragen
over al de dwingelandij, welke zij er uitoefenen. Er blijven,
buiten den taalstrijd, nog katten genoeg te geeselen.
q Boven den taalstrijd moet, in de eerste plaats, het levensbehoud van een yolk staan, dat zucht, weent, lijdt en strijdt van
den eenen dag in den anderen.
K Misschien zullen sommige over den Moerdijk vertoevende Vlamingen nog niet veel weten van de ellende, waaronder hun eigen landgenooten in het Vaderland gebukt gaan.
Verleden week verloor een loodgietersjongen uit een talrijk gezin op een dak te Borgerhout het bewustzijn ; als bij mirakel
bleef hij in de dakgoot liggen. Er kwam aan het licht dat de
knaap sedert twee dagen niet meer geeten had. Hoeveel duizenden en duizenden kleinen, die nooit iets te kort hadden, gaan
thans met honger naar bed ? Hoeveel slachtoffers gaat de nakende winter door ontbering bij de Belgen maken ?
q En in Holland en in Belgie vecht men voor bestuurlijke
scheiding, terwijl de vijand alles onderdrukt houdt en overal
ellende heerscht ! En onderling verwijten zij elkander, dat er in
het Vlaamsche land vele bladen verschiitien die aan de Duitschers verkocht zijn ! Maar als dit waar is, hoe durven die zich
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dan nog met een taalstrijd inlaten ? Zouden deze bladen niet
beter doen in het Duitsch het licht te zien ?
0 't Is Droogstoppel niet die hier verdenkingen oppert,
't zijn de strijdenden zelf die het openlijk in Nederlandsche bladen schrijven. En zij, die dergelijke verwijten doen, moeten er
toch jets van weten !
0 Een strijd als dezen en in de noodlottige omstandigheden waarin 't land verkeert, is maar alleen mogelijk in Belgie.
<< Voor degenen, die zich misschien nog mochten vleien
met het droombeeld, dat er langs Duitsche zijde op taalgebied
voor de toekomst meer zou te verwachten zijn dan tot heden in
Belgie het geval was, zal het niet van belang ontbloot zijn eens
na te gaan
HOE HET DIENAANGAANDE IN DUITSCH-POLEN GESTELD IS.

OMen heeft veel gesproken en geschreven over de verdrukking der Russen op de Polen, die in de dagen van Sobiesky bekend stonden als het heldhaftigste yolk van den aardbodem.
Men heeft het altoos willen voorstellen, alsof van de drie verbrokkelde stammen : Russisch-Polen, Oostenrijksch-Polen en
Duitsch-Polen, de Polen in het czarenrijk als de meest ongelukkigen moesten doorgaan.
« Niets is minder waar dan dit. Terwijl keizer Wilhelm II er
nooit aan gedacht heeft de Polen te beschouwen als Duitsche
onderdanen, bleef hij steeds zorgvuldig buiten hun bereik, wel
wetende hoe de gezindheid te Posen in Gallicie tegenover hem
was. Nikolaas II daarentegen aarzelde niet, in 1901, een hartelijk bezoek aan Warschau, in Russisch-Polen, te brengen. Op
het kasteel van Skierniwicz ontving de czaar, zonder het minste
blijk van wantrouwen, de Poolsche notabelen, welke hem door
prins Radziwill werden voorgesteld. Daar ging het zoo onbedwongen, zoo vriendelijk toe, als in het intieme leven van den
Russischen heerscher.
OAntwoordend op het uitmuntend onthaal dat hem te beurt
viel, zegde de czaar, dat hij zich gelukkig achtte eenige uren te
midden der Polen te kunnen vertoeven, het bij dit enkel bezoek
niet te zullen laten, maar zoo dikwijls in hunne tegenwoordig129

held te verschijnen als de omstandigheden het hem zouden
toelaten.
« En eischte Nikolaas II dat zijne opwachting in de Russische taal geschieden zou ? Volstrekt niet. Gansch het onderhoud greep plaats in het Poolsch. Wat meer is, op zijn uitdrukkelijk verlangen zongen de schoolkinderen Poolsche liederen,
en de czaar aller Russen gaf de eerste het sein om het nationaal
Poolsch hymne toe te juichen.
« Hoe geheel anders was het gesteld niet de Duitsche
Polen onder het Bismarckiaansche regiem. Op den roes der
overwinning van 1870 volgde in Duitschland de « Kulturkampf #,
in het leven geroepen door den toenmaligen ijzeren rijkskanselier. 40.000 priesters en leeken, waartusschen een grout aantal
Polen, werden in de gevangenis geworpen of nit Duitschland
verbannen. Ook vele Elzassers en Lotharingers moesten het in
dezen kamp ontgelden.
0 Maar de strijd van Bismarck tegen de Roomsche Kerk
was in dien tijd niet de eenig gewichtige gebeurtenis, die de
wereld verstomde. Het Duitsch gouvernement begun er naar te
streven om zich meester te maken van de eigendommen der in
Duitschland gevestigde Polen. Een eerste krediet van 100 millioen Mark werd met dit doel door den Reichstag gestemd. Eenmaal de Poolsche eigendommen in bezit der Duitsche regeering,
zou deze ze op hare beurt to koop stellen om ze in Duitsche
handers te doers overgaan. Dit was het werk van den renimeester
Gods, cre het recht voorstond en 't onrecht tegenging. Nu baatte
het niets, dat een Pool een hoogeren prijs bood dan de regeeringsagenten : het was een uitdrukkelijk bevel voor de autoriteiten, het eigendom aan de regeering toe te wijzen.
" « Dezelfde maatregelen werden nadien genomen tegen de
in Duitschland gevestigde Poolsche landbouwers. Een eerste
krediet ten bedrage van 250 millioen Mark werd daarvoor gestemd, dat weldra verhoogd werd tot 400 millioen Mark. Later
vergenoegde men zich niet meer de gelegenheid of te wachten
tot het aankoopen van gronden, aan Poolsche landbouwers toebehoorend ; men onteigende ze kortweg, zich steunende op het
eeuwenoude brutaal geweld der Duitsche macht, voor wie recht
en billijkheid immer onbekende woorden waren.
130

« Toen kwam het verbod, dat Been Pool nog op eigen
grond een woning bouwen mocht : zij moesten van Duitsche
eigenaars afhankelijk gemaakt worden. Deze barbaarsche dwingelandij lieten de Polen zich niet lijdzaam welgevallen. Liever
dan zich te onderwerpen aan deze tyrannieke maatregelen,
maakten zij tenten op hunne velden en leefden er onder als ware
Bohemers. Langer dan twee jaren duurde dit rechtmatig verzet.
Alsdan stemde de Reichstag een eindje wet, dat de radikale
onteigening van alle Poolsche onroerende goederen bevool.
« Het solidariteitsgevoel der onderscheideliike Poolsche
stammen van Rusland en Oostenrijk veropenbaarde zich thans
op krachtige wijze. De cooed der groote dagen van voorheen
was in al de Polen weergekeerd om de hatelijke, onmenschelijke verdrukking, Welke op hunne rasgenooten in Duitschland
werd uitgeoefend.
« De Russische Polen verhieven krachtdadig de stem tegen
de Duitsche barbaarschheid, en de Oostenrijksche Polen in den
Reichstag van dit land vroegen de onverbiddelijke tusschenkomst
der regeering. Dit verwekte een storm in het Oostenrilhsch parlenient en menig vlijmende uitdrukking steeg op in het bevriende
land tegen den Duitschen rentmeester Gods.
• Maar inmiddels gebeurden er bovendien in DuitschPolen Bingen, op dewelke ik vooral de aandacht der voor taalrechten strijdende Vlamingen wit inroepen, en ook voor degenen
die er op steunen mochten, dat de Duitschers, op een zilveren
schotel, de wet der Vlaamsche taalrechten zouden aanbrengen.
« Velen zutlen zich waarschijnlijk nog de beroerde dagen
van 1901 herinneren, toen gansch de Europeesche pers zich
met Duitsch-Polen bezighield. In de school van Vrezno waren
door Duitsche onderwijzers de Poolsche kinderen tot bloedens
toe geslagen. Hunne misdaad bestond hierin, dat zij geweigerd
hadden hun catechismus in het Duitsch op te zeggen.
« Een ingesteld onderzoek bracht aan het licht, dat deze
mishandelingen algemeene regel waren op de Poolsche schoolkinderen. Bij middel van stokslagen en erger meenden de
Duitsche onderwijzers, die natuurlijk op hooger bevel handelden,
de nationale taalprinciepen der Poolsche kinderen in de kiem te
smoren. Sommige kleinen van 6 tot 7 jaar oud, droegen ver131

scheidene maanden later nog steeds de bloedige sporen der
mishandelingen op hunne lichaampjes.
O En welk was het antwoord der Duitsche regeering op
deze door niets hoegenaamd te loochenen mishandelingen ? Te
Guierzow werden twintig Poolsche moeders gerechtelijk vervolgd, omdat zij verzet hadden durven aanteekenen tegen de
barbaarschheden, gepleegd op hunne kinderen.
O Men herinnere zich het logisch antwoord dat een dezer
moeders aan de rechters gaf, om haar verzet te rechtvaardigen :
« 1k wil wel dat mijne kinderen de Duitsche taal aanleeren,
maar ik verlang tevens dat zij het eerste godsdienstonderricht
in hunne moedertaal ontvangen, omdat zij in een voor hen
vreemde taal daarvan geen begrip krijgen. Onze kinderen moeten met ons leeren bidden in de Poolsche bal. >>
O Een dezer vrouwen, een weduwe met zeven kinderen,
waarvan er vijf waren mishandeld geworden, wei d door de
Duitsche rechters veroordeeld tot twee jaar en zes maanden gevangenisstraf. Dat zou haar leeren verzet aanteekenen tegen het
onderrichten der eerste godsdienstbeginselen in een vreemde
taal, die nooit de hare was geweest.
« Het was te dier gelegenheid dat de geniale Henry Sienkiewicz, de beroemde schrijver van 0 Quo Vadis », zijn alarmkreet aanhief : 0 Wilt gib, na de moeders in de gevangenis te
hebben geworpen, hare heldhaftige Poolsche kinderen van honger doers omkomen ? >>
« Zou men niet geneigd zijn te gelooven, dat het tijdperk
van keizer Nero in 1901 tot leerschool der Duitsche wereld genomen was ?
« Mocht men er zich dan over verbazen, dat niet alleen de
pers tot in de verste uithoeken der wereld de Duitsche regeering
brandmerkte om hare middeleeuwsche houding tegenover de
Polen in alles wat hun duurbaar was, maar dat tevens hun Poolsche rasgenooten naar de zweep grcpen om den Duitschers een
welverdiende geeseling toe te dienen ? Te Lemberg, in Oostenrijk, bij het vernemen der Duitsche bandieterijen op de Polen,
hief de gemeenteraad de zitting ten teeken van rouw.
O Er werd meer gedaan : Warschau boycotteerde alle
Duitsche koopwaren en weigerde formeel de bestellingen aan
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Duitsche huizen gedaan. In sommige steden verzetten Poolsche
werklieden zich krachtdadig, zorg te dragen voor het electrisch
licht der Duitsche huizen.
« Maar, ondanks al deze maatregelen van verzet, bleef het
laatste woord aan den rentmeester Gods, die de sterkste was,
doch voor wien recht of onrecht twee woorden bleven, waaraan
hij niet mêêr belang hechtte dan aan de cigaret die hij achteloos
wegwierp of onder den voet vertrapte.
OMisschien is het hier de plaats om nog eene geschiedkundige bijdrage te leveren en aan te toonen, hoe de laatst
regeerende afstammeling der Brandenburgers, den titel van
4 Rentmeester Gods » ten voile verdiende, door 't handhaven
van het recht en het tegengaan van het onrecht.
« Het gebeurde in 1897. De groote manonvers hadden in
Duitschland plaats gehad, waarbij een uitgestrekt korenveld was
vernield geworden. De eigenaar van dit korenveld was een genaamde Fuchs. Enkele weken nadien kwam de keizer, in gezelschap van een aantal vrienden, ter jacht in de nabijheid van het
vertrapte korenveld. Fuchs maakte van deze gelegenheid gebruik
om de aandacht des keizers te vestigen op het vernielingswerk
zijner troepen, en meende zijn recht te mogen doen gelden om
schadevergoeding te vragen. De « Oberste Kriegsherr >> kon
zich met eigen oogen overtuigen, dat de oogst van het korenveld bepaald verloren was. En wat denkt de lezer nu : dat de
keizer, die met de wettelijkheid der klacht moest instemmen,
schadeloosstelling verleende ?... lemand, die niet zoo verwaand
is zich in te beelden een afgezant van den Heer te zijn, zou stellig vergoeding toegestaan hebben, omdat de wet der rechtvaardigheid voorschrijft, dat alle voorwerpen, vernield door vreemde
personen, moeten vetgoed worden, en al de rechtbanken van
gansch de wereld, zelfs zonder eenigen vorm van proces, den
Duitschen boer in het gelijk zouden gesteld hebben. Maar.... de
rechtvaardige (?) rentmeester Gods was van een ander gevoelen : hij zond Fuchs weg met de verzekering, dat hem geen
pfennig zou uitbetaaid worden voor al de schade, die de troepen
aan zijn korenveld hadden toegebracht. De boer, ten voile bewust der moedwillige krenking van zijn recht en eenigszins oploopend van karakter ziinde, wierp, in een oogenblik van gram133

schap, den keizer een beleedigend woord naar het hoofd. Op
staanden voet veroordeelde Wilhelm II den ongelukkige tot
negen maanden gevangenisstraf.
0 Een bloedverwant van Fuchs trad daarop vooruit en
smeekte den keizer om genade. Dit had juist een verkeerd uitwerksel, want de rentmeester Gods geraakte buiten zich zelven
van woede. Verontwaardigd riep hij den bloedverwant van
Fuchs toe : 0« lk ben verbaasd dat gij genade durft inroepen
«« Denk daar echter niet meer aan ! 1k wil de krankzinnige
00 daad, aan dewelke gij u overlevert, vergeten. Weet gij wat
0« men eertijds met individuen uwer soort zou gedaan hebben ?
«0 Welnu, zij zouden zich mogen gelukkig geacht hebben, in<< 4( dien zij niet gevierendeeld waren geworden ! >>» En zich tot
zijn keizerlijk jachtgezelschap wendend, voer Wilhelm II voort :
«« Laat mij het u eens en voor altijd onder het oog brengen :
in voorkomend geval zou ik een moordenaar genade schenken, maar nooit zal ik medelijden gevoelen voor den beleediger van een gekroond hoofd. Zulk een man is tienmaal
schuldiger dan een moordenaar. Negen maanden opsluiting
is bijgevolg een onbeduidende straf. Vergeet niet dat zijn
ellendige tong den Heer hecft beleedigd in 't hoofd van den
Duitschen Staat ! >>»
0 Wie zulk verheven begrip heeft van zijne zending als
.
Rentmeester Gods, kan er i mmers niet veel graten in vinden,
dat zijne militaire onderdanen, opgevoed in de school de i- brutaliteit, van Belgie een moordenaarskuil en 't grootste afzetgebied van allerlei bandieterijen hebben gemaakt ?
0 De onderling strijdende Vlamingen zullen tevens, door
de aanhaling van den taalstrijd in Duitsch-Polen, reeds genoegzaam overtuigd zijn, dat zij in de toekomst wellicht nog meer
zouden to verwachten hebben dan Fuchs, die op zulke uitstekende wijze vergoed werd voor zijn vertrapt korenveld !
0 En hier rijst nu de vraag op :
VOOR WIE HALEN DE VLAMINGEN DE KASTANJES UIT HET VUUR?
0
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En het antwoord laat zich niet wachten : Zooals de toe-

stand zich thans voordoet, voor niemand anders dan... voor de
Duitschers
0 Deze moeten met den onderlingen strijd der Vlamingen
niet weinig in hun vuist lachen, en ik zou wel eens het gezicht
van von Bissing willen zien, wanneer deze verslag laat uitbrengen van al de opgeschroefde artikels, welke nopens dezen pennestrijd dag in dag uit de ronde in de Hollandsche pers maken.
« De grootste vooruitstrevers op dit gebied zijn ongetwijfeld
de Gentenaren, die van de Duitschers openlijk een manifest aan
het Vlaamsche Volk hebben mogen verspreiden, waarin o. a.
voorkomt :
AAN HET VLAAMSCHE VOLK.
00 Vlaanderen wordt van zijne ketenen bevrild. Bij alle
«« bewuste Vlamingen brengt deze tijding ontroering, geest0« drift, hoop op de vervulling van het totnogtoe slechts ge4(« droomde toekomstideaal, dat nu een bereikbaar doel is
00 geworden :'

EEN VLAAMSCH VLAANDEREN !

00
««
0 4(
««
««
««

«« De geestelijke verlossing der Vlaamsche gewesten, zooals wij die willen, is echter nog niet geschied. Daarom dient
zij van ons Vlaamsch standpunt nader beschouwd en onderzocht.
00 Eenerzijds schrijven onze Vlaamsche belangen ons den
strijd voor tegen het knellend staatsjuk van 1830, anderzijds
moet een zelfstandige, volkomen Vlaamsche staat het doel
van ons streven en van al onzen arbeid zijn.
«« Zwaartillende Vlamingen, hierin accoord met de vijanden van onzen stam, trachten bijeen to houden wat niet
bijeen hoort en bestendigen alzoo de verfransching en verbastering van ons volk. Slechts een zelfstandig Vlaanderen,
Vlaamsch in zijn onderwijs van lagere school tot universiteit,
Vlaamsch in zijne wetgeving, leger en bestuur, Vlaamsch in
hart en ziel kan voor goed paal en perk stellen aan dit gevaar. Daarom dan ook is steeds het streven van alle zelfbewuste Vlamingen geweest :
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EEN ZELFSTANDIG VLAANDEREN,

omvattende alle Vlaamsch-sprekende gewesten ten Noorden
van de taalgrens en ten Zuiden van Nederland. Nu reeds
« « van de grenzen van dezen staat spreken nu de' oorlog nog
K« niet geeindigd is, ware voorbarig. Toch moet worden vast0 0 gesteld dat door een splitsing van de Vlaamsche gewesten
0 0 voortdurend nieuwe gistingen zouden ontstaan, en duizenden
«K Vlamingen aan verdere verbastering prijs gegeven worden. >>

««
«K

A En vandaar tot onderhandeling met de Bondgenooten is
nog slechts een stap. Luister maar :

«« Met den Algemeenen Vlaamschen Raad zouden de regeeringen der zegevierende mogendheden zich dan in verA « binding kunnen stellen om Vlaanderens toekomst te regelen,
40 thans in overleg met de Vlamingen zelf, en niet meer zooals
A A totnogtoe, buiten hen om en tegen hun belangen in. >>»
AA

A 1k ben geneigd te gelooven, dat de Gentenaren met de
eerste winterkoude reeds vele beren in 't zicht hebben ; deze
moeten dan ook nog geschoten worden, en mocht dit gebeuren,
twijfel ik er toch grootendeels aan of de Duitschers lust zouden
hebben deze berenvellen te koopen. Althans, indien Duitschland de overwinning op Belgie behaalt, zullen de Vlamingen
met onderhandelen minder last hebben dan met het opstellen
van hun manifest.
4 lk heb hiervoren aangetoond hoe de Duitschers in
Duitsch-Polen de eerbiediging der taalrechten verstaan, 't is te
zeggen, met de zweep op den rug der kinderen. Het zou er dus
in Belgie wat erger toegaan, dan tot liertoe het geval was, niet
alleen met het onderwiis, maar met de voertaal in 't algemeen,
die natuurlijk en overal het Duitsch zijn zou. Wie daaraan twijfelen mocht, is waard in een krankzinnigengesticht opgesloten te
worden. Men leze nu maar eens aandachtig de door de Duitschers afgeleverde « passen » . Wat men absoluut noodig heeft
te weten, staat er... alleen in het Duitsch op gedrukt, en wie op
de Kommandantur den moed bezit nopens deze onderrichtingen
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inlichtingen te vragen, wordt met een Duitschen vloek effenaf
buiten gegooid op een wijze, waarvan de Duitschers het monopool uit Beriiin schijnen meegebracht te hebben.
« Voor wat de Bondgenooten betreft, acht ik het erg naief
vanwege den « Algemeenen Vlaamschen Raad », die nog eerst
moet gesticht worden, zich te vleien met het denkbeeld, dat
deze, in geval van overwinning, er zullen mee onderhandelen.
Veel diplomatie is er in het manifest der Groep van Gent dan ook
niet te vinden, en daar zal iedereen wel mee instemmen. Aileenliik krijgt men den indruk dat het manifest opgesteld werd in
een vlaag van ontroering, zonder echter de gevolgen overwogen
te hebben.
q 1k weet niet of de Groep van Gent bestaat uit eenige mannen, of dat heel Gent zich onder hunne banier heeft geschaard.
In het laatste geval dunkt mij dat zij, om te beginners, veel verstandiger zouden gehandeld hebben, de eenige honderden Duitschers uit Gent en vervolgens uit Antwerpen te kloppen ; dat
zou een eerste stap tot overwinning zijn, niet alleen voor het
land, maar ook voor de Vlaamsche zaak, want ik herhaal het :
van de Duitschers is op taalgebied niets te verwachten dan een
verdrukking, honderdmaal erger dan in den allerslechtsten tijd
van het franskiljonism. Daarover zullen alle Vlamingen het wel
eens zijn.
q Men leide nu uit deze opmerkingen niet af, dat Droogstoppel een vijand der Vlamingen is : het tegendeel alleen is
waar. Niemand meer dan ik wensch rechtzinnig de taalkwestie
opgelost te zien in den geest van volledige bevrediging. Maar
ook acht ik het gladweg verkeerd onderling te vechten om lets,
waaromtrent op dit oogenblik niemand lets met eenige zekerheid voor de toekomst bepalen kan. 1k ben hier te Amsterdam
in de gelegenheid geweest een tiental overtuigde Vlamingen —
geen Vlamingen die den hoogen toon geven, thuis van den morgen tot den avond Fransch spreken, en hun kinderen een Fransche opvoeding geven — over deze onderlinge verdeeldheid te
spreken. Welnu, allen waren het eens dezen onzinnigen strijd in
de tegenwoordige omstandigheden diep te betreuren. Op mijne
vraag, of er een gansch yolk achter hen stond, kreeg ik glimlachend ten antwoord : <, Misschien geen 5 ten honderd. In Bel137

gie heeft het yolk last genoeg met de Duitsche bezetting, welke
loodzwaar op zijne schouders drukt, dan dat het zich thans om
een taalstrijd bekommeren zou. » Het is dus de plicht van ieder
rechtgeaard Belg zich om zijnen Koning en zijne regeering to
scharen. Als Vlamingen en Walen hun bloed gestort hebben
voor het gemeenschappelijk Vaderland, past geen verdeeldheid.
Verdeel en gij zult heerschen ! zou bier alleen den vreemden
indringer ten goede komen ! En daarvoor moge het diep verdrukt en uitgezogen Vaderland wel behoed blijven !
JANUS DROOGSTOPPEL,

Lauriergracht, 37, Amsterdam.
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VIII.
de voorgaande brochuur, welke verscheen in het
begin van 1916, kan opgemaakt worden dat, vooral
te Antwerpen, het activistisch zaad, zoo kwistig
gestrooid door aan Duitschland verkochte livreiknechten, reeds welig begon te tieren. Die Vlaamsche herren
hadden het destijds zeer gemakkelijk in het maken hunner propaganda. Immers, — zooals ik het reeds in 't vorige hoofdstuk
deed aanmerken, — sinds lang verscheen er geen enkel dagblad
van voorheen meer. < Het Vlaamsche Nieuws » met zijn afgietsel « De Antwerpsche Courant y, waren de eenige bladen,
bestemd om de Vlamingen tot het activism te bekeeren, met den
onvermijdelijken Raf. Verhulst als hoofdopsteller. Het blad van
Luc en Borms stond bovendien geheel en al onder Duitsche bescherming, en wie het waagde openlijk de stem te verheffen tegen de kerels, die zich zelven de 0 Redders van Vlaanderen »
noemden, had altijd elf kansen op tien nog denzelfden dag in de
Begijnenstraat te zitten.
Voor wat mij betrof, gezien er geen ander middel van
verdediging bestoncl, schreef en drukte ik onverdroten voort,
zonder mil het minst te storen, noch aan de banbliksems en
bedreigingen van o Het Vlaamsche Nieuws », noch om de Duitsche spionnen en polizei, waarvan er alle dagen minstens een
dozijn plaats namen op de bank vOOr mijne woning.
Van den anderen kant was de trouwe Richard Van Hemeldonck voortdurend op zijnen post• en niets was in staat hem te
ontmoedigen. Zeker, er ging bijna geen week voorbil, zonder
IT
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dat nu deze, dan gene sluikhandelaar onzer brochuren achter
de grendels geraakte ; maar voor een geheime verkooper die
onschadelijk gemaakt werd, bracht Van Hemeldonck er twee
nieuwe aan.
Hoe hij daar in gelukte, heb ik hem nooit gevraagd, en hij
heeft het mij nooit gezegd. Indien echter al de menschen van
goeden wil hadden vastgezeten, zou ik hem in staat geacht
hebben zelfs Duitschers of activisten aan te werven om zijn doel
te bereiken.
Wat meer is, Van Hemeldonck was bovendien de man die
altijd op verkenning uitging, mij van alle gebeurtenissen op de
hoogte hield, en alle vereischte dagbladen bezorgde, zelfs de
Hollandsche, welke door de Duitsche censuur niet werden doorgelaten.
En aldus werkten wij immer voort.
Omstreeks de maand Mei 1916 maakten de activisten het
te Antwerpen leelijk van den man. 0 Het Vlaamsche Nieuws »
sloeg sinds lang eenen toon aan, alsof het geen greintje
schaamtegevoel meer kende, en ik besloot dan ook maar eens
die o herren redactoren D duchtig den bol te schrobben, al hadden de zeepbarons het toen reeds zoover weten te brengen, dat
hunne zeep tegen goud opwoog en de grofste borstel niet in
staat was er schuim mee te verkrijgen.
1k laat hier deze brochuur in haar geheel volgen, omdat zij
een trouw beeld geeft van den toestand dier dagen. Het was de
twee-en-twintigste.
FUN SIGAREN EN BITTERKOEKJES, AANGEBODEN AAN
LUC, DR BORMS EN DR JACOB.

0 Nooit viel mij de onderscheiding te .beurt in betrekking
te komen met Luc (Raf. Verhulst), noch met Dr Borms, noch
met Dr Jacob, de steunpilaren van o Het Vlaamsche Nieuws »,
die zich zelven voorgesteld hebben de vrijmaking van Vlaanderen te bewerken, en die tot hiertoe niets bewerkt hebben dan....
de gunst der Duitschers. Wat meer is, geen van het beruchte
drietal is mij persoonlijk bekend en, daar geleerde menschen
die een doctoralen titel voor hunnen naam mogen schrijven, en
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dichters van zangspelen voorzeker met minachting moeten neerzien op een eenvoudigen sigarenfabrikant, zoo is het gereedelijk
aan te nemen dat Droogstoppel voor hen eveneens een onbekend wezen is. Al wat ik van dezen trio, die zoo onzalig in
Duitsch vaarwater verzeilde, weet, is — volgens genomen inlichtingen, — dat Dr Borms leeraar is aan het Koninklijk Atheneum van Antwerpen en bovendien den noodigen tijd vindt de
rol van hoofdopsteller aan voornoemd blad te spelen, zoodat hij
feitelijk twee heeren dienen kan, waartoe alleen buitengewone
geesten geschikt zijn ; — dat Dr Jacob, die eigenlijk nooit
staatsambtenaar benoemd werd, van Holland naar de Scheldestad stevende, ongeveer op het tijdstip waarop de mannen tot
30 jaar voor het Belgisch leger werden opgeroepen. Misschien
was Dr Jacob van gevoelen, dat hij zijn vaderland beter dienen
kon in de Roodestraat dan aan het front : kwestie van opvatting.
Voor wat Luc betreft, over hem ontving ik het volgend typisch
briefje, dat ik onverminkt volgen laat :
« Onbetwistbaar is Luc de grootste denker van onzen tijd.
Hij is de geniale dichter van « Quinten Matsijs >, « Het Minnebrugje >>, 0 Jezus de Nazareer >>, schrijver van « De Gewenschte
Karel o , die echter door het schouwburgpubliek niet gewenscht
werd, enz., enz. Luc werd in schier al de tooneelprijskampen,
uitgeschreven door de stad Antwerpen, bekroond, wat zeer
sterk pleit ten voordeele van zijn talent. Daar het meerendeel
der groote mannen niet gewiegd werd op den schoot eener hertogin, en in rijperen leeftijd maar al te vaak met kromgeloopen
schoenen door ons ondermaansche dal moesten Bolen van den
0 Witten Leeuw >> naar « Klein Parijs >, om het Germaansch
bloed warm te houden, — zoo had destijds het stadsbestuur van
Antwerpen zich grootmoedig willen toonen tegenover een zijner
verdienstelijkste zonen, en voor Luc eene betrekking tot stand
gebracht in de Volksboekerij der Blindenstraat, echter tegen
een armzalige jaarwedde van... 1800 frank, meen ik. Daarvoor
heeft Luc zich dankbaarder betoond dan hij verplicht was, want
herhaaldelijk zijn er in den Raad stemmen opgegaan tegen het
buitensporig hard werken van Luc in stadsdienst. Bij zomerdag
staat er in de Volksboekerij alle dagen een emmer water, benevens een groote spons, gereed om voortdurend zijn zweet op de
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vereischte koelte te houden, wat oprecht onmenschelijk mag genoemd worden. En als daarbij niet uit het oog verloren wordt
dat Luc bovendien leeraar is aan het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium en elken dag zijn vaderlandslievend (???) hoofdartikel schrijven moet, kan men wel denken dat zijn dagelijksche
boterharnmen met het begrijpelijke zweet doorweekt zijn. Maar...
volgens ik vernomen heb, zal de dankbaarheid van het Vlaamsche yolk voor zijne Redders zich niet laten wachten. Tot hiertoe
was Conscience de eenige die, tijdens het leven, zijn standbeeld
ingehuldigd zag. Het hoogerbeschreven drietal zal niet moeten
wachten tot den avond van het leven om insgelijks door brons
vereeuwigd te worden. Reeds ben ik in de gelegenheid gesteld
geweest bij een hunner vereerders, een uitstekend beeldhouwer,
de teekening te zien voor een standbeeld, dat onmiddellijk na
den oorlog zal opgericht worden op de Ossenmarkt, ter plaatse
waar thans het 0.-L.-Vrouwebeeld prijkt ; — dus in de nabijheid der Roodestraat, waar zij de wapens gesmeed hebben om
Vlaanderen vrij te vechten. Op deze teekening staat Luc in 't
midden, de rechterhand geleund op den schouder van Dr Jacob,
de linkerhand bevestigd op den schouder van Dr Borms. Ofwel
werd dergeliike houding aangenomen, omdat Luc nog al gemakkelijk naar bakboordzijde overhelt, ofwel om zijne medekampioenen onder zijn hooge bescherming te nemen. Op het
voetstuk, geheel samengesteid uit doodshoofden van gesneuvelde, Belgische soldaten, komen de merkwaardige woorden
voor : < Zij vochten Vlaanderen vrij met behulp der Duitsche bezetting. »
<K Wat er nu ook van zij, Luc, Borms en Jacob werken
aan de straat, en, zooals onze Jacob Cats het in zijnen tijd
schreef : « Wie aan de straat werkt, heeft veel beziens. » Wat
meer is, wie in dagblacin schrijft, mag beoordeeld worden. En
daarom heb ik mij eens de moeite getroost een aantal nummers
van c< Het Vlaamsche Nieuws » te doorloopen, om daarover
mijne meening kenbaar te maken. 1k durf mii vleien met de
hoop, dat de « Redders van Vlaanderen » met behulp der Duitsche bezetting, mij dit niet ten kwade duiden zullen, daar het
voor sommige Vlamingen als een wedstrijd geldt, dagelijks in
onze Hollandsche bladen hunne klachten uit te storten — niet
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over de Duitsche bezetting, met wie deze correspondenten het
opperbest schijnen te schikken — , maar over de verschrikkelijke
taalmiskenning, waarvan zij de slachtoffers denken te zijn. En
om bij gelegenheid de saus wat pikanter te maken, komt er van
tijd tot tijd een Antwerpsch-Hollandsch-Belgisch correspondent
boven water, zooals dien van o De Nieuwe Courant » — Heer
Marten Rudelsheim — die niets minder wist aan te kondigen,
dan dat dames uit de groote Antwerpsche wereld, die zich
bezighouden met de verpleging van pasgeboren kinderen, de
kleinen der Vlamingen maar radikaal den hals gingen omwringen uit haat tegen het Vlaamsche ras. Bij gebrek aan nieuws,
moet zoo'n gefabrikeerd sensatiebericht, vooral bij onze Hollandsche moeders, indruk maken.
o Wij mogen ons dus eerlang aan een nieuwen Bartholomeusnacht verwachten, natuurlijk volgens de verbeelding van
den berichtgever. Die verschrikkelijke mare gaf aanleiding om
mijne vrouw te doen uitroepen : o Heere-me-God-almachtig !...
Janus, waag het nooit meer naar Antwerpen te reizen.Verleden
jaar, op den Nationalen feestdag, zijt gij er van afgekomen met
een stukgeslagen hoed en een verminkten paraplu ; in voorkomend geval zoudt ge gevaar loopen < gelyncht >> te worden. »
En er was al de moeite van de wereld noodig om haar aan het
verstand te brengen, dat er slechts spraak was van liefdadige
dames die Vlaamsche bebekens de strotader gingen oversnijden,
en niet van Droogstoppels, die aan hooge lantaarnpalen zouden
opgeknoopt worden. In zijne correspondenties echter heeft
Johan Stokvis van die voorgewende kinderslachtingen nog geen
gewag gemaakt, zoodat ik met alle recht veronderstellen mag,
dat de fantazij van den Antwerpschen berichtgever der < Nieuwe
Courant » — ook een kampioen der Vlaamsche zaak — nog
in den dop zit. Nu, in oorlogstijd worden de wonderbaarste
dingen als de natuurlijkste beschouwd, zoodat er feitelijk niets
ongewoons in zou gelegen hebben, indien die correspondent
naar zijn blad in Den Haag hadde geseind, dat de Duitschers te
Antwerpen bezig waren, bij middel hunner pinhelmen, de
Schelde ledig te scheppen.
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HOE HET ER MET DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL UITZIET.

« Op verscheidene plaatsen der artikels van Luc in # Het
Vlaamsche Nieuws » krijg in den indruk, dat het Antwerpsch
publiek hem en de beide andere Redders, wel eens vrij onzacht
naar de ziel durft tasten. Want, herhaaldelijk beklaagt hij er zich
over, dat het y olk hen verwijt met de Duitschers samen te spannen, en meer andere lieve dingen. En op zekere plaats van zijn
blad roept Luc verontwaardigd uit, « dat zijn handên mogen
wit worden of gloeiend, indien hij ooit een Mark van de Duitschers hadde aangenomen. >> Dit alles teekent den toestand
waarin « Het Vlaamsche Nieuws » zich heeft weten te brengen.
Indien er niets verdachts hadde gelegen in de gedragslijn van
de redactie, dan zou het yolk zich heel zeker niet uitgelaten hebben in den geest, zooals Luc zelf in verschillende zijner artikels
aanh aalt.
« Ongetwijfeld kan niemand er zich tegen aankanten, dat
de Vlamingen strijden voor hunne taalrechten, ofschoon ik bij
mijne meening blijf, dat daartoe het tijdstip slecht gekozen is,
wanneer een gewetenlooze en barbaarsche indringer het land
bezet houdt, en die taalrechten moeten toegekend worden door
hen, die er de eene euveldaad op de andere stapelden ; die het
land met den grond gelijk hebben gemaakt, en die schijnbaar
deze rechten toekennen, niet omdat zij die rechten erkennen,
maar uitsluitend om de Vlamingen op hunne hand te krijgen. Zoo
naief acht ik Luc niet, om daarvan niet heilig overtuigd te zijn
als iedereen, die nog van 3 tot 5 tellen kan.
<< Trouwens, hoe durft gouverneur-generaal von Bissing
gewagen van de taalrechten der Vlamingen, wanneer hij proclamaties doet aanplakken, overgedrukt in het blad van Luc,waarin hij zegt, dat voortaan al de briefwisselingen met het Duitsch
bestuur, ofwel in 't Vlaamsch, ofwel in het Duitsch moeten gevoerd worden, en dat van correspondentien in de Fransche taal
zoo goed als Been rekening meer zal gehouden.worden.
O Belgie is nog altoos een tweetalig land, en de Conventies
van Geneve en Den Haag verbieden den bezetter iets te veranderen aan de bestaande regeling van een land zonder volstrekte
en dringende noodzakelijkheid. Zou Luc durven beweren dat het
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een dringende noodzakelijkheid is, bijvoorbeeld Walen, die een
Vlaamsche stall bewonen, met hunne taal wandelen te zenden ;
zij die, evenals de Vlamingen, schier dagelijks gedwongen worden met de vreemde overheid om allerlei kwellende maatregelen
in aanraking te moeten komen ? Zouden de Duitschers, die
ieder jaar een vaste en geregelde dievenbelasting, met dewelke
de trio van 0 Het Vlaamsche Nieuws » zich wellicht goed vereenigen kan, omdat zij afgeperst wordt door Germanen, die
ook van hun bloed zijn — daarvan niet eenige bedienden kunnen bezoldigen om Fransche briefwisselingen te voeren met
Belgen, die de Vlaamsche taal onmachtig zijn ? En als Luc,
Borms en Jacob rechten voor zich zelven eischen, moeten ze
dan niet beginnen ook die rechten aan anderen te laten ? Protesteerde Luc in « Het Vlaamsche Nieuws » tegen dergelijken
onrechtvaardigen maatregel,welke door elk rechtgeaard Vlaming
moet afgekeurd worden ? Toch niet ; Luc bewaarde daarover
het diepste stilzwijgen. En welk gedacht moet het yolk krijgen,
wanneer het de bondgenooten van Luc ziet optreden als de zoogenaamde wrekers der Vlaamsche taalrechten, terwijl zij willekeurig de taalrechten der Walen onder de voeten vertrappen ?
<< Uit deze beschouwingen moet nu niet afgeleid worden,
dat Droogstoppel zich aanstellen wil als kampioen voor de
Walen. Geenszins ; maar hij gaat uit van het standpunt dat,
wanneer men rechten voor zich zelven eischt, men ook verplicht is de rechten van anderen voor te staan.
0 En waarop gaat nu al het ketelmuziek van Luc en zijn
vrienden uitloopen ? Voorloopig op niemendal.
« 't Is waar, men heeft reeds kermis gevierd in de Roodestraat, toen von Bissing met een breed gebaar liet weten, dat hij
de Gentsche Hoogeschool vervlaamscht had, nadat verleden
jaar Raymond Kimpe, van Lier, en de jonge Vlamingen voor den
Duitschen gouverneur-generaal een soort knieval hadden gedaan
onder vorm van petitie — eene vernedering en onteering,waarvan Luc gebaarde hoegenaamd niets te weten, ofschoon die
petitie zoo weinig geheim was, dat zij zelfs in Amsterdam algemeen verspreid werd. Het bleek dus eens te meer waar te zijn :
hoe dichter bij de kerk, hoe slechter kristenen. En D r Borms
wist daar ook niets van, en nathurlijk, Dr Jacob evenmin.

0 Nochtans, Luc nam de Vlaamsche Hoogeschool aan uit
Duitsche handen als... kerstgeschenk, zooals hij zelf schreef. De
heer Henderickx, ofschoon volksvertegenwoordiger zijnde, vond
er nog minder graten in, want ik meen ergens in het blad van
Luc een artikel van den heer Henderickx gelezen te hebben,
waarin deze zich verheugde over de door de Duitschers vervlaamschte Hoogeschool, en nog zou voor hem de toestand
dezelfde zijn geweest, al hadde hij die vervlaamsching uit de
klauwen van den duivel moeten aanvaarden. Voor een wetgever
getuigde dit niet van een groot nationaal bewustzijn en nog minder van de machtspreuk : regeeren is voorzien. Want hij toch
hadde moeten weten dat, bij de terugkomst der Belgische regeering, deze alles ongedaan zal maken wat de Duitschers nit berekening hebben tot stand gebracht, — eene gedragslijn die ieder
Belg — ik spreek natuurlijk niet van Belgische Duitschers —
zeer correct beoordeelen zal, en die zelfs bij Hottentotten en
Laplanders zou gevolgd worden.
« Ondertusschen vond Luc het maar zeer natuurlijk dat
Pirenne, — een bewonderaar der Duitsche cultuur — en Paul
Fredericq — een jarenlang gekend ieveraar voor de vervlaamsching — beiden hoogleeraars aan de Gentsche universiteit, als
galeiboeven over den Rijn worden gevoerd, omdat zij geen
leeraarstoel uit Duitsche handen wilden aanvaarden ; want voor
die willekeurige en barbaarsche aanhouding had Luc geen
woord van afkeuring ten beste. En nu de Vlaamsche Hoogeschool bestaat, gaat ze uitbranden als een nachtlichtje, en dat
weten Luc, Borms en Jacob zoo goed als iedereen, die den toestand van zijn waar punt wil inzien. Gent ligt te midden van het
Etappengebied en geen hoogstudent, die den militairen leeftijd
bereikt heeft, zal in de stad der Artevelden mogen komen, want
zelfs de duivel zou er buiten blijven. Met de hoogleeraars gaat
het misschien nog erger gesteld zijn. Geen Nederlander zal een
leeraarstoel willen aanvaarden, wel wetende dat, bij een eventueelen terugkeer van het Belgisch bewind, dit zeggen zou :.
« Heeren X., Y. of Z., tracht het nu maar te schikken met de
Duitsche regeering, die u heeft aangesteld ; wij hebben u niet
noodig, vermits wij geen Hoogeschool, door de Duitschers in
Belgie gesticht, kunnen erkennen. » En dan bleef nog of te
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wachten hoevele Vlaamsche ouders — zelfs in de veronderstelling dat er zich geene hinderpalen van militaire zijde voordeden
— in de tegenwoordige omstandigheden hunne zonen zouden
toelaten de lessen der Gentsche universiteit te volgen. Weten
Luc en zijn twee andere Redders, dat er zich tot hiertoe diep in
de vijf studenten hebben laten inschrijven ? Dus, veel gescheer
en weinig wol ! Zou het misschien daaraan toe te schrijven zijn,
dat Luc in den laatsten tijd gebaard heeft alsof er nooit over een
Vlaamsche Hoogeschool ware gesproken geweest ?
I « Luc, jongdn, steek een sigaar op, en gib Borms en
Jacob, die wellicht niet aan rooken houdt, neemt een bitterkoekje. De priis der sigaren is wel merkelijk verhoogd, maar
voor eenmaal dat ik de eer heb mij te onderhouden met den geniaalste der huidige Vlaamsche dichters, mag er niet op een
paar Manillekens gezien worden. 1k verzeker u, Luc, dat ze
extra-fijn van smaak zijn, want Droogstoppel verkoopt geenen
bucht. Ware dit wel het geval, dan zou ik het niet zoolang hebben volgehouden op de Lauriergracht, 37. — 1k spreek meest
altijd van Luc, maar het is wel verstaan dat Luc, Borms en Jacob
1° door hun solidariteitsgevoel ; 2° door hunne plaats op het
redactiebureel van « Het Vlaamsche Nieuws » ; 3° door hun
Germaanschen oorsprong, eigenlijk maar 66n persoon uitmaken. En als ik Luc een sigaar aanbied, dan is het bijgevolg maar
billijk dat ik zijn geestelijke en stoffelijke vennooten, welke niet
rooken, op eenige bitterkoekjes onthaal.
0 Want ik houd niet aan uitzonderingen. En het spijt mij
zeer dat ik niet hetzelfde getuigen kan van de drie Germaansche
kameraden, die zich alle dagen bij de groene tafel van het redactiebureel der Roodestraat neerzetten. In elk nummer van « Het
Vlaamsche Nieuws » wordt er geweeklaagd over taalverkrachtingen, en er wordt dan ook duchtig gehamerd op de taalverkrachters. Maar waarom kloppen Luc, Borms en Jacob niet op
de Duitsche taalverknoeiers die hun land bezet houden ? Immers,
het Duitsch overheerscht er de landstalen van Belgie ; het
neemt de eerste plaats in op de officieele plakkaarten ; het is
de voertaal van gansch de bezetting ; al de passen worden er in
het Duitsch geschreven, en van het Vlaamsch wordt alleen gebruik gemaakt om regelmatig in « Het Vlaamsche Nieuws *
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doen of te kondigen, telkens er nieuwe judasserijen zijn uitgevonden, alsmede dat er van dezen tot genen datum andermaal
zooveel honderden Mark werden geroofd uit den zak van sukkelaren, plus zooveel jaren gevangenisstraf onder vorm van
willekeurige veroordeelingen. Dat Luc sympathiseert met de
Germanen, die van zijn vaderland een puinhoop en een moordenaarsnest maakten, getuigt wel niet van groot stambewustzijn
en noch min van vaderlandsliefde, maar voor het bepaald wegcijferen der Vlaamsche taal in het openbaar bestuur, zou Luc die
herren wel eens duchtig op de kneukels mogen, ja moeten tikken. Maar, helaas ! de Germaansche leeuwen der Roodestraat,
met hun breede manen, zijn afgedaald tot den rang van blaffende schoothondjes tegen hun eigen yolk, om de onderdanige
dienaren te worden der Duitsche verdrukkers, door het opnemen in hun blad van al de schurftige mededeelingen en veroordeelingen en het afkondigen van artikels, onder handteekening
van Luc, om te trachten de overweldigers wit te wasschen. En
daarin bestaat de rol van « Het Vlaamsche Nieuws ». Met de
breedste toegeving zelfs kan niemand er iets antlers uit afleiden.
Daarom mag natuurlijk het blad van Luc niet protesteeren tegen
Duitsche verkrachting. In vergelding kregen de Germanen der
Roodestraat van von Bissing een... Vlaamsche Hoogeschool
die, naar mijn zeer bescheiden aordeel, nooit zal geopend worden onder Duitsch beheer.
BOKKESPRONGEN VAN LUC.

« Wanneer ik nu een reeks nummers van « Het Vlaamsche
Nieuws » met de strengste onpartijdigheid doorloop, ben ik
geneigd te gelooven, dat de verdediging der Vlaamsche zaak
eigenlijk maar als voorwendsel client beschouwd te worden,
waarachter zich geheel andere Bingen schuil houden. En nu
mogen Luc, Borms of Jacob het goed of kwaad opvatten, dit
felt straalt overal door. Indien het blad der Roodestraat zich
geeerbiedigd had volgens de tijdsomstandigheden, dan zouden
er, in de eerste plaats, nooit Duitsche aankondigingen in verschenen zijn. Meent Luc dat, bijvoorbeeld, bij eene eventueele
bezetting van Belgen op Duitsch grondgebied, de Duitsche dag148

bladen zich zouden verlagen Belgische aankondigingen in hunne
kolommen op te nemen ? Al werd er voor ieder woord een
goudstuk geboden, dan Beef ik hem de uitdrukkelijkste verzekering, dat men er het aanbod met verontwaardiging zou afgewezen hebben.
« De redactie van « Het Vlaamsche Nieuws » zag daar
echter niet zoo nauw op. En waartoe was dit noodig ? Hare
Duitschgezindheid straalde immers toch in ieder nummer door,
en met dit Joel werd er zelfs een onrechtstreeksche propaganda
voor den indringer gemaakt. En daarom meen ik, was het Luc
en zijn vrienden hoofdzakelijk te doen. Dat ga ik door hun
eigen blad bewijzen.
« Hoe onzinnig een Vlaamsche taalstrijd in de huidige omstandigheden ook moge wezen — omdat deze niet tot eene oplossing leiden kan — toch zou ik Luc min of meer begrepen
hebben, indien hij zich uitsluitend aan den taalstrijd hadde gehouden. Maar in den laatsten tijd kwam de aap uit Luc's mouw
gesprongen. Hij wilde, ondanks alles, eenige lansen breken ten
voordeele van den bezetter van zijn grondgebied. Rechtstreeks
durfde. hij het niet wagen, maar onrechtstreeks beukte hij er te
harder op los.
o In eene reeks artikelen trachtte hij aan te toonen dat de
Bondgenooten de oorzaak waren geweest van het losbreken van
den oorlog. En als zoodanig kon Duitschland er, volgens Luc,
natuurlijk geen schuld aan hebben. En de gevolgtrekking welke
de redacteur van 0 Het Vlaamsche Nieuws » er uit maakt, geeft
nog meer stof tot nadenken. Engeland vooral moet het bij Luc
ontgelden. Engeland is zoowel bij hem als bij Duitschland de
zwarte beest.
o Natuurlijk dat Luc opzettelijk de medalie langs eenen kant
ziet, en wel door eenen Berlijnschen bril. Duitschland schond
het traktaat van 1839,waarbij de Belgische onzijdigheid gewaarborgd werd. Engeland daarentegen deed eer aan zijn handteeken. Luc wist immers toch wel dat destijds het ultimatum van
Engeland aan Duitschland luidde : 0 Wanneer gij de Belgische
neutraliteit schendt, zal ik mij gedwongen zien u den oorlog te
verklaren. » Indien bijgevolg Engeland zich in den strijd heeft
geworpen, moest men daarvan te J3erlijn zelf de schuld dragen.
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Dat Duitschland dit veel besproken traktaat onder de laarzen
vertrapte, waarvan zoowel Vlaamsch- als Waalsch-Belgie het
ijzingwekkend slachtoffer werd, daarin vond Luc geen graten ;
maar erger was het voor hem dat Engeland de partij der gerechtigheid verkoos. Want, hadde John Bull zijn schoenzolen aan
het traktaat van 1839 gevaagd, dan zeer zeker zou de oorlog
een geheel andere wending genomen hebben, natuurlijk hoofdzakelijk ten nadeele van Belgie, en dat ,rnoet Luc vandaag wel
zeer bitter betreuren.
0 Indien Engeland geen yin hadde verroerd, zou Frankrijk
alleen voor de gebroken gotten hebben gestaan, en om slechts
te gewagen van het Vaderland van Luc, heel zeker zou er thans
geen spraak zijn geweest van de Vervlaamsching der Gentsche
Hoogeschool — laat het dan op papier zijn — maar gansch
Belgie zou sinds lang 0 gegermaniseerd o zijn geworden naar
het beeld en de gelijkenis van Luc. En wat dit o germaniseeren o
zou beteekend hebben, daarvan kunnen de Belgen zich reeds
sedert negentien maanden overtuigen door de hatelijkste verdrukking en dwingelandij, die ooit op een yolk gewogen hebben. Wie, buiten allerhande knevelarijen en geldafpersingen,
tijdens de Duitsche bezetting niet eenige maanden in de gevangenis heeft doorgebracht — natuurlijk Luc en zijn vrienden uitgezonderd — voor feiten die niet eens het bespreken waard zijn,
zal na den oorlog niet beschouwd worden als geleefd hebbende
te midden der keizerlijke 0 priegelstokken >>, van dewelke Luc,
Borms en Jacob ook wel eens moeten gehoord hebben, maar
waarvoor zij zich wel zullen wachten een enkel woord in hun
blad te melden, om... de Duitsche inkwisitors niet te compromitteeren.
0 lk geloof nu wel, dat Luc het « germaniseeren » van zijn
eigen vaderland met handen en voeten zou toegejuicht hebben ;
maar de beruchte en zeer zonderlinge trio van 0 Het Vlaamsche
Nieuws 0 vertegenwoordigt gelukkiglijk het vaderland nog niet.
Mogen zij zich verheugen in eene uitmuntende behandeling vanwege de Duitschers, dat zij daarbij niet vergeten dat zij de witte
raven der bezetting zijn, en er naast hen duizende slachtoffers
vielen en nog dagelijks vallen. Luc beweert Germaansch bloed
in zijn lichaam te hebben, en van dit oogenblik of mogen zijn
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medeburgers vijf, tien of vijftien jaar dwangarbeid oploopen,
door Germaansche barbaren in de gevangenissen gegeeseld
worden met koorden, waarin zich dikke knoopen bevinden —
een stelsel dat ons herinnert aan de martelingen der middeleeuwen en een heel vreemd daglicht werpt op de Duitsche cultuur,
— dit alles moet Luc, als dagbladschrijver, nog beter weten dan
wie ook, maar dat kan hem geen zier schelen : hii is Germaan ; ziedaar alles !
« En hoogst waarschijnlijk « om de Duitschers plezier te
doen », laat hij niets onbeproefd om de Engelschen aan te vallen. Daaruit blijkt dat Luc nog niet veel begrippen over recht bezit. Uri felt echter is onomstootbaar, namelijk dat de Duitschers
zelf geen groot gedacht van Luc's vaderlandsliefde zullen meedragen, want in voorkomend geval zou geen Duitscher zich willen leenen tot het werk, waarop de redacteur van « Het Vlaamsche Nieuws )> zoo prat schijnt te gaan.
0 Luc loopt ook zeer hoog op met het oordeel van den
Franschman Gustave Le Bon, nopens de oorzaak van den oorlog, heel duidelijk met de bedoeling, de Berlijnsche Pilatussen
wit te wasschen. En geeft het niet verbazend veel stof tot nadenken dat zoo iets geschieden moet door een Vlaming ? Zonder twijfel is die Gustave Le Bon voor Frankrijk wat Luc voor
Belgie is. En omdat die Le Bon zijn eigen vaderland helpt verguizen en in de kaart van Duitschland speelt, verheft Luc hem
tot den geleerdste van Frankrijk. Nu, men weet het van ouds :
geleerde menschen zijn maar al te dikwijls zeer excentriek ; maar
naast Le Bon zijn er in Frankrijk duizende andere geleerden,
die een geheel andere meening zijn toegedaan. En indien die
eêne Fransche geleerde geschreven hadde dat Duitschland
gansch de verantwoordelijkheid van den ontzettenden wereldkrijg dragen moest, welnu, dan zou Gustave Le Bon in de oogen
van Luc effenaf onder de nulliteiten zijn gerangschikt geworden.
En toch zou die Le Bon dezelfde gebleven zijn.
0 Een .jaar geleden had Luc gesproken met iemand uit de
hoogste Fransche regeeringskringen, en deze had hem gezegd
« Het zal later blijken, dat Rusland de grootste schuld heeft aan
« dezen oorlog, en dat de bijzonderste stuwer er naar toe, de
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K Russische gezant te Parijs, Iswoisky is geweest, die het kwade
4( vuur heeft aangestookt. »
0 En Luc voegt er dan op eigen houtje bij
«0 We moeten bekennen dat we weinig belang hechten
«0 aan die bewering. Voor ons staat het vast dat Engeland op
00 den oorlog heeft aangestuwd, en dit sinds meer dan tien jaar.
«« Daarvan waren historische gronden en, scheen het ons, on00 middelliike bewijzen. » (Die onmiddelliike bewijzen zal Luc
waarschijnlijk voor een andere gelegenheid bewaren. Dr.).
40 Engeland wil alleen heerschen op de zeeen, dus over de we00 reld. Die alleenheerschappij heeft het door geweld als een
0« dogma doen erkennen. Opvolgenlijk heeft Engeland de zee00 macht van Spanje, van Holland en van Frankrijk gebroken.
«« Nu moest er Duitschland aan. Daarvoor het verbond met
«« Frankrijk en Rusland. Toen de oorlog losbrak was er slechts
0« een land vaardig en gereed, namelijk Engeland.... »
« Tot daar de historicus Luc, die hoogst waarschijnlijk zijn
geschiedkundige documenten op de Antwerpsche Kommandantur heeft gehaald. Engeland alleen was gereed, zegt Luc, en de
kleinste schooljongen weet nu toch dat, Coen de oorlog zich
ontketende, de geheele Engelsche landmacht bestond uit....
165.000 man. Een jaar later begon men te recruteeren en twee
jaar nadien wordt er de algemeene dienstplicht ingevoerd. De
nazaten die den huidigen wereldkrijg in al zijne bijzonderheden
bestudeeren, zullen nauwelijks geloof kunnen hechten aan het
feit, hoe de Engelschen, in verhouding, met een handvol mannen, den strijd durfden aanbinden, en eerst naderhand op zoek
gingen naar gronden, om er munitiefabrieken op te bouwen.
Duitschland en Oostenrijk daarentegen konden van of het eerste
uur een minimum van 15.000.000 soldaten onder de wapens
brengen. Het eerste rijk bovendien stond gereed met 500 Tauben, waar, buiten het vijandelijke land, niemand het bestaan
van kende ; eene Zeppelin-vloot, een onnoemlijk aantal kanonnen, waartusschen de al te berucht geworden 42-tigers, die in
het overige gedeelte van Europa onbekend waren. En zoo viel,
volgens den geschiedschrijver Luc, het alleen gereed zijnde Engelsche leger, dat nog eerst over het kanaal op het vasteland
moest gevoerd worden, de arme, ongelukkige, rampzalige en
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niets kwaads vermoedende snullen van Duitschers' aan, die men
had wijsgemaakt, dat ze in den vacantietijd een wandeling naar
Parijs gingen ondernemen. John Bull kon het dan ook gedaan
krijgen.. . .
« En toch had Luc misschien gedeeltelijk waarbeid geschreven want ik herinner mij dat verleden jaar, bij het bezoek
aan een onzer Hollandsche interneerkampen, ik in betrekking
kwam met een Belgisch soldaat der artillerie, die bij 't begin van
den oorlog op de forten van Luik in actie was geweest en mij
leukweg vertelde, dat de Pruisen er met smoutbollen en Liersche vlaaikens schoten. Toen meende ik een zwanzer \TO& mij
te zien, maar als ik er de historische gegevens van Luc mee in
verband breng, namelijk dat Engeland alleen gereed was en bijgevolg Duitschland niet gereed was, zou het misschien wel kunnen gebeurd zijn dat de Pruisen, bij gebrek aan munitie, hun
kanonnen tot zelfs met Engelsche vilgen en doosjes schoensmeer
der firma Voght hadden geladen, om op den vijand of te trekken. In oorlogstijd is immers alles toegelaten ?
O Hoe het ook zij, we gaan daarover niet verder twisten.
Genoeg zij het te weten, dat tusschen de regels het eenig doe!
van Luc boven water komt : op te treden als de behendige advocaat der Duitschers,
« En zoo komt hij eindelijk tot het boek van den Franschman Gustave Le Bon die, jammer genoeg, bepaald in strijd is
met de argumenten van Luc, die de oorzaak van den oorlog op
Engeland werpt, terwijl Le Bon haar op den rug van Rusland
schuift en eindigt met den Duitschen keizer een bewijs van 0 vlijt
en goed gedrag » toe te kennen. En om niet te twiifelen aan de
overgroote bevoegdheid van Le Bon, schrijft Luc van hem
00 Gustave Le Bon heeft de wetten der wetenschap omge«0 keerd. Hij is onbetwistbaar op wetenschappelijk gebied de
00 grootste Franschman van zijnen tijd. Hij is een universeele
00 geest, een van die geesten die niet slafelijk denken met de
«0 kudde en die zelfs aan de dwingelandij van de oorlogsleugens
4<« en -leuzen ontsnappen, en liefde en haat, beide blind, niet op
0« bevel in hun hart voelen opschieten. Gustave Le Bon, Ro«0 main Roland, Paus Benedictus XV, (de paus voegt er Luc
00 maar bij om zoo wat tusschen twee waters te zwemmen)
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00 Ramsay Macdonald, Bernard Shaw zijn van die hoog- en al«« leenstaande geesten. ›>
O En al de overige millioenen geesten zijn natuurlijk de
grootste domkoppen der wereld, omdat.... deze niet denken
als Luc.
« En die Gustave Le Bon schreef o. m. in zijn boek :

« Enseignements psychologiques de la Guerre Europeenne :
«0 Malgrè ses (keizer Wilhelm) armements (hij was immers
«« niet gereed ?) destines dans son esprit, a empécher I' attaque
0« d'une Puissance quelconque, it ètait incontestablement paci0 0 fique. (Zou dat niet geweest zijn omdat hij, even als de vos,
«« de druiven zoolang te groen vond ?) Ses vingt-cinq ans de
«0 régne, pendant lesquels it sut rësoudre maintes difficultes mena04( cant d'entrainer la guerre, le prouvent nettement. »
0 En daardoor meende Le Bon waarschijnlijk ontegensprekelijk bewezen te hebben, dat de Duitsche keizer niet de
man was om een vlieg kwaad te doen. Over zijn Duitsche
strooptochten in Belgie bewaart Luc natuurlijk zorgvuldig het
stilzwijgen. De verfijndste wreedheden, gepaard aan de brutaalste fusilladeri van weerlooze lieden ; de weergalooze brandstichtingen en alle denkbare euveldaden, in Belgische steden en
dorpen gepleegd op bevel van den Duitschen despoot, getuigde
dit alles niet van zijn vredelievende inzichten, vooral in een land
dat niets met den oorlog gemeens had ? En was de schending
van het grondgebied, alleen omdat hij de sterkste was, niet daar
om te bewijzen dat de kaiser eerbied had voor het eigendom
van een neutraal yolk ?
« Goed ! goed ! Alles goed ! zal Luc misschien uitroepen.
Maar ik wil trachten den haat tegen de Engelschen aan te vuren,
juist gelijk het eerste het beste Berlijnsch trottoirblad.
0 En ik zou bier willen vragen : Wat hebben al die venijnige, die onderduimsche kuiperijen gemeens met de Vlaamsche
zaak, voor dewelke gij zoo heftig in de bres springt ? Bewijst
gij niet afdoende dat de taalrechten als masker gebruikt worden
om aanvallen te doen tegenover de Engelschen, waardoor gij u
meer Duitsch wilt aanstellen dan de Duitschers zelven ?
O Niemand, die zonder eenige vooringenomenheid uw blad
leest, kan tot een ander besluit komen, en het valt me moeilijk
154

te gelooven, dat men u dit niet herhaaldelijk onder den neus
heeft gewreven !
« Onbewimpeld gesproken, Luc, wanneer ik een half dozijn Duitsche bladen of « Het Vlaamsche Nieuws » doorloop,
dan ontwaar ik in beider strekking geen zier onderscheid.
HAATVOEDENDE PAMFLETTEN VAN KARDINAAL MERCIER.

« Dat Luc zeer behendig is, valt buiten kijf ; maar met al
die behendigheid lapt hij er zich van 't een nummer tot het ander
dieper in.
OIn verschillende artikelen randde hij Kardinaal Mercier
aan, onder voorwendsel van taalkwestie. Hij wilde den grooten
Prelaat eerst hatelijk maken in de oogen van het Vlaamsche
yolk, loch in zijn nummer van 9 April 1916, eerste blad, zesde
kolom, toont Luc zoo duidelijk mogelijk wat hij met den Aartsbisschop van Mechelen in het schild voert. Door zijne voorgaande aanvallen meende hij den grond genoegzaam voorbereid,
om ditmaal regelrecht op zijn doel of te gaan. Luc schreef
«« Mgr Mercier heeft de reputatie van een der geleerdste
0« mannen van Belgie te zijn ; hij wordt ook als een heilig
0« priester genoemd.
00 Wij willen noch zijne bestudeerdheid, noch zijne vroom00 heid betwisten, hoewel sedert het uitbrekeq van den oorlog

«« geen van beide blijkt uit de HAATVOEDENDE PAMFLETTEN die
«« hij, onder den naam van HERDERLIJKE BRIEVEN, van op de
«« predikstoelen van zijn aartsbisdom bij BEREKENDE tussehen«« poozen laat aflezen. »»
OEn ziedaar nu de ooren van den vos, die uit zijnen pels
te voorschijn komen. Als de gouverneur-generaal dat in 0 Het
Vlaamsche Nieuws » gelezen heeft, zonder Luc een brief van
welgemeende dankbetuiging gestuurd te hebben voor den uitmuntenden dienst, lien hij daardoor aan de keizerlijke regeering
bewezen heeft, welnu, dan acht ik mij gerechtigd te verklaren,
dat von Bissing de ondankbaarste sloebber is, die op aarde kan
aangetroffen worden. Want verder kan de haat tegen eigen yolk
en de schoenzool-likkerij voor den brutalen overweldiger niet
gewreven worden, dan opbeurende, vaderlandslievende gevoelens,
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uitgedrukt in de Herderlijke Brieven, als haalvoedende pamfletten
te bestempelen, die bij berekende tussehenpoozen in de kerken
afgelezen worden.
0 Ware Luc Berlijner geweest en hadde hij dergelijke taal
tegen healelijke brieven van een Duitschen Kardinaal gevoerd,
men zou hem geene tweede gelegenheid tot herbeginnen gegeven hebben, want zijn opbruischend Germaansch blued zou
spoedig achter de grendels getemperd worden.
Dingen van dien aard zijn echter maar alleen mogelijk in
Belgie.
o Uit een artikel van o Het Vlaamsche Nieuws » geteekend
Dr A. Borms, leer ik dat deze zich katholiek noemt en de aanvallen van zijnen boezemvriend Luc tegen Kardinaal Mercier
geheel antlers zou ingekleed hebben, indien hij (Borms) ze geschreven hadde. En daaruit maak ik de gevolgtrekking dat,
mocht er ooit te Antwerpen eene kerk instorten, er heel zeker
niet zou dienen voor gevreesd te worden dat Luc er, met een
pilaar op den buik, zou moeten uitgesleept worden. En hij zal
bijgevolg de Herderlijke Brieven niet van op den predikstoel
hebben hooren aflezen, waardoor allicht het vermoeden kon
ontstaan, dat hij ze slecht begrepen had.
o Luc heeft ze dus zelf gelezen met de vereischte aandacht
en.... goed uitgepluist. En hij heeft gewetensvol (???) bevonden
dat, uitgaande van zijn standpunt, die Herderlijke Brieven niets
dan haatvoerende pamfletten waren.
« Wie zou er nu nog durven twijfelen aan de groote liefde,
welke Luc zijn vaderland toedraagt? Want in de veronderstelling
dat hij noch Belgie, noch Walenland erkennen wil, dan blijft
toch nog zijn Vlaanderen, dat door zijn Germaansche bloedgenooten niet min barbaarsch werd toegetakeld en uitgemoord als
het overige gedeelte des lands.
En wat behandelde Kardinaal Mercier, buiten punten van
godsdienstigen aard, in zijne Herderlijke Brieven ? Hij brandmerkte de moorden, door de Duitschers op een aantal zijner
priesters gepleegd, wat iedereen, geloovige en ongeloovige,
zoo natuurlijk vond als Luc, die eenige glazen munich door het
keelgat jaagt ; — hij wekte er bij de geloovigen, de liefde tot
het Vaderland in op. Of mochten, volgens de opvatting van Luc,
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alleen de Duitschers, vaderlandsliefde betoonen en waren de
Belgen slechts goed om zich door vreemde bandieten, die geen
onderscheid wisten te maken tusschen mijn en din, te laten
behandelen op z'n Mandrin's ? En wanneer Kardinaal Mercier
gewaagde van inbreuken op het Volkenrecht door den honderdmaal sterkeren indringer, kon dit als haatvoedend beschouwd
worden ?
0 Wellicht zou zijne Eminentie, naar het oordeel van Luc,
ongeveer in dezer voege moeten geschreven hebben
«0 Beminde broeders, de Duitschers hebben in ons land
«« een groot aantal onzer priesters onschuldig om het leven
0<< gebracht, maar laat ons de onderdanen van keizer Wilhelm
0« danken dat zij zooveel andere priesters gespaard hebben ; —
«0 zij hebben, wel is waar, een derde gedeelte van ons land
«« met den grond gelijk gemaakt, doch hoe dankbaar moeten
«« wij hen zijn voor de twee overige gedeelten, die zij niet ver#« woest hebben ; — honderden onzer medeburgers werden
<<0 gefusilleerd ; laat ons daarover niet morren, want het Duitsch
«« leger was sterk genoeg om al de Belgen, waaronder de
0« groote « bevrijder >> Luc en zijne vrienden, ad patres te zen«0 den ; welnu, zoover hebben zij het nog niet gedreven ; —
«« gansche treinladingen Belgen werden naar Duitsche gevdn«« genissen gedeporteerd, zonder dat deze rampzaligen wisten
«« waarom ; doch zou het niet veel erger geweest zijn, indien
<<0 de Duitschers ze alien aan lantaarnpalen hadde opgehangen?
0« Laat ons bidden, opdat God onze Germaansche weldoeners de
«0 noodige kracht late om de Verbondenen te overwinnen ! #0
0 En indien de Kardinaal dan bovendien bevolen hadde,
na aflezing van elken herderlijken brief, door de geloovigen
een driewerf 0 Hoch > op den kaiser te doen uitbrengen, zou
Luc misschien bevonden hebben dat het er aldus eenigszins door
kon, maar dat er ook wel eenige regels over de groote Duitsche cultuur hadden mogen bijgevoegd geweest zijn.
« Ja, volgens bovenstaand schema zou Luc wellicht gewenscht hebben, dat de Herderlijke Brieven van den Aartsbisschop waren ingekleed geworden ; waarom antlers hadde hij ze
als haatvoedend moeten bestempelen, daar toch iedereen er
slechts hooge patriotisChe gevoelens in lezen kon, gepaard aan
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een kristelijke gelatenheid volgens de noodlottige omstandigheden, waarin het land zich bevindt.
« En dat is nu de dagbladtaal van een dichter, wiens
moedergrond, in strijd met al de wetten van het Volkenrecht en
der menschelijkheid, in een monsterachtigen puinhoop werd
herschapen ; wier weerlooze medeburgers vielen onder de
moordende kogels van godvergeten bandieten ; die alle Belgische
familien, zonder eenige uitzondering, in rouw en ellende wisten
te dompelen en het bewijs leverden, dat de oorlogvoerenden der
grijze oudheid minder barbaarsch te werk gingen dan de militaire slaven van Attila II.
0 Zou Luc zich nog niet afgevraagd hebben welk gedacht
het y olk, dat zijne artikelen gelezen heeft, zich gevormd heeft
nopens het doel dat er achter schuilde ? Neen ? Dan denk ik dat
er nog weinig gezond verstand in hem steekt.
« Ja, Luc, laat het ons maar onbewimpeld verklaren : de
X-stralen waren er niet noodig om te zien wat er, bij het schrijy en der besproken artikelen, in uw binnenste omging. Men kan
het met den natten vinger aanwiizen.
A Want al uw bokkesprongen nopens de vraag, wie de
verantwoordelijkheid van den oorlog dragen moet is kul, het
omgekeerde van Luc, en ge weet zeer goed dat ge tot hiertoe
niets dan kul in uw blad verkocht hebt.
« En indien ge daarenboven zoo oprecht boosaardig te
werk gaat, zonder een greintje schaamtegevoel, te durven schrijven dat de Herderlijke Brieven van den Kardinaal, welke tijdens
den oorlog het licht zagen, slechts haatvoedende pamfletten
mogen genoemd worden, waãrlijk, dan moet het met uwen
geestestoestand maar miserabel gesteld zijn. Zoo ooit, droeg de
Aartsbisschop van Mechelen, met zijne Herderlijke Brieven, de
onvoorwaardeliike goedkeuring weg van iedereen, tot welke
denkwijze men dan ook behoorde, om den juisten toon lien hij
er, volgens de noodlottige tijdsomstandigheden, had weten in
te leggen. En als Luc er anders over denkt, dan is het omdat hij bedoelingen koestert, die alles behalve vaderlandslievend zijn.
« Ziedaar de waarheid.
« Zij, die van of het eerste oogenblik der internationale
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verwikkelingen, de conflicten, die zich in een aantal Europeesche Rijken hadden voorgedaan, trouw en onpartijdig gevolgd hebben, zullen dan ook niet weinig gelachen hebben,
toen zij Luc zagen spartelen als een echel in een zoutvat, om
zijne lezers in den waan trachten te brengen, dat Engeland de
groote zondenbok van den oorlog is geweest.
0 Voerde Luc bovendien nieuw materiaal aan om tot een of
ander vergelijk te komen, betreffende deze verantwoordelijkheid ?
o Hoegenaamd niet ; de beweegredens welke Luc in zijne
besproken artikelen gelegd heeft, had ik alle reeds vroeger, tot
vervelens toe, in Duitsche couranten gelezen, zoodat Luc feitelijk niets antlers gedaan heeft dan de bladen van over den Rijn
nagepraat. En als de Duitschers, de Engelschen aantoonend,
sinds lang in koor riepen : 0 Houdt den dief ! » om de inbraak
van hun zelven of te Leiden, dan waren die lieden in hunne rol.
Maar erger werd het wanneer V1amingen, die merle de ergste
slachtoffers der Duitsche barbaarschheid werden, met den overweldiger heulden om de waarheid te wurgen.
o Zulke gedragslijn is onteerend voor een yolk, dat wel
eens dweepte met zijne helden van 1302 en van lateren datum,
die eenmaal den zege voor hunnen moedergrond bevochten, ten
koste van hun bloed.
0 Maar ik zou ongelijk hebben den indruk trachten te wekken, dat een handvo1 misleiden, die er vandaag . iden toon geven
onder de machtige bescherming der Duitsche bezetting, er het
eigenlijke Vlaamsche yolk uitmaken. Moest er bijvoorbeeld een
referendum kunnen ingericht worden voor de goed- of afkeuring
van 0 Het Vlaamsche Nieuws », de drie vierden zijner lezers
zouden zich tegen het blad keeren.
# Velen lezen het blad der Roodestraat bij gebrek aan goedkoopere bladen, en met een weinig goeden wil zou de redactie
zich daarvan zeer gemakkelijk kunnen overtuigen.
0 Herhaaldelijk is het mij opgevallen, dat zelfs vooruitstrevende Vlamingen zich onverholen tegen het < Vlaamsche
Nieuws » verklaarden, niet om zijne zoogenaamde Vlaamsche
strekking, maar om de onbewimpelde Duitschgezindheid, die er
op behendige wijze wordt in ten toon gespreid.
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OEn wat Luc niet vermag te doen met de pen, trachf hij te
bereiken met het gesproken woord.
« Uit de laatste briefwisseling van Johan Stokvis, die zich
nog altoos te Antwerpen bevindt en Luc reeds aan 't werk zag,
blijkt, dat zijn dichterlijk genie er niet tegen in opstand komt,
herbergverbruikers op gloedvolle wijze trachten te overtuigen,
dat de Vlamingen hetzelfde bloed als de Duitschers door de
aderen voelen vloeien, daar beiden tot het Germaansche ras
behooren.
ODegenen welke Luc van nabij kennen, vinden zijn peroreeren wel eens aardig, maar er zijn er ook andere, die het min
aardig vinden, en uit deze wederzijdsche tegenspraken zouden
wel eens zonderlinge tooneelen kunnen voortspruiten.
« Zoolang het er met Luc bedaard toegaat, zal hij hoogst
waarschijnlijk geen nieuwen oorlog te midden van den oorlog
verwekken, maar men huivert bij het denkbeeld dat, ziende dat
-Fiji in de woestijn preekt, in een Duitsche colere schiet, naar de
keuken der herberg snelt en met den stoofhaak als strijdwapen
te midden zijner vijanden verschijnt, om met doorslaande argumenten trachten te bewijzen, dat er tOch Germaansch bloed door
het lichaam zijner rasgenooten vloeit.
« Eenige noodlottige slagen zijn spoedig toegebracht,
vooral door een gazetschriiver, die alle dagen verplicht is den
oorlogstoestand van Duitschers, Franschen, Russen, Engelschen, Lizermannen, Turken, Hongaren, Oostenrijkers, Italianen,
Serviers, Montenegrijnen, Bulgaren en Portugeezen na te gaan,
om alleen te spreken van de Europeanen .
0 Ziet ge Luc daar al tusschen een stoofhaakschermutseling
geraken om den oorsprong van Germaansch bloed trachten te
bewijzen !
« Dat Luc zijnen troef zou weten thuis te halen, daaraan
zou, volgens Stokvis zijne corpulentheid afschetst, wel niemand
twiifelen ; en er schiint bovendien echt soldatenbloed in zijn lichaam te bruischen, wat echter niemand verwonderen mag die
weet, dat hij zoo nauw verwant is, zoowel in ras als in overweldigingszucht aan het Vlaamsche of Duitsche element. Was het
dan niet insgelijks een zijner idealen Vlaanderen vrij te vechten?
« En als het dan eens tot het uiterste kwame en er dooden
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vielen? Dat zou zeker te betreuren zijn, maar wat zou dit wezen
in vergelijking met de duizende slachtoffers, welke dagelijks vallen op de overige slagvelden van Europa ? Een vlieg in een
brouwersketel !
0 Maar ook Luc zou kunnen sneuvelen om wille zijner
overtuigingszucht, en dat ware betreurenswaardiger voor 't
Germanendom; want de beste aller voorvechters zou er door
verdelgd worden
« Doch het nageslacht zou hem in hooge eere houden en
zijne verdiensten naar waarde weten te schatten ; want ik twijfel
er niet aan, of Luc is een dichter van groote verdiensten. In
hoedanigheid van sigarenfabrikant, kan ik daar natuurlijk minder over oordeelen, maar hier te Amsterdam, in Vlaamsche
middens, heb ik meermaals zijn dichterlijk talent hooren roemen, zelfs door personen die hem vijandig gezind waren om
zijne onvaderlandsche strekking. En daarom zou het dubbel te
betreuren wezen, indien hij in den algemeenen maalstroom van
een nieuwen oorlog in een of ander herberg verdwijnen moest.
« Nochtans, indien die ramp hem overkwame — wat de
hemel verhoede, want Droogstoppel ziet liever de menschen in
vrede naast elkander leven dan in oorlog tegenover elkander
staan zou Luc mogen ten grave dalen met de verzekering,
dat een mooie grafzuil hem niet zou onthouden worden. En als
de Schoolmeester van Van Lennep-zaliger — die een buitengewone virtuositeit bezat in het rijmen van grafschriften — nog in
leven ware, zou hij in dit geval Luc ongetwijfeld een grafschrift
ongeveer in dezer voege toedichten
Hier ligt do groote Vlaming Luc,
ilij slog do pootou van eon aantal Belgen hoelemaal stuk,
Omdat ze niet wilden gelooten dat er Gormaansch blood vlooido door hunne aderan,
Cielijk de munich door het corpus van zijn vaderen.
En nu ligt hij hier
Zoo dood als '11 pier,

« 1k bedoel natuurlijk : gelijk een doode pier ; want een
levende pier kan toch niet dood zijn. Het geldt hier enkel beeldspraak, wat Luc, die dichter is, -gereedelijk erkennen zal.
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o 't Is waar, het grafschrift zou betrekkelijk groot zijn,
maar ik zou er mij aan verwachten dat, in voorkomend geval,
de grafzuil van Luc minstens driemaal zoo groot zou wezen als
lien van gewone stervelingen, die het tijdens hun Leven niet
noodig oordeelden, onrechtstreeks den lof te maken van den
overweldiger, welke de geeselroede zoo duchtig op den rug
van een vrijgeboren yolk wist te leggen, zonder onderscheid
van mannen, vrouwen of kinderen !
o En bij nailer overwegen zullen zoowel Luc, Dr Borms
en Dr Jacob tot dezelfde gevolgtrekking komen. Het solidariteitsgevoel moet het drietal beheerschen ; want, waren de twee
laatsten niet t'akkoord geweest met de artikelen van den eerste,
dan zouden zij buiten de redactie getreden zijn.
« Of Kardinaal Mercier zijne nachtrust zal gelaten hebben
om dagbladartikelen, waarin zijne Herderlijke Brieven door Luc
als < haatvoedende pamfletten » bestempeld werden, geloof ik
niet. En ik denk evenmin dat hij zich bovenmate zal verontrusten om de insinuatie, dat deze bij o berekende » tusschenpoozen
van den predikstoel werden afgelezen. Want Luc wil het et; bij
het yolk inpompen, dat Zijne Eminentie telkens een opzettelijk
geschikt oogenblik verkoos, om met zijn Herdelijke Brieven op
te treden.
« Dat was effenaf onzin ; want zoover Stokvis het heeft
kunnen nagaan, waren er gedurende den oorlog niet mêer berekende tusschenpoozen dan in vredestijd tot afkondiging der
Herderlijke Brieven.
<< Maar al ware het nu nog anders geweest ; al hadde Kardinaal Mercier gebruik gemaakt van verschillende gelegenheden
om het woord tot de geloovigen te richten, dan zou het er toch
niet slechter om geworden zijn ; want betere loftuiting dan die
van ongeloovigen over de gedragslijn van den Prelaat, kan voorzeker niet voorgebracht worden.
« En die loftuiting was door den grooten Kerkvoogd ten
voile verdiend, ofschoon hij in de wijze, waarop hij volgens de
omstandigheden zijne Herderlijke Brieven inkleedde, wel niets
anders zal gevolgd hebben dan de inspraak van zijn geweten.
<< En als dan beiden aan den toets der kritiek moesten
onderworpen worden : eenerzijds Luc, die bij berekende tusI 62

schenpoozen in « Het Vlaamsche Nieuws » de partij der Duitsche
bladen koos om de oorzaak van den oorlog op een dwaalspoor
te brengen en verdeeldheid te zaaien in zijn eigen land en op
een tijdstip, waarop hij het meest eendracht tusschen al zijne
landgenooten had dienen te prediken ; — anderzijds Kardinaal
Mercier, wiens woorden tintelden van zuiver patriotieken geest;
die het yolk, in de drukkendste dagen zijner geschiedenis een
riem onder het hart wist te steken en opbeurde ; die den gouverneur-generaal, die het bezette land in naam van zijnen kaiser
op barbaarsche wijze onderdrukt hield en aan allerlei knevelarijen onderwierp, bij elke vertrapping van Volkenrecht en Menschelijkheid met de vereische wilskracht naar de ziel wist te
tasten, — neen, dan zal de schaal der kritiek niet overhellen
naar de zijne van den dichter van Quinten Matsys, die zijn
talent op schromelijke wijze misbruikte, tot schande zijner landgenooten.
0 De toekomst zal leeren, wie van beiden zal gehuldigd en
gedankt worden door het yolk, wanneer de Engel des Vredes
weer over Europa zingen zal : Et in terra pax hominibus ! Maar
van nu of kan de keus niet twijfelachtig wezen. Het yolk zal zijn
grooten Kardinaal vieren met aandoenlijke woorden ; het zal in
dichte drommen naar de Dijlestad stroomen en zich ophoopen
voor zijn bisschoppelijk paleis om hem met zegekreten te begroeten door geloovigen en ongeloovigen, daardoor erkennend
wat Hij eenmaal voor het Vaderland deed !
0 Daarnaast zal Luc verdwijnen in de schaduw ; het yolk
zal in hem slechts den man zien, die door alle middelen den
vijand wist te vleien, terwijl de grond doorweekt werd met het
bloed zijner landgenooten !
JANUS DROOGSTOPPEL. »

De latere gebeurtenissen hebben mij meer dan gelijk gegeyen. Zelfs voor den wapenstilstand brandde de Belgische grond
onder de voeten van den grootspreker Luc, en nam hij de wiik
naar Holland om te ontsnappen aan de rechtvaardige straf, die
elk land op zijne verraders toepast. De sterkste macht van den
laatsten gouverneur-generaal von Falckenhausen was niet meer
daar om hem te beschermen.
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En terwij1 Luc zich tot de doodstraf veroordeeld zag, stond
niet alleen Europa, maar gansch de wereld op met uitgestrekte
handen, om den grooten Prelaat naar verdiensten te huldigen !
Zijn zegetocht liep over Frankrijk, Engeland en de Amerikaansche republieken, waar men hem ontvangsten voorbereidde,
zooals nooit een keizer te beurt viel.
Maar ook Kardinaal Mercier was de man der Gerechtigheid. In alle omstandigheden, gewapend door zijn kristelijk
Recht, dorst hij de tyrannen, die ons Vaderland onder den
ijzeren hiel geklemd hielden, niet alleen stout in de oogen zien,
maar zijne openbaar gemaakte briefwisselingen met de verschillende . gouverneurs-generaal bewezen, dat hij hen duchtig naar
de ziel wist te tasten zonder er zich ooit om bekommerd te
hebben, of ook voor hem de deuren der gevangenissen zouden
ontsloten worden !
En daarnaast vertoonde zich burgemeester Max, die even
stout de bende van Attila II in de oogen dorst zien, wanneer
deze te Brussel recht en rechtvaardigheid, ten nadeele zijner
medeburgers, onder de voeten vertrapte. Zonder de minste vrees
liet hij zich tot jarenlange vestingstraf in Duitschland veroordeelen, in strijd met de houding der lakeiknechten van den overweldiger.
Ook deze kranige burgemeester zal in de geschiedenis van
ons Vaderland, naast kardinaal Mercier, geroemd blijven als een
der prachtigste figuren uit den langdurigen bezettingstijd.
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IX.
NDERMAAL ga

ik hier eenige mijner volgende brochuren stilzwijgend voorbij.lk denk echter dat iedereen,
die het wel meent met de belangen van ons Vaderland, nog wel eenige oogenblikken zal willen verwijlen bij enkele fragmenten uit mijn laatste vlugschrift : TERUG
TOT DE BARBAARSCHHEID ! » dat ik in de gevangenis te Antwerpen schrijven kon, dank aan mijnen vriendelijken buurman,
den Z. E. Heer Bernaerts, pastoor van St-Carolus' kerk, die
mij daarvoor het noodige papier wist te verschaffen, ondanks
zijn eigen gevangen staat.
1k houd er des te meer aan, omdat ik mij in deze laatste
brochuur genoodzaakt zag een punt te behandelen, dat ten
eeuwigen dage als een gloeiend brandmerk zal gegrift blijven op
het voorhoofd van den slavendrijver Wilhelm II, den eerloozen
rijkskanselier von Bethmann-Hollweg en den ellendigen schurk
Hellferich, die destijds optrad als Duitsch minister om de Conventie van Den Haag den hals om te wringen. Een slavendrijverij,
die ons opkomend geslacht niet genoeg onder de oogen kan
gebracht worden. 1k bedoel :
DE ONTVOERING DER BELGEN NAAR DUITSCHLAND.
0 Men kent het Joel dier ontvoering. Na vooreerst de
gevangenissen tot proppens toe gevuld te hebben met al wat
Belgic deftigs en achtenswaardigs bezit, wil men het nu voorstellen, alsof er onder de arbeidende volksklas eene soort revo-
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lutionnaire beweging heerscht. Met al de microscopen van het
Ste-Walburgisgasthuis heeft niemand tot hiertoe lets van die
onrustige of revolutionnaire beweging opgemerkt. Maar, evenals men voor alle honden, die men tuchtigen wil, stokken weet
te vinden, zoo ook is niet zonder reden het Fransch spreekwoord
in de wereld gekomen : « Les excuses sont faites pour s'en
servir. »
« In Duitschland heeft men meer munitiewerkers noodig,
en die munitiewerkers moeten van de werkkrachten afgetrokken
worden. En die nieuwe werkkrachten, die Duitschland niet meer
in voldoende mate bezit, moeten nu elders gezocht worden. En
dat ELDERS beteekent hier Belgie ! En om aan deze nieuwe boevenstreken een schijn van wettelijkheid te geven, moest het
voorgesteld warden, alsof er in het bezette gebied eene onrustige
beweging heerschte, die een gevaar was voor de zoete rust en
de wijnpotteriien, waaraan de Herren van over den Rijn zich in
Belgie reeds zoo zeer gewend en vetgemest hadden !
« Het spreekt wel van zelf, dat de behendige legende dier
zoogenaamde 0 onrustige >> beweging in het bezette gebied,
slechts werd gefabrikeerd, of om de gedeporteerde Belgische
werklieden van 17 tot 35 jaren — en ouder nog, volgens goeddunken tot 60 jaren, te dwingen Duitsche nijverheidsarbeiders
te vervangen, die dan op hunne beurt in munitiefabrieken
kunnen gaan werken, of om de Belgische werkkrachten rechtstreeks in Duitsche munitiefabrieken aan den arbeid te stellen.
Maar, of het nu op rechtstreeksche of onrechtstreeksche wijze
zij, het blijft niettemin een onomstootbaar feit, dat men de
Belgische werklieden dwingen zal de kogels te helpen bereiden,
door dewelke hunne broeders aan het front neergeschoten
worden ! En opdat de Duitschers niet zeggen zouden, dat Droogstoppel hier loutere fantazie opdischt, laat ik het officieel verslag
volgen van den Duitschen Rijksdag, afgekondigd in het Avondblad van « Nieuwe Rotterdamsche Courant » van 2 December
1916 :
O Berlijn, 2 December. (Wolff). De Rijksdag heeft in derde
lezing het wetsontwerp betreffende den vaderlandschen hulpdienst behandeld. Bij de algemeene beraadslaging zegt Legien
(soc. dem.) dat Duitschland door een overmacht van vijanden
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bedreigd wordt. Zoo het overwonnen werd zullen Weichsel en
Rijn de grenzen zijn. Duitschland zou dan van de wereldmarkt
afgesneden zijn, waardoor de arbeiders zouden lijden. Wij willen
dat Duitschland niet weer tot een menschenuitvoerend land
wordt, maar een artikelenuitvoerend land blijft, waar de arbeiders
het brood der vrijheid hebben. Duitschland is thans nog meer
dan antlers in een verdedigingsoorlog gewikkeld. Het gaat om
zijn en niet zijn. Wij willen Duitschland door de hulpdienstwet
versterken, opdat niet onze zonen en broeders aan vernietiging
door het vijandelijk geschut prijsgegeven worden.
0 Wij willen den oorlog niet verlengen, maar den vrede
verwerven. Wij willen onze tegenstanders het inzicht bijbrengen,
dat zij hun doel niet bereiken en dat het geheele Duitsche yolk
hun tegenstand biedt. (Levendige bijval).
0 De afgevaardigde Giesbert (Centrum) betoogde, dat de
wet de wil en de vastbeslotenheid van het yolk uitdrukt om den
oorlog tot een overwinnend einde toe te voeren. De vrijheid van
ons bestaan moet beschermd worden. De Duitsche arbeiders
zijn tijdens den bijkans vijftig vredesjaren zedelijk en individueel
opgeheven als in geen ander land. Alle sociaal politieke vooruitgang zou te niet gaan, wanneer de vijand zijn doel zou bereiken.
Daarom moeten wij, zonder onderscheid van politieke meening
de wet niet morrend, maar vastbesloten aanvaarden en toepassen. Dat is een groote nationale daad. (Toejuiching).
. Hellferich, de staatssecretaris, dankte de sprekers voor
hun vaderlandslievende en ruimhartige opvatting. De kringen,
die achter deze sprekers staan, hebben voor de toepassing der
wet een zeer wezenlijke beteekenis. Wij moeten de blijde, bereidwillige medewerking der arbeiders verwerven, wanneer wij
uit de wet willen halen wat het front en het vaderland noodig
hebben. Dit is de opvatting van de regeeringen der bondgenooten. Voor mij en de regeering zijn er geen afzonderlijke belangen
maatgevend, maar slechts is dat het doe! der wet, namelijk, de
productie aan granaten en kanonnen en aan brood tot de alleruiterste grens uit te breiden. (Bijval). De wet, die alle Duitschers
zonder onderscheid van klasse en stand omvat, smeedt een
nieuwen ijzeren band om het gezamenlijke yolk. (Toejuiching).
. Haase (soc. dem.) De wet beteekent het omverwerpen
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van het bestaande in den zin van het allermodernste kapitalisme.
Zij is een uitzonderingswet voor de arbeiders. Duizenden arbeiders in het bezette gebied zijn aan arbeidsdwang onderworpen.
Wij eischen in het bijzonder van de regeering, dat zij aan de
Belgische arbeiders de vrijheid teruggeeft ; zelfs de Paus en de
regeeringen van onzijdige staten hebben geprotesteerd tegen het
wegvoeren der Belgische burgers, dat met de Haagsche Conventie in strijd is. Dat er in dezen strijd geen overwinnaars of
overwonnenen zullen zijn, heeft zelfs een Scheidemann moeten
toegeven. Niemand wil de neerlaag van een yolk. Het voornaamste is tot overeenstemming te komen.
« Gehrens (Duitsche fractie). — De vorige spreker heeft
de wet een uitzonderingswet tegen de arbeiders genoemd. 1k
protesteer tegen deze beschimping der wet, waartoe niet de
minste aanleiding bestaat. De werkelijke vertegenwoordigers
der arbeiders zien in de wet een uitdrukking van den vasten wil
om den oorlog door inspanning van de geheele Duitsche yolkskracht tot een spoedig zegevierend einde te brengen. (Levendige toejuiching).
. Staatssecretaris Hellferich. — De vorige spreker heeft
mij het grootste gedeelte van miin beantwoording van den afgevaardigde Haase afgenomen. Deze heeft beweerd, dat het aan
het werk zetten der Belgische arbeiders, in strijd is met het
Volkenrecht. 1k constateer, dat het aan het werk zetten der Belgische werkloozen zich geheel binnen het kader van het Volkenrecht beweegt. Zij worden tot geen arbeid aangewezen, waartoe
zij niet volgens het Volkenrecht aangewezen mogen worden.
Wij staan dan ook formeel en materieel op den bodem van het
Volkenrecht en maken van ons goed recht gebruik. Bovendien
vervullen wij daarmee een plicht tegenover onze eigen troepen.
(Levendige instemming). Deze hebben er belang bij dat daarginds rust en orde heerscht. Er is geen grootere vijand van
orde als lediggang. Het is onduldbaar, dat er daar eene niet
arbeidende, onrustige bevolking zit. Het aan den arbeid zetten
is in zulk een vorm geschied, dat het ook de Belgische bevolking ten goede komt.
(Dat hebben die duizenden en duizenden rustige arbeiders
ondervonden, nit alle deelen'van het land over den Rijn gesleurd,
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om ginder, met de zweep in den nek, in munitiefabrieken te
gaan arbeiden en te bezwijken onder de kolfslagen der geweren!
Hoevele duizenden vonden er den marteldood ? Hoevelen
keerden terug met de tering op het lijf om hier eindelijk, na
onnoemlijk lijden, te komen sterven ? En zeggen dat een aartsbandiet als Hellferich, nog altoos vrij te Berlijn rondloopt).
En onder het verslag volgde :
« WEGVOERING DER BERGEN. - Parijs, 1 December.
« (Havas). De Belgische Regeering deelt merle, dat zij uit Newo York bericht heeft ontvangen, dat zich daar uit verschillende
o partijen een comiteit heeft gevormd, dat handteekeningen zal
Overzamelen onder een protest tegen de deportatie der Belgen.
0 De revue 0 Espana » vraagt of de neutrale volken dit nog lano ger dulden. »
En ik voegde er bij :
o Snapt ge 't nu, lezer ?
« Indien ooit iemand gesparteld heeft als een echel in een
kom zout, dan was het voorzeker Staatssecretaris Hellferich !
o En aldus is de taktiek der Duitsche regeering voor heel
de wereld ontmaskerd ! En nu moge Hellferich in den Rijksdag
zoo zoet of zoo krachtig wauwelen als hij wil, hij zal er nooit in
gelukken iemand te overtuigen, dat de deportatie der Belgen
naar Duitschland niet de schandigste verkrachting van het Volkenrecht is, waarvan ooit de geschiedenis gewagen zal !
0 Ondertusschen ontving ik in de eerste dagen van December een schrijven van mijn vertegenwoordiger Johan Stokvis,
waarin deze o. m. meedeelde :
« 1k heb ze zien wegvoeren, uit Antwerpen, de ongelukkige Belgen van 16 tot 35 jaren, bij groepen van honderden,
terwijl het Zuidstation bezet was met soldaten en mitrailleusen,
alsof de Duitschers bevreesd waren dat er een opstand tusschen
die wanhopigen zou losbarsten.
O 1k heb er bedrukte vaders gezien, weenende moeders en
huilende zusters, echtgenooten en verloofden, wanhopig de
handen wringend, op afstand gehouden door eene rij bajonnetten, alsof zij het bewustzijn in zich droegen, hunne naastbestaanden nooit meer levend weer te zien. In werkelijkheid werden de rampzaligen weggevoerd als kudden vee !
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« En ik dacht aan de slaven der oudheid, toen Europa
nog plonste in den modder der barbaarschheid ! Er ontbrak
nog maar aan, dat ze allen met een koord om den nek waren
vastgebonden ! En zulke afschuwelijke schanddaden gebeuren
in de twintigste eeuw, die er voortdurend op pocht, de vrijste
eeuw te zijn sedert de schepping !
A En zij, die zich aan dit beulenwerk overleveren, dragen
de woorden « Gott mit uns ! 0 op de gespen hunner gordels !
Kan de Godheid wel bloediger uitgedaagd en getergd worden !
« Hoeveel duizenden en nogmaals duizenden zulker slaven
zullen nog uit het vrije Belgie naar gene zijde van den Rijn gevoerd worden ! Is het niet wraakroepend en hemeltergend te
vernemen, dat van dorpen, met een handvol zielen, er van 80
tot 100 naar Duitschland ontvoerd werden .".? Wie zou er nog
durven ontkennen, dat Duitschland niet tot de barbaarschheid is
weergekeerd ?
« En helaas ! driewerf helaas ! Noch D r Aug. Borms, noch
de fiere (?) en vrije (?) Vlaming Verhulst, geven in « HetVlaamsche Nieuws » een woord van afkeuring over de menschenprosserij, toegepast op hunne eigene landgenooten ! Maar,
MOCHTEN ze wel spreken, zonder de Duitsche zweep in den nek
te gevoelen ? 0 Vlaanderen ! hoe peilloos diep ligt ge verzonken in den Germaanschen modderpoel, die van uw schoon land
een Babylonie gemaakt heeft ! ....
« Hoe nobel daarentegen trad de prachtige, vaderlandsche
figuur van Kardinaal Mercier te dezer gelegenheid op den voorgrond, in tegenstelling van genoemd blad, in hetwelk de groote
Prelaat reeds zoo dikwijls verguisd werd !
« Liet de beminnenswaardige Belgische Kerkvoogd tot
hiertoe niets voorbijgaan in zake van volksverdrukking, zonder
krachtdadig verzet te bieden aan de Duitsche overheid, door de
ontvoering zijner landgenooten naar Duitschland, meende Hij
dat de maat overgeloopen was. En dit toonde Hij op onomstootbare wijze op het einde van November 1916, te Brussel.
« Toevallig beyond ik mij in de hoofdstad toen de mare
verspreid werd, dat Kardinaal Mercier in de Ste-Gudulakerk
prediken zou. 1k meende dat het de moeite loonen zou, mijn
vertrek te verdagen om hem te hooren, en ik vond mij niet be170

drogen in mijne verwachting. Lang voor den bepaalden tijd was
er in den tempel geen enkel plaatsje meer onbezet. Ja, de toegestroomde volksmenigte stond op elkaar gepakt als haringen
in een ben. In mijne omgeving herkende ik er velen, die in
vredestijd slechts zeer zelden den weg naar de kerk insloegen,
en die thans gretig den Aartsbisschop de woorden uit den mond
luisterden.
« Bedeeld met een tamelijk zwak orgaan, zou het eenigszins moeilijk zijn geweest, zijne stem tot in de uiterste hoeken
van den uitgestrekten tempel te laten doordringen, dock de
plechtige, oprecht godsdienstige stilte welke er in heerschte,
maakte het mogelijk woord voor woord op te vangen van de
rede, welke van zijne lippen vloeide.
« En daar stond Zijne Eminentie als een tweede Pieter de
Eremijt, niet om een nieuwen kruistocht te prediken, maar om
met striemende woorden aan te toonen, van welke nieuwe
schending van het Volkenrecht — en ditmaal op reusachtige
schaal — zijne landgenooten, als slachtoffers der Duitsche barbaarschheid, het voorwerp waren. Op sommige oogenblikken
had de gewettigde verontwaardiging zich zoo sterk van de geloovigen meester gemaakt, dat sommigen hem herhaaldelijk in
de rede vielen, — een tot hiertoe ongezien schouwspel in de
Annalen der Kerkelijke geschiedenis.
« Op weisprekende wijze herinnerde de Kardinaal aan de
uitdrukkeliike belofte, destiids door den gouverneur von der
Goltz afgelegd, dat nooit een Belg naar Duitschland zou gedeporteerd worden met de bedoeling er arbeid te verrichten —
belofte waarmee thans op de schandigste wijze geboeleerd
wordt !

« Hoed of voor mannen als Kardinaal Mercier, die tot
onder de oogen van von Bissing de zweep der gerechtigheid
durven hanteeren !
« Belgen, wanneer toch zal er een einde komen aan den
staat van slavernij, waarin het yolk van « Gott mit uns » u gekluisterd houdt, daarin onrechtstreeks geholpen door eenige
uwer eigen landgenooten, die plat op den buik liggen voor den
Berlijnschen Mammouth ! # . .
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Hier denk ik de enkele aanhalingen uit de Droogstoppels
te mogen staken. De zeldzame Vlaamschsprekende Belgen die
er nooit exemplaren van onder de oogen kregen, alsmede zij
die tijdens de Duitsche bezetting in het buitenland verbieven,
zullen er de overtuiging uit opdoen, dat het geen stelsel van mil
was geglaceerde handschoenen aan te trekken om zoowel de
Duitschers als degenen die hun eigen vaderland aan Duitschers
wilden versjacheren, zoo duchtig mogelijk of te takelen.
Rekening houdend van de moeilijke en gevaarvolle tijdsomstandigheden, mocht ik mij toch verheugen het hieronderstaand eerbiedwaardig lijstje vlugschriften, in achttien maanden
tijds, in de wereld te hebben kunnen zenden, alle geschreven
en gedrukt in mijne eigen woning, terwijl zich aan de overzijde
een dertigtal Duitsche officieren in verschillende huizen gevestigd hadden :
1. — De Duitsche Strooptochten in Belgie. (Beschouwingen
van Janus Droogstoppel, sigarenfabrikant, Lauriergracht, 37, Amsterdam, over Wilhelm II, keizer van
Duitschland, koning van Pruisen, beschermheer
van Belgie, en over rijkskanseliers met papieren
vodden. Verschenen half Januari 1915).
II. — Janus Droogstoppel en Johan Stokvis over : Duitsche
stommiteiten. — Grooter Duitschland. — Den
waren toestand in het bezette Antwerpen. — Paspoorten. — De Antwerpsche pers. — Keizerlijke
onderbroeken. — Lichte cavalerie, enz. (Verschenen begin Maart 1915).
III. — Bismarck en de huidige Oorlog. (Verschenen einde
Maart 1915).
IV. — Quo Vadis ? Naar den Hemel, het Vagevuur of de
Hel ? (Verschenen half April 1915).
V. — Bloemlezing nit Stun Streuvels' Oorlogsboeken. (Verschenen einde April 1915).
VI. — Nog over de onvaderlandsche schriften van een Redder
der Leopoldsorde. (Verschenen rond 12 Mei 1915).
VII. — Pooten of ! (Verschenen einde Mei 1915).
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VIII. — Het Duitsche Witboek. (Eerste gedeelte. Verschenen
midden Juni 1915).
IX. — Het Duitsch Witboek. (Tweede gedeelte. Verschenen
begin Juli 1915).
X. — Herinnering aan den eenigen Nationalen feestdag van
21 Juli 1915. (Verschenen einde Juli 1915).
XL — Waarom Belgie nooit aan Duitschland behooren zal.
(Verschenen Augustus 1915).
<<
Mijn geweten is zuiver voor God en voor de geschieXII. —
denis ». (Verschenen begin September 1915).
XIII. — Het Beigisehe Leger en zijne Heiden. — Groote Beigische burgers en martelaren. (Verschenen October
1915).
XIV. — Ondankbaarheid der Belgen. -- Een Rentmeester Gods
en een Duivel in Onze-Lieve-Vrouwekerk. (Verschenen begin November 1915).
XV. — De Oorlog der Vlamingen en de Taalstrijd in DuitschPolen. (Verschenen begin December 1915).
XVI. — Nieuwjaarswenschen in oorlogstijd.— Nieuwjaarsrevue
in den Duitschen Rijksdag. (Verschenen begin
Januari 1916).
XVII. — Zal de toekomst werkelijk een burgerlijk Duitschland
geven ? (Verschenen einde Januari 1916).
XVIII. — De bischoppen van Belgie aan de Bisschoppen van
Duitschland en Oostenrijk-Hongarie. (Verschenen
half Februari 1916).
XIX. —Beschouwingen over de uitdaging der Belgische Bisschoppen. (Verschenen begin Maart 1916).
XX. — De « KOlnische Volkszeitung » tegen Kardinaal Mercier. (Verschenen einde Maart 1916).
XXI. — Duitsche en Vlaamsche Berenvellen. (Verschenen April
1916).
XXII. — Fijn sigaren en bitterkoekjes, aangeboden aan Luc,
Dr Borms en Dr Jacob. (Verschenen Mei 1916).
XXIII. — Eene Duitsche Overwinning onder Water. (De zeeslag
van Skagerak. Verschenen half Juni 1916).
XXIV. — Lasterende aantijgingen tegen Kardinaal Mercier en
Droogstoppel. (Verschenen begin Juli 1916).
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XXV. — Na twee jaren lijden en strijden. (Verschenen 21 Juli
1916).
XXVIII. — Terug tot de Barbaarschheid. (Geschreven in de
gevangenis te Antwerpen in December 1916, en
uitgegeven door mijnen zoon Ernest en Richard
Van Hemeldonck in Jan. 1917).
Tusschen September en December 1916, terwijl ik mij
reeds in de gevangenis be yond, verschenen nog twee brochuren
onder de nummers XXVI en XXVII en onder den naam Droogstoppel om de aandacht van mij of te leiden, loch deze werden
geschreven en uitgegeven in samenwerking van mijnen zoon en
den heer Van Hemeldonck. Voor de brochuur XXVII bezorgde
de heer Jozef Stevens ons de 0 Stem uit Belgie », waaruit wij
het artikel 0 De Belgische Soldaatjes » van P. Callewaert overnamen.
De gezamenlijke handschriften, die ik in anderhalf jaar
tijds schreef voor de brochuren-Droogstoppel, bedroegen ruim
elf honderd bladzijden.
De gansche oplaag, inbegrepen de verschillende herdrukken, beliep op nagenoeg 160.000 exemplaren, die van hand
tot hand en zoo geheimzinnig mogelijk, moesten overgeleverd
worden.
Een paar maanden voor mijne aanhouding, welke plaats
had op 4 Augustus 1916, schreef en drukte ik bovendien een
verhaal van een honderdtal bladzijden, getiteld : « Uit den Dullschen Bandietenkrijg », dat in den omtrek van Mechelen speelde
tijdens het bombardement Bier stad.
Ziedaar het bilan, voor wat de brochuren-Droogstoppel
betreft.
Zooals ik het reeds elders , meen gezegd te hebben, had ik
door het schrijven en verspreiden dezer vlugschriften slechts ten
doel : 1° het yolk trachten op te beuren tijdens de rampspoedige
jaren, die het gedwongen was te doorworstelen, te midden van
ellende, ontberingen en verdrukking ; 2° de slechte vaderlanders
te brandmerken, die Vlaanderen gehoond en geketend aan
Duitschland wilden overleveren, niet met de bedoeling de taalrechten te herstellen, maar om zichzelven te verheffen.
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En toch mag ik hier verklaren, dat er ook eene troostrijke
zijde aan de onderneming verbonden was. Zeker gevoelden wij
ons in het bezette gebied onmachtig tegenover onze Duitsche
dwingelanden, maar juist daarom beukte ik er des te krachtiger
op los.
In den regel was het de vriend Van Hemeldonck die op verkenning uitging om op poolshoogte met het yolk te blijven. En
naarmate de moedeloosheid weer de bovenhand behaalde, werd
er eene afspraak gemaakt voor de uitgave eener nieuwe brochuur, die andermaal leven en bezieling onder onze landgenooten wist te brengen.
Door de verspreiding der 160.000 exemplaren, —waarvan
ongeveer 50.000 kosteloos — in anderhalf jaar tijds, meenen wij
te mogen gelooven dat ons pogen niet vruchteloos geweest zij.
Mocht zich het tegendeel voorgedaan hebben, mogen wij toch
met een gerust geweten verklaren, dat al onze opofferingen met
de grootste belangloosheid en uitsluitend ten bate van het verdrukte Vaderland gedaaP werden.
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X
Augustus 1915 begon het te Antwerpen
te krioelen van ellendelingen, die zich de handen
met Marken lieten vullen om hunne eigen landgenooten in de gevangenis te helpen. Deze gewetenlooze schurken hadden vrij spel. Niet alleenlijk stonden zij onder
Duitsche bescherming, maar al wie lets deed ten bate van het
verdrukte land, kon zich niet eens verdedigen tegen die laaggezonken kerels, die elken dag op zoek gingen naar nieuwe
slachtoffers. Het publiek kon zich evenmin tegenover deze Duitsche handlangers op zijne hoede stellen, omdat niemand daar
was om er het yolk tegen te waarschuwen.
Aan lien toestand moest een einde gesteld worden, er
mocht gebeuren wat Wilde !
Tijdens een zijner bezoeken ten mijnent, wierp ik Richard
Van Hemeldonck het denkbeeld op, een blad te laten verschijnen, wel is waar om in te gaan tegen de Duitsche knevelarijen,
maar bijzonderlijk om er diegenen met naam, adres en hoedanigheid in te spijkeren, welke tegen grof geld hunne medeburgers in handen van den vijand leverden. Aldus zou het publiek
op zijne hoede gesteld worden. 't Is waar, er lag niets nieuws
in de opwerping, want reeds was « La Libre Belgique » den
veldtocht begonnen tegen deze soort schuimers, die zich zoo
wat overal genesteld hadden. Maar dit blad verscheen destijds
te Brussel en in de Fransche taal, zoodat het weinig of niet in
handen kwam der kleine Antwerpsche burgerij, waarvan er
reeds velen, door toedoen van hoogerbedoelde ellendelingen,
MSTREEKS
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achter de grendels waren geraakt. Van Hemeldonck trail mijne
zienswijze volkomen bij, en wij besloten tot de oprichting van
« De Vrije Stem ».
Het gebruik van een groot formaat zou ondoelmatig geweest zijn. Het moest zooveel mogelijk aan de aandacht kunnen
ontsnappen en gemakkelijk in den zak verborgen worden.
Daarom kozen wij een klein octavo-formaat, dat telkens op
16 bladzijden verschijnen zou.
Het eerste artikel dat ik voor « De Vrije Stem » schreef,
(Augustus 1915) laat ik hier volgen, om aan te toonen dat wij,
ofschoon levend te midden van het bezette gebied, niet gewoon
waren voor de Duitschers de vlag te strijken :
AAN ONZE BELGISCHE BEVOLKING.

« « De Vrije Stem » verschijnt de eerste maal. Zou, in
normale omstandigheden, ons orgaan geene reden van bestaan
hebben, thans — wij zijn er innig van overtuigd — zal ieder
rechtgeaard Belg het hartelijk 0 welkom » heeten.
« Immers, wij doorworstelen een tijdperk, eenig in de geschiedenis van ons Vaderland. Terwiji onze zonen den heldendood op de slagvelden sterven, staan wij, burgers, dagelijks bloot
aan de hatelijkste knevelarijen ,en ook vaak aan de kleingeestigste kwAjongensstreken vanwege de vreemde overweldigers,
welke beweren tot een groot cultuurvolk te behooren.
« Wij weten niet eens wat er omgaat in Europa, in ons
land, in onze eigen provincie, omdat de Belgische drukpers geboycotteerd is en als waarborg geldt, dat de waarheid door de
Duitschers gevreesd wordt.
O Feitelijk staan wij dus als buiten de beschaafde wereld !
« De Hollandsche dagbladen, die door het Duitsch beheer
in Belgie toegelaten worden, zijn effenaf lamentabel. Wanneer
deze de waarheid schrijven, worden ze niet gedoogd, zooals dit
herhaaldelijk het geval is met de « Nieuwe Rotterdamsche Courant », en wanneer ze wel mogen verkocht worden, zijn wij op
voorhand verzekerd # lollekenskost » voor ons geld te krijgen.
0 Wij hebben aan lien toestand een einde willen maken.
O In de eerste plaats hebben wij ons dus in betrekking ge-

steld met zeer vertrouwbare personen, die ons de best ingelichte
Engelsche, Fransche, Italiaansche en Hollandsche bladen,welke
niet in Belgie mogen verspreid worden, zullen weten te verschaffen. Uit deze verschillende bladen zullen wij, telkens bij
onze verschijning, een beknopt, maar zoo volledig mogelyk
overzicht geven van de gebeurtenissen, die zich inmiddels op de
onderscheidene fronten hebben voorgedaan. Aldus hopen wij
onzen lezers een waarheidsbeeld van den oorlog, alsmede van de
staatkundige gebeurtenissen, onder de oogen te kunnen brengen.
0 In de tweede plaats ligt het in onze bedoeling de misbruiken, die zich in het bezette gebied van ons land voordoen, naar
verdienste te brandmerkten ! .
0 Zal ons formaat niet kunnen wedieveren met dit van een
0 New-York-Herald », ons getal bladzijden (16) zal daarentegen
dit der grootste bladen overtreffen.
. Verre van ons de meening een onzer burgers, wie het
ook zij, aan te sporen tot weerbarstigheid tegenover het Duitsch
bestuur, dat ons tijdelijk onderdrukt houdt, omdat wij een....
neutraal yolk zijn dat, volgens de Conventie van Den Haag, door
niets hoegenaamd mocht verontrust worden, wel verre van er
een bloedbad en een weergaloozen strooptocht in aan te richten. Integendeel ; wij hebben nu eenmaal onzen Nationalen Calvarieberg betreden en.... evenals destijds Christus in den Hof
der Olijven, zullen wij onzen bitteren kelk, ons met geweld toegediend door de rekels van << Gott mit uns >>, ledigen tot op
den bodem.
« Maar, wat wij nooit zullen gedoogen is... . De Vrije
Stem . van een vrij yolk laten versmachten door een vreemden
overweldiger, die ons land op de hatelijkste, laagste, afschuwelijkste wijze binnenviel, en moord en verdelging zwaaide op
zulke manier, dat het de menschheid onteerde en sinds een jaar
den hemel om wraak roept !
« Bij al wat ons duurbaar is, neen ! dat zullen, dat kunnen,
dat mogen we niet, zonder ons als Belgisch yolk te onteeren !
« En dit y olk, dat de stormen der eeuwen heeft weten te
trotseeren om zijnen geboortegrond te vrijwaren tegen vreemde
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heerschappij, zou eene lafheid begaan, indien het liidzaam
zweeg onder de verdrukking van den Germaanschen indringer !
0 En een lafaard was de Belg nooit ! Daarvan getuigt elke
bladzilde zijrker geschiedenis ; daarvan getuigde elken druppel
bloed, waarmee onze zonen den geboortegrond roodverwden ;
daarvan getuigden hunne duizende lijken, die in alle streken van
ons zoo zwaar geteisterd Vaderland onder den grond bedolven
liggen !
<< Wij zullen dus spreken, de stem verheffen waar het noodig blijken zal ; want de Convention van Den Haag en Geneve
hebben nooit besloten, dat in een bezet land de burgers gehouden zijn, zich den mond met een dubbel slot te snoeren. »
*
* *

Evenals bij het verschijnen van de eerste brochuur-Droogstoppel, een achttal maanden te voren, werden eenige duizende
nummers van c< De Vrije Stem >> allerwege kosteloos verspreid.
In afwachting dat er medewerkers voor het blad zouden
opdagen, zag ik mij genoodzaakt gansch de redactie op mij te
nemen, met uitzondering van den Heer Van Hemeldonck, die
gelegenheidsartikels leverde voor zooveel zijn beschikbare tijd,
buiten de propaganda, het toeliet.
Daaruit volgt dat ik de handen meer dan vol had en menig
nachtelijk uur moest opgeofferd warden om de redactie staande
te houden. Want men vergete niet dat ik mij gelijktijdig moest
bezighouden met het schriiven der Droogstoppels, terwijl er bij
dag moest gedrukt warden. Om zoo weinig mogelijk te toonen
dat aanvankelijk meest al de artikels nit dezelfde pen vloeiden,
nam ik een aantal deknamen aan. Al de artikels, geteekend :
Redactie — Cambronne — Brabo — Jan Van Mechelen — Sus
Jan Kabas -- Sus Van Gent — Van Zwimmelen —
Leys
alsmede al de polemieken tegen 0 Het Vlaamsche Nieuws » gedurende een aantal maanden, — waren alien van mijne hand.
Onder het pseudoniem Cambronne verschenen al de 0 Oorlogstoestanden », meest altijd getrokken uit bladen welke in Belgie
niet toegelaten werden. Ofschoon er geregeld Hollandsche couranten niet door de Duitsche censuur werden toegelaten, wist de
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vriend Van Hemeldonck meestal mij er toch een exemplaar van
te bezorgen, waarvan ik voor « De Vrije Stem » gebruik maken
kon. Ook de heer Ant. Coomans, die, in zijne hoedanigheid van
kassier der scheepvaartmaatschappij « La Meuse » met een aantal schippers die op Holland vaarden, in betrekking stond,
bleef daarin niet ten achter. Ook deze bezorgde mij menigmaal
bladen, die zelfs nooit in Belgie komen mochten en waar zeer
dikwijls merkwaardige documenten in voorkwamen.
*
* *

Als hoofdartikel voor het tweede nummer van 0 De Vrije
Stem » schreef ik den volgenden
OPEN BRIEF VAN JAN VAN RIJSWIJCK UIT DEN HEMEL.

0 Dichter Jan Van Rijswijck (1818-1869) stuurt ons van
uit den Hemel onderstaanden 0 Open Brief », met verzoek van
opname in 0 De Vrije Stem ». Wij houden ons verzekerd dat dit
schrijven met groote voldoening door ons yolk zal gelezen
worden.
Den Hemel, 21 e kamer, 3 e verdiep.
Aan de redactie van << De Vrije Stem »,
Hotel der Patriotten, Begijnenstraat, 42, Antwerpen.
Beste Vaderlanders,
« Door tusschenkomst van Jan Olieslagers, die van zijn
uitstapken om eenige bommen op de stellingen der Duitschers
te gooien, gebruik heeft gemaakt om dwars door de wolken te
vliegen, — ben ik in bezit gekomen van het eerste nummer der
<< Vrije Stem ».
« In naam van al de Belgen die zich in den Hemel bevinden, kan ik u niet genoeg danken om het initiatief dat gij genomen hebt, ten einde ons yolk — ondanks alle Duitsche verdrukking — in te lichten en hoog te houden, zooals het een
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y olk past, dat eeuwen lang alle vreemde heerschappii van zich
heeft weten of te schudden.
« Niet zoodra was 0 De Vrije Stem >> gelezen door Conscience, Zetternam, Vleeschouwer, Snieders, den Door en
zooveel andere strijdende Belgen uit vroeger dagen, waarvan
het tegenwoordig geslacht niet veel meer weten zal, of alleman
riep : 0 Jan, in afwachting dat wij beurtelings onze indrukken in
« De Vrije Stem >> meedeelen, zult gij voor het blad een eerste
artikel schrijven, gepeperd, zooals gij dit maar alleen kunt, om
onze diepe verontwaardiging uit te drukken over de Hunnen van
den Rijn, ten einde zich meester te maken van het meest gastvrije land der aarde ! > Binnen een paar dagen zal Jan Olieslagers het artikel met zijnen Bl&lot komen afhalen en het u
bezorgen : Hotel der Patriotten, Begijnenstraat, 42.
« Vermits leugentaal in den Hemel uitgesloten is en wij,
door onze volmaaktheid, alles weten wat er tot in het diepste
van het menschelijk hart verborgen ligt, kan ik u niets anders
dan waarheid meedeelen.
« 1k moet dus beginnen met te zeggen, dat de Duitsche
inval in Belgie een lang op voorhand beraamd plan is geweest.
Toen wij nog leefden te midden der aardsche zondaars tusschen
goed en kwaad, beeldden wil ons immer in, dat het eenig gevaar,
hetwelk ooit ons Vaderland bedreigde, van Fransche zijde bestond --- want Bens gestolen blijft altijd lief ! — en we wisten
niet dat die oude rakker van een Bismarck ondertusschen in
zijnen leelijken knevel lachte, terwijl hij Belgie, en vooral Antwerpen, met Duitsche spionnen overstroomde, om later zijnen
slag te kunnen slaan. Hij heeft echter het thuishalen van zijnen
troef niet meer beleefd, en waar hij thans zit, mag de duivel
weten.
0 Belgie aan Duitschland ! Welk heerlijk ideaal voor de
zwanzers van « Gott mit uns ! » Maar vreest daar niet voor :
herhaaldelijk heeft Onzen-Lieven-Heer als Zijn wil te kennen
gegeven, dat Hij dat nooit gedoogen zal. Gij beleeft dus enkel
een tijdperk van zware beproeving, dat gij met geduld wel zult
weten te boven te komen. Dit belet echter niet, dat de bezetting
van Belgie door de Duitsche kannibalen al de in den hemel
181

verblijvende Belgen ten zeerste bedroefd heeft ; maar daar is
voorloopig toeh niets aan te verhelpen.
K Vergeet niet dat er na regen zonneschijn, na lijden verblijden komt, en het Evangelie van verleden Zondag zegt uitdrukkelijk : « Wie zich verheft zal worden vernederd, en de
laatsten zullen weldra de eersten zijn. » Het zal dus voor ons
yolk een overheerlijke dag wezen, waarop de Verbondenen al
dat vreemd janhagel met klikken en klakken over de grenzen
zullen walsen !
o Wat ons hier echter het meest tegen de borst stuit is de
pretentie, die de vreemde overweldigers in ons aardsche Vaderland aan den dag leggen. Verleden Zondag had ik de zienbuis
van Kernel, den ouwen opticien van aan de Werf, door het gat
van de maan gestoken, en kon zien van aan de statie, over de
Meir tot op het Groenkerkhof. Het krioelde er van Duitsche
officieren die verder over de Suikerrui langs de Werf slenterden
om weldra in een smalle straat aan te linden. Al de officieren
wandelden daar rand als cipiers in gevangenissen en met een
air, alsof ze reeds 30 jaar over den porte-monnaie der burgers
en de centen der stadskas beschikten. Door den rossen schijn
der maan hadden al die grijze officiersmantels een donkerroode
kleur aangenomen. Ik riep Vleeschouwer, den toenmaligen
hoofdopsteller van 0 Reinaart de Vos », die met den heiligen
Joannes Berchmans een praatje stond te voeren over de ververzocht hem door de buis te zien en
woesting van Diest,
vroeg wat daar beneden wemelde van aan de statie tot aan de
Werf. Nog altijd even satyriek als in zijnen tijd sprak de guit
«« Dat zijn Duitsche weekluizen ; waar deze zich nestelen,
hetzij op straat of in een beddenbak, zeker is 't dat zij er niet
gemakkelijk uit kunnen verdreven worden. Er zal een groote
dosis solfer noodig zijn om het ongediert, dat Belgie verpest,
in eenen staat van verdooving te brengen. Maar Antwerpen had
nu eenmaal in de laatste laren, Duitsche weekluizen met duizenden vrachtvrij ingevoerd, en nu zien de Sinjoren, hoe zij er van
gebeten worden. De les zal duur betaald, maar niet vruchteloos
zijn, want na den weekluizenoorlog zal men er wel zorg voor
dragen, dat gevaarlijk goedje aan den eenen kant te houden. »
O In de opmerking van Vleeschouwer ligt een groote waar182

held. Terwijl de Vlamingen voortdurend tegen het Fransch verleden donderden, stroomden de Duitschers met heele karavanen
op hun tandvleesch de Scheldestad binnen, maakten zich meester van het meerendeel der handelsbureelen, omdat ze aanvankelijk voor niemendal kwamen werken, cumuleerden later, ten
nadeele der Antwerpsche jongens, de beste plaatsen op de
bureelen en dienden terzelfdertijd als spionnen der Duitsche
regeering. En dan heette het in algemeenen zin, dat de Duitschers bekwamer waren dan de Belgen. Maar ging het dan
slechter op de bureelen die door Belgen beheerd werken ?
« Neen ; de waarheid is dat er te Antwerpen een stelsel
van favoritisme voor de Duitschers bestond ; dat velen er plat
voor op den buik lagen, en nu worden de Antwerpenaars mede
gebeten door de Overrijnsche luizen, voor wie ze jaren lang de
beste brokken beschikbaar stelden, ten nadeele van eigen landgenooten. Men ging er uit van het standpunt dat niemand profeet
is in eigen stad, en dat bijgevolg de profeten uit Berlijn, Leipzig
en elders moesten komen.
« Met Vleeschouwer hoop ik, dat na den oorlog de Antwerpenaars wat beter uit hun oogen zullen zien, en eerst hun
eigen yolk zullen bevoordeelen, vooraleer Duitsch janhagel
voor den lessenaar te plaatsen, dat hen nu zoo ondankbaar beloond heeft.
<< Hier in den hemel heeft men een beter begrip van de
zaken. Gisterenavond speelde ik whist met Vertommen, den.
voormaligen Antwerpschen kunstschilder ; Geefs, den beeldhouwer en Van Pelt, den ouwen apotheker van de Ossenmarkt,
then Onze-Lieve-Heer toevallig voorbij onze speeltafel kwam en
een oogenblik belangstellend het spel nazag. Volgens gewoonte
rolde het gesprek over den oorlog, en toen Ons-Heer zich op het
punt beyond verder te gaan, sprak Hij beslissend : « Zie, Jan,
het is een onbetwistbaar feit, dat er binnen de eerste vijftig jaar
geen enkelen Pruis, die in zijn land wat in de pap te brokken
heeft, in den hemel komen zal. »
q Dat men in de toekomst in heel Belgie dit voorbeeld volge
en de Duitschers overal buiten kegele ; 't zal het beste middel
zijn om vreemde spionnen buiten het grondgebied te houden.
q Ondertusschen verzoekt mij Conscience de redactie te
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berichten, dat hij voor het derde nummer een artikel zenden zal
nopens de Vlamingen, die in Holland verblijven, en daar bezig
zijn het leelijk van den man te brengen.
4( 1k sluit met een paar regels, gericht tot de Duitschers :
Wie zou er Duitsch nog willen wezen,
Zooals gij in uw schriften praat ;
1k wenschte wel voor een dukaat
Dat ge in ons hart eens kondet lezen ;
Daar staat in 't Neerlandsch ingeroest,
Dat Satan ze allen halen moest,
Die hier uit Pruisen overkwamen
Om Belgie in te palmen... Amen !
JAN VAN RIJSWIJCK.
*
*

*

Men zal zich nog herinneren dat de keizer van Duitschland,
in October 1915, met de meeste schaamteloosheid, in gezelschap van eenige opperofficieren, in autos gezeten, een tochtje
door Belgie deed om na te gaan met hoeveel gemak zijn kanonnen steden konden vernielen en in asch leggen. Het pleziertochtje liep over Aerschot, Leuven, Mechelen, Antwerpen ;
overal zijn hooge voldoening uitdrukkend over het eervol (???)
werk zijner onderdanen. De protestantsche opperdominee kon
daarom niet nalaten in Antwerpen's hoofdkerk een innig dankgebed te komen storten voor de overwinning zijner wapenen.
Een Te Deum was er niet noodig. Hij wilde alleen, gansch alleen
zijn met de zijnen, en daarom waren strenge bevelen gegeven
dat al de kerkuitgangen tijdens zijn bezoek zouden gesloten
blijven. En om zeker te zijn dat de eene of andere liefhebber
dien aartsmoordenaar niet op zijne beurt een v manneken minder Y, zou kunnen maken, werd gansch den omtrek der 0.-L.Vrouwekerk met landstormers bezet. Te dier gelegenheid schreef
ik in nummer 5 van « De Vrije Stem » :
ONS INTERVIEW MET DEN KEIZER.

v Woensdag, 20 October 1915, zal voor eeuwig een historische dag blijven in het leven van « De Vrije Stem ». Door
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hauptmann Sauss, bestuurder van het « Hotel der Patriotten »,
waren wij te weten gekomen, dat keizer Wilhelm II in den namiddag de kathedraal van Antwerpen zou bezoeken, en onmiddellijk ontstond in ons het gedacht een interview met hem te
vragen. Hauptmann Sauss kwam ons daarin dadelijk te gemoet,
en, vermits hij lien namiddag tot het gevolg des keizers behoorde, zou hij trachten voor ons de deur open te stellen.
Een onzer reporters behoefde zich slechts bij den ingang der
kerk te plaatsen op het oogenblik dat het bezoek zou afgeloopen zijn en de keizer, reeds op de hoogte gebracht, zou ons,
in voorkomend geval, dadelijk te woord staan. Daar wij wisten
dat het bezoek geen officieel karakter hebben zou, bestond er
des te meer kans op welgelukken. Alles is bovenmate goed van
stapel geloopen, en wij zouden aan onzen plicht te kort komen,
indien wij hier geen woord van welgemeenden dank lieten volgen
aan het adres van hauptmann Sauss, voor den uitmuntenden
dienst welken hij ons bewezen heeft. wij laten hier het verslag
volgen van onzen reporter Van Zwimmelen, welke met de kiesche, maar eervolle taak gelast was, in deze moeilijke tijdsomstandigheden, een uiterst belangrijk interview met den keizer
gehad te hebben :
« Op klokslag 4 uur (B.T.) poogde ik mij een doortocht
te banen door de Duitsche wachten, welke voor den ingang der
hoofdkerk waren opgesteld, voorzien van de aanbeveling van
hauptmann Sauss, bestuurder van het « Hotel der Patriotten ».
Deze aanbeveling was bekleed met een Duitschen stempel. Na
mij van het hoofd tot de voeten bekeken te hebben om zich te
vergewissen, of er op mijnen buik geen kanon en op mijnen rug
geen kist granaten hing en een der soldaten een Mark in zijnen
pol geschilderd te hebben, werd mil toelating verleend post te
vatten bij de kerkdeur.
« Enkele minuten later vertoonde zich de keizer in gezelschap van een dertigtal officieren. 1k had hem aanstonds herkend
aan zijn kort armken en aan zijn moustache, die hij nog altijd
« a la Figaro » draagt, zooals mijn coiffeur dat noemt, of
« moustaches brosse en l'air » gelijk Neel De Jode dat in zijnen
tijd zou geheeten hebben.
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0 Zonder twijfel had de bestuurder van het A Hotel der Patriotten o den genadigen keizer reeds met zijne bedoeling in
kennis gesteld, want de « Oberste Kriegsherr 0 wenkte mij, trail
eenige schreden terug in de kerk en sprak mij vertrouwelijk toe :
— A Hauptmann Sauss heeft mij meegedeeld dat gij een
interview met uwen keizer verlangt. Is uw blad belangrijk ? o
— 0 Majesteit, « De Vrije Stem o is het eenig orgaan
voor gansch de provincie Antwerpen ; het eenige dat boven de
censuur staat en uitgegeven wordt 0 met gratie ende privilegie o .
Geen enkel blad, in Belgie verschijnend, kan op zooveel onafhankelijkheid aanspraak maken.
— 0 Zeer wel ; maar ik reis incognito onder den naam van
graf von Ratsamhausen en wil voorloopig door niemand gekend worden. Volgaarne zou ik u te woord staan, loch ik moet
nog soupeeren. 1k heb zooeven bevel gegeven daartoe een
eenvoudig hotel op te sporen. Misschien kunt gij mij daarin
behulpzaam zijn. En dan, meent gij dat ik te Antwerpen eenig
gevaar loop ? »
Majesteit, ...»
« Dadelijk was mijn antwoord gereed :
— « Graf von Ratsamhausen, indien ik u verzoeken
mag ! » onderbrak de keizer.
—
0 Herr graf, » hernam ik, « in mijne tegenwoordigheid zijt gij volkomen veilig. Ten andere, de Antwerpenaar staat
bekend als een goede iongen, en het beste bewijs daarvan is,
dat er nog niemand van de Kommandantur te midden van
't Scheld werd gegooid, ofschoon die « lastverkoopers » het al
honderdmaal verdiend hebben. Vermits gij toch onder streng
incognito reist, kan ik u geen beter voorstel doen, dan uw gezelschap te laten vertrekken en met mij onder den toren, in
0 Den Leeren Eemer », een portie paling te gaan eten. 1k trakteer. Zoodoende kunt gij soupeeren en onder het eten kunnen
wij wat praten over verschillige toestanden. Natuurlijk zal rilemand in 0 Den Leèren Eemer 0 op het denkbeeld komen dat de
persoon, welke zich in gezelschap van Van Zwimmelen bevindt,
de keizer van Duitschland is. Wat meer is, de verbruikers in het
restaurant komen eerst tegen 7 uur, zoodat het mij niet verwonderen zou, dat wij ons daar slechts met ons beiden achter de
tafel bevinden zouden.
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<4 Zooals ik het voorzien had, gebeurde het. Enkele minuten later staken we moederziel alleen onze voeten onder de tafel
van « Den Leèren Eemer » en al dadelijk beleefde ik een vreeseRik oogenblik. De garcon die mij sedert langen tijd kent en in
mijnen gezel met den hermelijnrnantel misschien niet eens een
Duitscher meende te zien, wilde waarschilnliik eens geestig zijn
en sprak :
— 0 Meneer Van Zwimmelen, de keizer is in de kerk.
Dat hij nu maar ems het geluk had den nek te breken aan 't
wijwatervat, he ! Dan moesten z'hem niet ver steepen om er
mee buiten te geraken ».
« Niet zoodra had de garcon zich verwijderd om de twee
bestelde porties paling te halen, of Wilhelm, die uit het gebezigde woord # keizer * begrepen had dat er van hem spraak
was, vroeg :
— 0 Herr Van Zwimmelen, wat heeft die kellner van mij
te vertellen ? *
— « Niets voornaams, herr graf. Hij zegt enkel dat er
verteld werd, dat de keizer zich in de kerk beyond.
# Gelukkiglijk bleef het daarbij.
0 Het moet toch waar zijn dat er in Duitschland niet veel
te knabbelen valt, want graf von Ratsamhausen scheen een
razenden honger gehad te hebben, want bij een enkele portie
paling liet hij het niet ; een tweede en derde volgde, waarbij
telkens een bocksken om den paling door te spoelen. Het viel
mee dat de' keizer onthouder is.
0 Gezien zijn goeden eetlust, waagde ik het niet hem onder 't eten met vragen.te overstelpen en wachtte tot dat alles
opgepeuzeld was om, onder het rooken eener sigaar, hem over
een en ander te polsen.
0 lk vroeg hem of het nog niet op den weg van Duitschland lag, naar vredesvoorwaarden uit te kijken ?
— 0 Daarvoor is het . geschikte oogenblik aangebroken,
merkte de keizer aan. 0 Wij bevinden ons thans op het hoogste
punt onzer macht. De Balkankwestie heeft voor Duitschland
den doorslag gegeven en de Bondgenooten zullen moeten buigen of barsten.
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— << En zou het onkiesch zijn te vragen, waarin uwe vredesvoorwaarden bestaan ? 0
—
0 Volstrekt niet, want heel de wereld zal ze weldra
kennen. 1k stel als voorwaarde : Volledige onschendbaarheid
van gansch het Duitsche en Oostenrijksch-Hongaarsche grondgebied. In ruiling van het bezette Belgie — met uitzondering
van Antwerpen — moet dit land zijn Congo afstaan, terwijl
Frankrijk voor zijn geleden neerlagen Fransch-Congo voor ons
moet ontruimen. Bovendien moet Engeland al de oorlogskosten
betalen, die wij van heden af ramen op dertig milliard, en 66n
milliard voor elke week vertraging.
0 1k moet bekennen dat gij zeer gematigd zijt in uwe.
—
eischen, want gij hadt er het grondgebied van . Belgie, Frankrijk
en Engeland bij kunnen eischen, plus een diploma van bedanking, dat u door de hoofden der betrokken landen blootshoofds
en in hun hemd te voet naar Berlijn op een gouden schotel zou
gebracht worden. En wat krijgt Turkije ? »
— v Turkije bezit sedert eeuwen een halve maan; als alles
goed meeviel, heb ik het een heele maan beloofd. »
— « Die kon de Turk ook krijgen zonder oorlog voeren ;
voor hem was het maar kwestie de maan te pakken. Misschien
bezit Duitschland de specialiteit in het fabrikeeren van maanladders ? Dan begrijp ik den toestand van Turkije. En Oostenrijk? o
— 0 Oostenrijk ? Dat stelt zich tevreden met wat het van
Italie zal te pakken krijgen. Van heden af is het al zeker, dat
minstens de helft van Italie Oostenrijksch grondgebied worden
zal.
— << En Rusland, wat gaat daarmee gebeuren ? o
— « Al de door Duitschland bezette streken in Rusland
komen aan ons, plus een kolossale oorlogsschatting voor de
vernieling van Oost-Pruisen. Zoo zal, in plaats van de verplettering van het Duitsch militarism, waarmee de Bondgenooten
reeds zoo lang geschermd hebben, ons militarism daarentegen
gansch Europa beheerschen ! o
— << En Bulgarie ? o
— « Bulgarie krijgt heel Servie ! o
— << Wat denkt ge van Griekenland en Roemenie ? o
>>

188

— g De koning van Griekenland is mijn schoonbroer en
de koningin is mijn zuster ; dat zegt genoeg. Wat Roemenie
betreft, dat zal zich wet koes houden, wees maar gerust ! 0
— « En als de bondgenooten weigeren op uwe vredesvoorwaarden in te gaan ? »
— « Des te erger voor hen, want wij beschikken nog over
voldoende millioenen soldaten om heel Europa plat te leggen.0
— « Als het zoo is, dan zou ik toch al die ouw mannekens, die blinden, die half lammen, die kreupelen, die bulten,
die platvoeters, kortom, al die menschelijke wrakken thuis gelaten hebben. Daaruit kan maar alleen afgeleid worden, dat het
Duitsche leger nog maar op erg kromme beenen loopt. Meent
graf von Ratsamhausen dat de legers der Bondgenooten zijn
uitgeput ? »
« De keizer fronste het voorhoofd en antwoordde na een
korte poos :
— « De Duitsche legers zijn onuitputtelijk ! »
— 0 Met uw verlof, alles is uitputtelijk, zelfs de menschelijke vergaarbakken. Ten andere, wat was het legerken van
Kitchener bij 't begin van den oorlog in verhouding van het
huidige ? Er staan op dit oogenblik anderhalf millioen Engelschen aan 't front. Toen de moord op Miss Cavell in Engeland
wend kenbaar gemaakt, recruteerden er op eenen dag 45.000
Engelschen. Dat komt er van beestigheden te begaan. »
« Verontwaardigd wedervoer de keizer
— « Miss Cavell was eene Engelsche en ze moest uit den
weg geruimd worden ! Men is meester van de wereld of men
is het niet ! « Deutschland iiber alles ! » is voor ons nooit een
ijdel woord geweest.
— « En het recht, graaf, het recht ? » wierp ik op.
— « Wij kennen enkel het recht van den sterkste. Dat
recht heeft Bismarck steeds onderwezen en het heeft Duitschland groot en machtig gemaakt ; dit kan door niemand betwist
worden.
O Er heerschte een oogenblik stilte tusschen ons. 1k meende graf von Ratsamhausen hierop een scherp antwoord te
geven, doch ik bedwong mij en vroeg wat hij voornemens was
met Antwerpen te beginnen.
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« Zonder aarzelen liet de keizer er op volgen :
— o Wat er ook gebeuren moge, nooit gaat Antwerpen
uit ons bezit. Er wordt eene oorlogshaven van gemaakt en het
eerste Duitsch oorlogsschip dat den Scheldestroom bevaren
zal.... »
— 0 Zal de Prinz Adalbert zijn ! » onderbrak ik glimlachend.
— 0 Geen spotternij, beer Van Zwimmelen. De tijden zijn
daarvoor te ernstig. Maar antwoord mij nog slechts op deze
vraag : Wat zegt men te Antwerpen, omdat 's Zondags de
Schoenmarkt afgesloten wordt ? »
— 0 Men zegt dat het geweten der Duitsche officieren, die
hunnen intrek in het provinciaal gouvernementshotel genomen
hebben, zoo zwaar belast en beladen is, dat ze 's Zondags en
sommige dagen der week het kapelleken der Schoenmarkt voor
zich alleen willen hebben om er hun pekelzonden uit te boeten. »
0 De keizer had er niets op te antwoorden, maar stelde
eene laatste vraag :
— o En zeg me nu eens onbewimpeld wat men te Antwerpen denkt over den einduitslag van den oorlog ? »
— o Daarover is men volkomen gerust. Het algemeen gevoelen is, dat ge zult geklopt worden lijk stokvisch, en dat het
niet lang meer Buren zal, of we zullen hier van het Duitsch Ianhagel verlost zijn. Daarom verdraagt het yolk lijdzaam de verdrukking en het zegt met vader Cats :
Een rijk van dwang
Duurt gemeenelijk niet lang !

Nog eenigen ' tijd geduld en de Bondgenooten zijn te Antwerpen. Dien dag, graf von Ratsamhausen, trekken de Duitschers met de leerzen van zeven mijien buiten de stad. En dan
zal er ook zorg voor gedragen worden, dat er hier geen Duitsche kolonies meer zullen vertroeteld worden. Dat moogt ge
gerust te Berlijn voortvertellen aan de Duitsche gelukzoekers en
spionnen, die voornemens zouden zijn zich hier in de toekomst
vet te komen mesten, ten nadeele onzer eigen bevolking. »
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0 De keizer richtte zich op en we verlieten « Den Leeren
Eemer ». De duisternis was reeds gedaald. Buiten gekomen,
was Wilhelm II plotseling verdwenen, wat me denken deed dat
hij Antichrist in hoogst eigen persoon moest geweest zijn. »
Het spreekt van zelf, dat dergelijke artikels maar alleen geschreven en verspreid werden met de bedoeling, den gemoedstoestand van het yolk wat op te beuren. In die dagen zag het er
te Antwerpen ellendig genoeg uit, opdat ook onze stadgenooten
wel eens eenige minuten leute mochten hebben.
Het werd destijds wel eens in twijfel getrokken of, ja dan
neen, de toenmalige Duitsche keizer wel degelijk een bezoek
incognito aan de kathedaal der Scheldestad gebracht had. Dit
felt was ontegensprekelijk Trouwens, na den wapenstilstand
liet zelfs een bediende der hoofdkerk een relaas in « Het Handelsblad » verschijnen, waar al de ordemaatregelen voor het
bezoek in vermeld werden.
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XI.
laat hier een artikel volgen dat ik schreef voor
nummer 6 van < De Vrije Stem », enkel ten titel
van actualiteit. 1k blijf borg voor de echtheid van
het felt. Zij, die ooit de onderscheiding genoten met
het Duitsch gerecht in het bezet gebied te moeten afrekenen,
zullen van de hieronder volgende rechtspleging niet verbaasd
zijn. Degenen echter, welke gelukkiglijk buiten het bereik der
officieele Duitsche bandieten bleven, zullen zeker verwonderd
opkijken over deze proceduur.
K

EEN FIJN SALOMON ' S OORDEEL,

of de geschiedenis van 'nen gardevil en 'nen boer, die elkander
wilden beet nemen, en die op hun beurt door Duitsche militaire
gauwdieven werden bestolen.
Daar was eens — 't is nog maar eenige dagen geleden
gardevil, die de wacht had in een straat, waar een boer bezig
was zakken patatten in den kelder van een burgershuis te dragen.
En de gardevil maakte van de gelegenheid gebruik om met
den boer het volgende gesprek aan te knoopen :
— Kameraad, hedde nog veel patatten in voorraad ?
— Heel veel niet meer : we kunnen ze te gemakkelijk aan
den Deuts verlappen ; maar als ge wilt, kan ik u toch nog aan
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eenige zakken helpen, want ik veronderstel dat ze voor eigen
gebruik moeten dienen ?
— Zooals ge zegt. En de prijs ?
— Twaalf frank de honderd kilos ; voor minder lever ik ze
niet.
— t' Akkoord. Mijn huishouden is nog al betrekkelijk groot,
en duizend kilos kan ik zeker gebruiken. Wanneer kunt ge mij
die leveren ?
De boer bedacht zich een oogenblik en antwoordde :
— Vandaag, indien het u bevalt. Ik heb nog 1800 kilos op
mijnen wagen liggen ; daarvan had ik er 1100 moeten leveren
op de St-Jacobsmarkt, maar... er was niemand thuis, zoodat
ik er onverrichterzake mee naar mijn dorp keeren moet.
— Dat valt mee, hernam de gardevil ; maar dan zult ge
wel zoo vriendelijk zijn tot een uur te wachten. Eerst binnen
een uur word ik afgelost, en natuurlijk, mijn vrouw weet van
niets.
— Als het niet anders kan, wil ik mij daar wel naar schikken. Ten andere, ik heb in de Koepoortstraat nog drij zakken
of te zetten, zoodat er niet veel tijd nutteloos zal verloren gaan.
Indien gij mij uw adres geven wilt, zal ik mij op het bepaalde
uur ten uwent bevinden.
Een oogenblik later was de boer in bezit van het kaartje
van den gardevil. Zonder verdere plichtplegingen reed de eerste
weg, terwijl de tweede in de straat bleef, vergenoegd omdat het
hem gelukt was — en nog op zeer toevallige wilze — aan een
voorraad winterprovisie te geraken ,
*
* *

Eenige minuten na een uur hield de boerenkar stil voor de
deur van het opgegeven adres, Twintig zakken van vijftig kilos
aardappelen werden, de eene na den andere, in den kelder van
den gardevil geschud.
De deur van den kelder werd zorgvuldig gesloten en, boven
gekomen, sprak de gardevil :
— Kom binnen ; ik zal u dadelijk betalen !
En inderdaad, er werd geld te voorschijn gehaald.
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De boer beschouwde aandachtig het Duitsch papieren geld
en sprak na eene poos :
— Mijnheer, gij hebt u misrekend : er liggen 64 Mark ;
het moeten 96 Mark zijn.
— Uwe rekening is juist, weersprak de gardevil. Maar de
hoogste prijs uwer patatten is 8 frank de 100 kilos.
— En wij zijn t'akkoord gekomen op 12 frank.
— Inderdaad ; maar ge weet dat er eene proclamatie bestaat van den gouverneur-generaal, die u verbiedt uwe patatten
duurder dan 8 frank te verkoopen.
— En den Deuts zelf geeft er 10 frank voor !
— Dat kan me niet schelen, maar ik betaal niet meer dan
8 frank. Ge zult begrijpen dat ik, in hoedanigheid van politieagent, meer dan iemand anders, verplicht ben de verordeningen
na te Leven.
— Neen, hernam de boer, z(56 zal de vliegerd niet opgaan.
Wij hebben akkoord gemaakt voor 12 frank, en indien gij den
overeengekomen prijs niet betalen wilt, haal ik mijn patatten
terug uit den kelder.
— Probeer dat maar eens als ge durft !
Gedurende tien minuten was het een been en weer gepraat,
waartusschen de vrouw van den gardevil zich eveneens mengde,
die natuurlijk de partij van haren man had gekozen.
Het was eindelijk zoo ver gekomen, dat boer en gardevil
vechtens gereed stonden en er weldra eene samenscholing van
voorbijgangers voor de woning plaats had.
Toen sprak eensklaps de gardevil :
— Welnu, wij zullen aan den twist een einde maken door
ons naar de Kommandantur le begeven. 1k houd mij in geweten verplicht, niet meer dan 8 frank de 100 kilos te molten betalen. Stelt men mij daar echter in 't ongelijk, dan verklaar ik mij
bereid er de veertig frank bij te leggen.
De boer, die wel inzag dat de betwisting geen andere oplossing krijgen kon en, sterk gemaakt door het recht van overeenkomst, sprong op zijn kar. Gevolgd door den gardevil, togen
beiden naar de plaats, waar de keizerlijke rechtbank in een overweldigd land zetelde om.... ik schreef bijna op hun eer en geweten, Cesar te geverpwat Cesar toekwam, en... niets hoege194

naamd voor hun eigen te houden of... met geweld of te persen.
*
* *

Duitsche militaire rechtbanken dragen een weinig plechtig
karakter. Buiten de brutale houding der zoogenaamde rechters,
is er niets dat eenige belangstelling voor hen wekt. En daar die
rekels van niets anders houden dan van schieten en verdelgen,
was het al te natuurlijk dat er niet veel beslag werd gemaakt
nopens de voorafgaandelijke proceduur van het geschil tusschen
boer en gardevil.
Ofschoon de boer zoo goed bespraakt was als de gardevil,
werd den laatste' de taak opgedragen, de kwestie voor te brengen zooals ze zich had voorgedaan. En met de grootste openhartigheid verklaarde de gardevil :
— 1k heb van den boer 1000 kilos patatten gekocht tegen
12 frank de 100 kilos ; maar, daar de proclamatie van den gouverneur-generaal een maximumprijs van 8 frank had vastgesteld,
heb ik mij natuurlijk aan lien prijs moeten houden om niet gestraft te worden. De boer daarentegen eischte 120 frank in plaats
van de 80 frank die ik hem had voorgeteld. 't Is nu aan de
Duitsche militaire rechtbank om ons geschil op te lossen.
De herren rechters achtten eene beraadslaging tusschen
elkander geheel overbodig. Een hunner boog zich voorover en
sprak op eenen toon om 'nen ijsbeer te doen opschrikken :
— Gij, landbouwer, wordt gestraft met eene boet van 100
Mark, omdat gij voor uw patatten een veel te hoogen prijs
dischtet dan de verordening van den gouverneur-generaal voorschreef ;
gij, gardevil, zult insgelijks 100 Mark boet betalen, omdat
gij tegenover uwen leverancier de verbintenis hebt aangegaan,
12 frank de 100 kilos patatten te zullen betalen, terwijl de verordening voorschreef, dat er niet meer dan 8 frank voor mocht
betaald worden. Indien deze boeten binnen de drie dagen niet
betaald zijn, gaat gij beiden voor een maand in de gevangenis
Zoowel de boer als de gardevil meende daarop eene verdediging in regel te beginnen, loch een donderend 0 Heraus ! #
stelde onmiddellijk een einde aan het patattenproces, dat juist
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6 minuten en 35 seconden geduurd had, inbegrepen opname
van namen en adressen der beide veroordeelden.
*
*

*

Wij zouden hier, zoowel aan den boer als aan den gardevil, den volgenden raad willen geven :
Als ge nog eens v in de patatten ligt », laat 'dan liever uw
geschil beslechten door mannen, die voor aftruggelarij reeds
een term van vijftien jaar dwangarbeid hebben uitgedaan. Deze
zullen misschien twintig, in plaats van honderd Mark eischen,
en dan zult ge bovendien nog het voorrecht genieten, wanneer
u de rekening niet bevalt, hen straffeloos eenige flinke opneukers te mogen geven. Een noemenswaardig verschil bestaat er
niet tusschen Duitsche keizerlijke gauwdieven en andere bandieten. Alleenlijk zoudt ge, op den koop toe, veel last kunnen krijgen wanneer gij, in een vlaag van opgewondenheid, die officieele
Duitsche zakkenrollers, aangesteld door den gouverneur-generaal, den nek wildet omwringen.
Het publiek kan uit dit proses leeren, dat de Duitsche cultuur reeds een zeer hoogen trap van volmaaktheid bereikt heeft.
JAN PATAT.

Bovenstaand artikel dagteekent van den herfst 1915, toen
de aardappelen, bij « Bekanntmachung 0 van gouverneur-generaal von Bissing niet hooger dan 8 frank de 100 kilos mochten
verkocht worden. Maar voor de geschiedenis van lien tijd heeft
die patatregeling eene gansch bijzondere beteekenis als men
niet uit het oog verliest, dat de Duitschers 10, 12 en 14 frank
de 100 kilos aan de boeren betaalden om zich meester te maken van den aardappeloogst. En dan waren er nog menschen
die beweerden, dat de Duitschers niet « uitgeslapen o waren.
*
*

*

De tijden waren toen droef genoeg. Waarom zouden de
menschen ook niet eens aan 't lachen gebracht worden ? De
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« KOlnische Volkszeitung » deelde op hetzelfde tijdstip een artikel mee over de nieuwe uitvinding door een Duitschen ingenieur
gedaan met het oog om de koude der te velde staande soldaten
te bevechten. Naar aanleiding daarvan schreef ik het volgende
artikeltje in Nr 7 der « Vrije Stem » :
ELECTRIEKE LAMPKENS IN ONDERBROEKEN.

Een Duitsch ingenieur heeft een verwarmingsstelsel uitgevonden voor de te velde staande Duitsche soldaten. Dit verwarmingsstelsel bestaat uit een electriek lampken, dat in de onderbroek van den Duitschen soldaat genaaid wordt. Of nu al die
onderbroeken met een electrieken draad in verband gebracht
zijn, die den stroom in de electrieke onderbroek-lampkens jaagt,
kan ik natuurlijk niet verzekeren, omdat de uitvinder zijn geheim
niet aan het klokzeel hangen zal. Alleenlijk verwondert het mij
wel eenigszins, dat het electriek lampken aangebracht is op een
plaats, waar het in den regel — en voornamelijk bij soldaten die
veel raapkost en ajuin moeten eten — meest altijd warm is.
Gelukkiglijk dat electrieke lampkens luchtledig zijn, want ware
clit niet het geval, zouden ze in de onderbroek der Duitsche soldaten zeer dikwijls uitgeblazen worden.
Deze uitvinding staat in verband met eene groote bezorgdheid welke men te Weenen aan den dag legde tijdens het bezoek
van den Duitschen keizer aan den kindschen Oostenrijk-Hongaarschen heerscher. Sommige bladen lieten min of meer doorstralen, dat de keizer gewond was op de plaats waar de rug
van naam verandert ; anderen gaven te verstaan, dat de keizer,
door zijn onafgebroken heen en weer reizen van het eene front
naar het andere, een soort « aanwas » aan zijn achterste had
gekregen. De waarheid was dat Wilhelm II eene proef had genomen met de uitvinding van zijnen ingenieur ; en vermits de keizer zich niet kon bepalen bij een gewoon electriek soldatenlampken, had hij een groote lamp in zijn onderbroek laten
aanbrengen. Ziedaar gansch de toedracht der zaak. Volgens de
verklarifig van Atilla II moet de proef uitstekend gelukt zijn,
want ofschoon het bitter koud was toen hij te Weenen aankwam,
brak het zweet hem uit langs alle kanten. Het schijnt dat deze
197

electrieke onderbroek-lampkens uit aluminium vervaardigd zijn
om het breken tegen te gaan. De uitvinder heeft er een brevet
S. G. D. G. voor genomen.
*
*

*

Onder datum van 23 December 1915, verscheen er in
0 Het Vlaamsche Nieuws » met de gewone felicitation vanwege
de redactie, een artikel geteekend Ch. A. B. Wie was die Ch.
A. B. ? Niemand scheen het te weten, uitgezonderd de firma
Luc & C° der Roodestraat. 1k laat hieronder dit destijds zooveel
besproken artikel volgen, dat ik opnam in nummer 9 van 0 De
Vrije Stem », met bijvoeging van de noodige commentarien mijner hand. Dit artikel is hier zeker op zijne plaats om aan te
toonen, welke richting reeds van toen of « Het Vlaamsche
Nieuws » volgde, en hoe noodzakelijk het was daartegen de pen
te scherpen. Enkele dagen na de verschijning van het artikel in
ons blad, ging de vriend Van Hemeldonck op verkenning uit en
kwam weldra te weten dat de schrijver niemand anders was dan
zekere Ch. A. Blom, een Hollander, die door de Dulschers tot
burgemeester der Belgische gemeente Zwijndrecht was aangesteld. Een feit, zeker eenig in de geschiedenis van Belgie :
HAARLEMSCHE OLIE VAN.... ANTWERPEN.

« Antwerpen heeft het groot voorrecht een Belg tot correspondent der « Nieuwe Haarlemsche Courant » te bezitten.
En na 15 maanden pen en inktpot onaangeroerd te hebben gelaten, heeft hij het eindelijk weer eens gewaagd aan zijn blad te
denken en er eene merkwaardige correspondentie voor te schrijven. Terzelfdertijd zond hij er een afschrift van aan « Het Vlaamsche Nieuws » dat natuurlijk met veel genoegen den brief in zijne
kolommen laschte. Wij laten hem hier volgen in zijn geheel,
opdat men niet zeggen zou, dat uitknipsels er den zin van zouden verdraaien :
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EEN KIJKJE OP DE BELGISCHE TOESTANDEN.

Antwerpen, 23 December 1915.
Het is nu bijna vijftien maanden dat wij hier onder Duitsche bezetting leven en sedert al dien tijd is door mij geen letter
op het papier gezet voor de lezers der o Nieuwe Haarlemsche ».
Waarom ?
1k durfde niet en.... durf bijna nog niet !
Of het dan zoo gevaarlijk is ?
Kom ! kom !! Neen !!
Tien, twintig, nog veel meer malen was het voornemen
gemaakt en even zooveel keer werd het niet uitgevoerd, omdat
ik bevreesd was nog meer relaties te verbreken dan ik sedert
den eersten Augustus tot October 1914 hier gedaan heb.
Er heerschte hier onder de menschheid eene ziekte die ik
zou willen noemen oorlogswaanzin, de eerste symptomen zijn :
gemis aan elke objectiviteit.
Wij hebben gezien met welke enorme schaden de << zege 0
— mededeelingen van den Belgischen Generalen Staf betaald
Din.
Het heette bij de gevechten voor Luik : de vijand is bijna
verslagen, de Duitschers kunnen niet schieten. Na de bezetting
van Brussel en de aankomst der Landsturmtroepen : zij hebben
geen soldaten meer. Toen er sprake was van marine-infanterie :
nu hebben ze zeker geen soldaten meer, want de marine moet
ook al landdienst doen.
Wee hem die zulke narigheid durfde tegenspreken. Hij
werd zonder eenig bezwaar bevorderd tot << Duts 0, lees Duitscher, spion, landverrader of weet ik al wat meer, en men zag
er zelfs niet tegen op om bij het parket tegen zulke << gevaarlijke » lieden eene aanklacht in te dienen, al was het dan ook
op lands wijze, in naamlooze brieven.
Zoo was de toestand van Augustus tot begin October 1914.
Oorlogswaanzin !!
1k heb twee maanden met de heeren van de Belgische
censuur gewerkt.
••
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Lieve hemel ! Dat was iets, vooral in de eerste en laatste
dagen.
De censuur was bij den aanvang samengesteld uit eenige
— drie — volksvertegenwoordigers en een officier die met hun
vieren juist genoeg Vlaamsch kenden om een eventueel eindexamen of te nemen aan een leerling van achtjarigen leeftijd.
Wanneer de heeren van de « Mêtropole » en « Matin »
— zaliger gedachtenis — onzen Nederlandschen dagbladen de
meest vulgaire leugens in de schoenen schoven en ten bewijze
een nummer van zoo'n dagblad medebrachten, dan wisten zij
vooruit : de laster mocht geplaatst worden, want de heeren censoren begrepen immers van die « Hollandsche » courant geen
woord. Vandaar dan ook dat de beruchte « Matin steeds
mocht lasteren over de schending van Nederlands neutraliteit
ten voordeele van Duitschland.
Oorlogswaanzin !!
Later, veel later, misschien wel te laat, kwam er verbetering voor ons, toen Frans Van Cauwelaert en Dr Van de Perre
in de censuur werden opgenomen, maar toch, de symptomen
bleven zich voordoen.
Begin October evenwel was het onuitstaanbaar. De heeren
volksvertegenwoordigers-censoren waren vertrokken en vervangen door een aantal officieren van de burgerwacht, onder directie van een belanghebbend dagbladschrijver.
Deze heeren, die van alles verstand hadden, uitgenomen
van journalistiek, maakten het z66 bont, dat minister de Brogueville, op 6 October 1914, aan den vooravond van zijn vertrek
naar Oostende, eigenhandig onder mijne copij schreef : 0 Il est
incense que la censure n'accepte pas pareille depèche. Je donne
l'ordre de la faire passer.
Le Ministre,
>>

DE BROQUEVILLE. »

En toen kwam enkele dagen later de vlucht, en daarbij en
daarna de aftocht van het vestingleger.
1k ben niet gevlucht, maar gebleven waar ik was. Het
heeft mij echter veel, zeer veel gekost. 1k was er door geschokt.
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De lezers weten wel, ik was immers pro-Belg ! lk dweepte met
een groot deel van dit nijvere yolk !
Doch de oorlog tot op de inname van Antwerpen heeft mij
diep in dit vertrouwen geschokt ; in dien tijd heb ik tafereelen
gezien van misstanden, die enkel te verklaren zijn als men aanneemt, dat het gansche yolk aangetast is door « oorlogswaanzin »
met naast de eerste symptomen ook nog die van gebrek aan
onderscheid tusschen het mijn en din en moedwillige vernielzucht van antlers eigendom door menschen, die dienst moeten
doen als verdedigers van het Vaderland.
1k heb gezwegen, moedwillig gezwegen.
Het viel mij zwaar om in dien tijd te spreken. De menschen
waren niet rijp om te hooren en te vernemen wat voor euveldaden er geschied waren en welke men brutaalweg op den rug
der Duitschers schoof. Ze waren immers « Alboche !? »
Men vond het destijds niet erg, want roof den zij niet, dan
zouden de Duitschers het doen. Alsof dit een motief of vrijgeleide was om de huizen van de gevluchte bewoners te openen,
daar bacchanalian te houden en ten slotte te stelen wat er van
waarde mee te nemen was.
Wat ik in Antwerpen en op den buiten, vooral op den
linkeroever, gezien heb, 't valt niet te beschrilven.
En wanneer dan later de bewoners in groote getallen uit
Nederland terugkeerden en men vertelde hun wat er in hunne
afwezigheid gedaan was, hoe hunne huizen geplunderd, ja,
zelfs in brand gestoken waren, door eigen landslieden, om misdaden te dekken, dan zagen ze schuw op en ook andere menschen in de omgeving zwegen, om daarna fluisterend toe te
geven dat het niet goed gedaan was, doch ook om zich vijf
minuten in gezelschap van landgenooten over 't gepleegde
onrecht uit te laten afsof er niets gebeurd ware.
Oorlogswaanzin !!
Er is thans evenwel kentering waar te nemen.
In groote massa beginnen de Belgen de verloren objectiviteit terug te winnen.
Er zijn thans met duizenden die zich lang niet afflict in
vriendelijke bewoordingen uitlaten over de Engelschen.
201

Er zijn er velen die openbaarlijk zeggen : wij vechten voor
Engeland en de ellende is ons overkomen voor Engeland.
Vooral bij de neringdoeners zijn er nog zeer weinig Engelsche sympathieen te vinden. Zij zeggen : waarom laat Engeland dit of dat artikel niet doorkomen in plaats van onzen handel
te beperken ?
Zoo is het ook in de Vlaamsche beweging. Ook daar begint de objectiviteit weer te keeren.
Een zeervooraanstaand Vlaming zeide mij een dezer dagen:
Waarom zouden wij, Vlamingen, onzen volksaard, ons offeren
aan Frankrijk ? Omdat wij in de Augustusdagen van 1914 de
Duitsche legers hebben tegengehouden, Frankrijk gelegenheid
gegeven hebben zich werkelijk, dus niet op papier, mobiel te
maken en daardoor grootere onheilen voor Frankrijk voorkomen hebben, laden die wij, Vlamingen, met ons bloed bezegeld hebben, en daarvoor zouden wij ons moeten opofferen aan
Frankrijk. Wij willen tot den laatsten ademtocht strijden voor
wat ons goed recht is
1k kom op de Vlaamsche beweging nog nader terug, doch
er is nu reden om vast te stellen, dat de oorlogswaanzin aan
't verdwijnen is.
Het is dan ook merle in verband met dit laatste, dat ik
besloten heb opnieuw den tijd te zoeken, teneinde regelmatig
correspondenties te zenden. 1k zal beginnen met eene serie
artikelen over de praktische uitwerkselen van de verordeningen
en bepalingen, welke onder het bestuur van den GouverneurGeneraal, Z. Exc. von Bissing, in Belgie ingevoerd zijn.
CH. A. B.
En daaronder volgde mijn antwoord
q Een Duitscher die, pour les besoins de la cause, zich tot
Belg had laten naturaliseeren, maar met hart en ziel Duitscher
gebleven was, zou het niet beter kunnen gezegd hebben.
« Nu weet iedereen dat er na het bombardement, wanneer
alle inwoners op de vlucht waren geslagen, dapper gestolen
werd. En zulk verschiinsel zal zich wel in alle landen voorgedaan hebben, waar bombardementen plaats grepen en alleman
zijn behoud in de vlucht zoeken wilde. Maar de lezers van de
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< Nieuwe Haarlemsche Courant » onder den indruk trachten te
brengen, alsof heel Antwerpen een uitgestrekt rooversnest was,
schijnt ons toe, al bitter weinig eerbied voor zijn eigen yolk in
't algemeen te koesteren. Wat ons echter nog oneindig meer
verbaast is te vernemen, dat de kwaaddoeners de huizen in
brand staken « om hunne misdaden te dekken », en dat er
moedwillige vernielzucht van andermans eigendom gebeurde
door mannen, « die dienst moesten doers als verdedigers des
vaderlands » .
<4 Het toeval heeft gewild dat wij, in de eerste dagen van
Augustus 1914, met eigen oogen de vernieling, of juister gezegd : de beschadiging van eigendommen, zagen beginnen.
Wij hebben die kerels twee uren lang gevolgd, totdat een sterke
politiemacht hen uiteen joeg, nadat er eenige aanhoudingen
waren gedaan. Welnu, wij kunnen den Antwerpschen correspondent der o Nieuwe Haarlemsche Courant » de stelligste
verzekering geven dat de leiders dier bende, dokschuimers
waren, en zij, die hen volgden, doodgewone arbeiders. Wat
meer is, de veroordeelingen welke nadien op de feiten volgden,
bewezen afdoende dat wij goed gezien hadden. Voor zoover ons
bekend is, werd voor die baldadigheden door de rechtbank
geen enkel lid van de burgerwacht, gelijk van welk korps, gedaagd. Maar in Holland moet het den schijn geven, alsof gansch
de ontbonden burgerwacht van Antwerpen zich aan de beschadiging van een paar dozijn Duitsche kroegen — om het zachtste
woord te gebruiken — hadden overgeleverd. Trouwens, de
briefschrijver komt wat laat met zijn beschuldiging, want reeds
bij het begin van den oorlog achtte niet alleen de burgemeester
van Antwerpen, maar ook de Nederlandsche Consul-generaal
bier ter stede het noodzakelijk, de < Nieuwe Rotterdamsche
Courant » duchtig op de kneukels te tikken voor al den onzin,
dien het blad op rekening der Scheldestad had uitgekraamd.
0 Toen heette het in Holland, dat de Antwerpsche bevolking het Duitsch kerkhof vernield en de grafzerken te midden
van den steenweg gesmeten had ! En zeggen dat er te Antwerpen nooit een Duitsch kerkhof bestaan .heeft. Duitsche wijven
van de o lichte cavalerie » die dienst deden op de Jordaenskaai, had men al de kleeren van het liP gescheurd, met pek en
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teer overgoten, er het vuur aangestoken en aldus brandend over
de Meir gejaagd, zeker op weg naar de statie voor een coupon
eerste klas, via Aachen. En al die hemeltergende dramas had de
berichtgever der o Nieuwe Rotterdamsche Courant » met tranen
van verontwaardiging moeten aanstaren, evenals de Antwerpsche
correspondent van de < Nieuwe Haarlemsche Courant » moedwillig gezwegen heeft, dat verdedigers van het Vaderland, bij de
bestorming van 0 Zum Griinen Esel », enz., er zorg voor droegen, dat er wat meer versche lucht door de vensterramen der
Duitsche kroegen van den havenkant dringen kon. o Want het
viel hem zwaar om in lien tijd te spreken. » Jammer genoeg
dat hij toen niet gesproken heeft ; hij zou geen anderhalf jaar
hebben moeten wachten om een klinkende logenstraffing op te
loopen.
<< Ook vindt hij het slecht dat de Engelschen ons bijgesprongen hebben, want o al de ellende van den oorlog is ons overkomen voor... Engeland. » Hij kan dus niet beter doen dan een
adres van dankbetuiging zenden aan Zijne Excellentie baron
von Bissing, gouverneur-generaal, voor al de weldaden waarmee de rekels van o Gott mit uns 0 ons zoo echt broederlijk
overladen hebben !
<< Leef dan al traktaten na !
o De man beweert eveneens, dat wij ons zouden moeten
opofferen voor Frankrijk, maar hij vergat er bij te voegen, wie
die opoffering van ons, Vlamingen, vraagt, en waarin die opoffering zou moeten bestaan.
0 Maar Duitschland, dat de oorzaak van al onze ellende is,
daarover natuurlijk geen gebenedijd woord. Ja toch : de Antwerpsche correspondent der 0 Nieuwe Haarlemsche Courant »
belooft in een zijner volgende brieven « eene serie artikels te
schrijven over de praktische (!!!) uitwerkselen van de verordeningen en bepalingen, welke onder het vaderlijk bestuur van
den gouverneur-generaal, Z. Exc. von Bissing, in Belgie ingevoerd zijn. »
0 Onlangs hoorden wij iemand zeggen : 0 von Bissing
heeft te Antwerpen reeds meer verordeningen doen aanplakken
dan er steenen op de Gemeenteplaats liggen, en iedere verordening was eene judasserij voor het yolk. 0 Wij gelooven dat
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die man overschot van gelijk had. Het felt zelf, dat de brief-,
schrijver al die verordeningen 0 praktisch » vindt, bewijst afdoende dat hij zijn Hollandsche lezers eenige fleschkens Haarlemsche olie wil toedienen.
« De man die zooveel over « oorlogswaanzin » schreef,
moet er zelf nog erg door aangetast zijn, om dergelijken onzin
te vertellen.
« Dat hij binnen veertien dagen van gespannen vaderlandsliefde zal doodvallen, gelooven we niet ; evenmin dat de Duitsche censuur aan zijn kopij een letter heeft gesnoeid. Integendeel ; misschien ontvangt hij den een of anderen dag een
eigenhandig geschreven briefje van Z. Exc. von Bissing, waarin
deze hem hartelijk bedanken zal voor de uitmuntende propaganda, die hij voor de Duitschers te Haarlem en te Antwerpen
gemaakt heeft.
0 Rechtuit gesproken, Antwerpen begint zonderlinge patriotten te tellen.
*
*

*

Nopens ditzelfde heerschap Blom, dat inmiddels de Zwiindrechtenaren op echt gewetenlooze wijze regeerde, schreef ik
nog het volgende artikeltje in Nr 13 van . De Vrije Stem »
HOE EEN BURGEMEESTER EEN VARKENSKOP
ZOU KUNNEN KRIJGEN.

« Wij hebben het nog geschreven : Zwijndrecht geniet het
eenig voorrecht een Hollander tot burgemeester te bezitten, die
door herhaalde knievallen door de Duitschers tot het burgemeestersambt verheven werd. Die wonderbare kerel is de beruchte correspondent der 0 Nieuwe Haarlemsche Courant # en
ook van.... « Het Vlaamsche Nieuws », in hetwelk hij regelmatig zijn wekelijksche kronijk uit het Land van Waes afkondigt.
Behalve zijn kinderachtige aanvallen op de Belgische regeering
— interessant in een bezet land, vooral als die aanvallen uitgaan
van iemand, die tegen onzen Jan De Vos « waarde collega »
zeggen kan — gebeurt het maar uiterst zelden dat hij lets te vertellen heeft. Maar hij is nu eenmaal correspondent van het blad
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der Roodestraat gebombardeerd, en dan berust ook op hem de
zedelijke verplichting zijne wekelijksche kopij te leveren, wat
Blomken dan ook gewetensvol doet.
0 Eenige weken geleden — ter gelegenheid van 't overdrukken van een artikel van Blom, bestemd voor de 0 Nieuwe
Haarlemsche Courant o — brandde Borms een once wierook
voor den genialen burgemeester van Zwijndrecht, en ten titel
van dankbaarheid sloeg Blomken verleden week een heel wierookvat kapot op den neus van Borms. Het eene plezier was 't
ander waard. Immers, aan het slot zijner wekelijksche kronijk
schreef Blomken
00 De tijden zijn slecht en het leven is duur; dat wil dus zeg« gen, dat een mensch niet dat bekomt wat hij anders, in nor« malen tijd, ontvangt en toch.... ik ben deze week EEN DUIM
0 SPEK gegroeid, enkel door het lezen van den 0 open brief 0
<< van Dr Aug. Borms aan Frans Van Cauwelaert 0 .
. Als Borms dus nog eenige keeren op het gedacht komt,
open brieven aan Frans Van Cauwelaert in den Duitschen Moniteur of te kondigen, waardoor Blomken telkens een duim spek
groeit, dan zullen wij op zekeren dag tegenover het wonderbaar
schouwspel staan, dat de burgemeester van Zwijndrecht met
'nen VARKENSKOP de gemeenteraadszitting openen zal.
0 En dat zoo jets juist te Zwijndrecht zal moeten gebeuren In
. En mogelijk dat deze merkwaardige gemeente na den
oorlog gedenkpenningen zal doen staan, als herinnering aan het
feit dat een Hollander gedurende den wereldkrijg er het roer in
handen genomen had, zonder hetwelk Zwijndrecht misschien
geen Zwijndrecht meer zou gebleven zijn. En binnen een paar
eeuwen gaat er wellicht meer inkt verkwist worden dan de overzetter in een reis naar Ste-Anneken vervoeren kan, om het raadsel op te lossen, waarom op den voorkant van dien gedenkpenning een varkenskop en op de keerzijde het wapen van Zwijndrecht prijken zal. Het meerendeel der geschiedschrijvers zal
dien varkenskop in verband brengen met den gemeentenaam
Zwijndrecht ; maar geen geleerde zal op het denkbeeld komen,
dat deze varkenskop het portret was van dien toenmaligen burgervader, destijds correspondent der . Nieuwe Haarlemsche
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Courant >> en van 0 Het Vlaamsche Nieuws .. En zonder twijfel
zullen de nageslachten niet willen gelooven dat Frans Van Cauwelaert in staat was geweest om, bij de verschijning van elken
open brief aan zijn adres, een duim spek aan den kop van den
beroemden burgemeester van Zwijndrecht te laten groeien !
*
* *

Ondertusschen bracht die ellendige Hollander het door
allerhande afpersingen in zijne gemeente zoover, dat hij de Duitschers de loef afstak en deze hem korts nadien in de Begijnenstraat staken. Toch wist de firma Luc, Borms en Jacob maar al
te goed welke schurk hun correspondent was. Op het punt van
eer waren die menschen echter niet nauwgezet. Als ge vader en
moeder vermoord hadt, dan waart ge nog altijd goed genceg
om met open armen in het kamp der activisten ontvangen te
worden !
Dat kwaad zaad echter niet gemakkelijk vergaat, leerde
ons 0 Het Handelsblad . van 8 September 1920, waarin onder
de Rechterlijke Kronijk het volgende voorkwam :
DE GEWEZEN BURGEMEESTER VAN ZWIJNDRECHT.
. Voor de rechtbank van Amsterdam verschijnt een kerel,
die gedurende den oorlog burgemeester speelde te Zwijndrecht,
een genaamde Christiaan Blom, die als oud-gemeenteraadslid
van de Nederlandsche gemeente Schoten, valschheid in geschrift
zou gepleegd hebben en van die valsche stukken gebruik zou
gemaakf hebben.
. Het openbaar ministerie vroeg 1 jaar gevang, loch de
rechtbank heeft een nieuw onderzoek bevolen : 1° of Blom lijdende is, of hij in Juni 1920, toen het feit plaats had, lijdende
was aan gebrekkelijke ontwikkeling of een ziekelijke storing
zijner verstandelijke vermogens. (Deze Hollandsche rechters
zullen waarschijnlijk van die « spekgeschiedenis > van 1916
niets geweten hebben. Nota van Droogstoppel). Te onderzoeken ook of dit in verband kan staan met de door hem gepleegde feiten ; 2° of de mededeelingen, die hij in de zitting
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met gesloten deuren heeft gedaan omtrent het oogmerk van zijn
handelingen, juist zijn ! En 0 Het Handelsblad » voegde er bij :
« In de gemeente Zwijndrecht was die kerel een echte tyran
voor de bevolking ! »
En daarin had het blad gelijk. Diezelfde Christiaan Blom
leverde zich tijdens zijn dictatorschap op het Vlaamsch-Hoofd
over aan allerhande knevelarijen en opeischingen, ten nadeele
zijner ingezetenen.
En het feit dat de Duitsche overheid zelve hem achter de
grendels deed steken, bewees meer dan afdoende, dat hij zijne
meesters in barbaarschheid heeft weten te overt reffen.
Deze misdadige handelingen waren destijds te Antwerpen
voor niemand een geheim. En zeggen dat die kerel een regelmatige medewerker was aan « Het Vlaamsche Nieuws », totdat
hij in de Begijnenstraat terecht kwam.
Zonder verdere commentarien !
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XII.

nummer 13 van * De Vrije Stem o liet ik een
artikel verschijnen, dat zeker vandaag nog met
voldoening zal herlezen worden. lk laat het hier
volgen :

N

EN DAN KOMT ER EEN VARKEN MET ' NEN LANGEN SNUIT....

In het bijblad, 2' kolom, van het Avondblad der « Nieuwe
Courant >> van Dinsdag 29 Februari 1916, staat een zeer merkwaardig artikel te lezen onder den titel : 0 De duikboot-oorlog.
Duitschland en Amerika, 0 dat voor het nageslacht zou dienen
bewaard te blijven als bewijs, hoe nadeelig in Duitschland de
geeuwhonger op het gestel der hersenen heeft gewerkt, na
18 maanden lang pekelharing, boonen en ajuinsaus op half
rantsoen geeten te hebben.
Wij willen het artikel niet verminken door uitknipsels,
maar laten het hieronder in zijn geheel volgen :
Een hooggeplaatst Duitsch zeeofficier heeft zich tegenover een medewerker van de 0 Frankfurter Zeitung uitgelaten
over de kwestie van den duikbootenoorlog en wat daarmede
samenhangt.
Hij zeide : Er zijn twee verschillende meeningen : de
eene wordt door de meeste staatslieden voorgestaan en komt
daarop neer, dat een volledige breuk tusschen Duitschland en
Amerika zeer bedenkelijk zou zijn, niet zoo zeer wegens de militaire macht der Vereenigde Staten, als wel om andere redenen.
<<

g De andere meening wordt door de meeste zeeofficieren
voorgestaan en is, dat integendeel in dit geval de oorlog veel
vroeger tot de overwinning voor Duitschland zou leiden.
q De zeeofficier zet vervolgens de beide standpunten uiteen. De staatslieden zeggen : In geval van een breuk met Amerika zou dit land :
O 1° Alle Duitsche handelsschepen, die in de Amerikaansche havens liggen, inrekenen, en dan werd Duitschland van
de bron van zijn handelsvloot beroofd, terwiji omgekeerd Amerika in het bezit zou komen van een mooie handelsvloot. Dit
zou voor den eersten tijd na den oorlog noodlottig zijn, daar
Amerika zich dan van den handel, die thans in Duitsche handen is, zou kunnen meester maken ;
K 2° zou Amerika den vijanden van Duitschland nog een
paar dozijn milliarden voorschieten om den oorlog vol te houden ;
« 3° kan dan de Unie zooveel oorlogsmateriaal aan den
vijand leveren als tot nu toe ;
o 4° zou het voorbeeld van Amerika misschien ongunstig
inwerken op Roemenie en Griekenland.
o 0 Ons standpunt daarentegen is als volgt — zeide de
zeeofficier — : zoodra wij de Unie niet meer behoeven te ontzien, kunnen wij den zeeoorlog voeren met dezelfde meedoogenloosheid als de Engelschen het tot nu doen en ons eigen
zeerecht opstellen. wij zouden dan geheel Groot-Brittanie en
lerland onmiddellijk als geblokkeerd kunnen verklaren en tijdig
kunnen bekend maken, dat elk schip onder welke vlag ook, dat
trachtte in een Engelsche haven binnen te loopen, bij het betreden van het oorlogsgebied als blokkadebreker zou worden vernietigd en dat wel zonder waarschuwing, daar uit de tot nu toe
opgedane ervaringen blijkt, dat elk handelsschip is gewapend.
Wel is waar is dit in strijd met de begrippen, die vroeger geldend waren, loch daar de Engelschen zich sedert het begin
van den oorlog om geen der tot nu toe voor het zeerecht en
volkenrecht geldende bepalingen hebben bekommerd, kunnen
de Duitschers dat ook wel doen.
K Het natuurlijke gevolg daarvan zou zijn, dat in de eerste
weken honderden schepen zouden worden vernietigd, en dat
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tengevolge daarvan binnen enkele weken geen enkel schip het
meer wagen zou dit risico van de blokkadebreuk te loopen.
Daarmede zou Engeland van alien toevoer zijn afgesneden en in
twee maanden zijn uitgehongerd.
« De staatslieden brèngen daartegen in, dat het gevaarlijk
zou zijn om de algemeene verontwaardiging van de onzijdige
landen op te wekken, maar de zeeofficieren nemen het standpunt in, dat de verontwaardiging der neutralen in een zaak, waar
het bestaan van Duitschland op het spel staat, evenmin voor
Duitschland den doorslag za1 geven, als dit nu voor de Engelschen het geval is.
<< Wat het aantal menschenlevens betreft, dat hierdoor
weer meer verloren zou gaan, argumenteeren de zeeofficieren,
dat het wenschelijker is, in geval van nood, een paar duizend
menschenlevens op te offeren, dan honderdduizenden. Wanneer
dan eenmaal Engeland in den kuil is gevallen, — die het voor
Duitschland had gegraven — vervolgt de zeeofficier, — d. w. z.
wanneer het op het punt staat uitgehongerd te worden, dan is
het gedwongen zich onvoorwaardelijk te onderwerpen, en met
den val van Engeland zakken ook Rusland en Frankrijk even
automatisch ineen, als de ledematen van een lichaam, waarvan
het hart doorboord is.
0 Dan blijft Amerika gesoleerd en moet eveneens elke
voorwaarde aannemen, die Duitschland voorschrijft, daar
Duitschland, door de opeisching van alle slagschepen en duikbooten van zijn tot vrede gedwongen Europeesche vijanden, een
vloot zou krijgen die zevenmaal sterker was dan de Amerikaansche. Daarna, wanneer Amerika zich dus ook onvoorwaardelijk
heeft overgegeven, moet het niet alleen alle in beslag genomen
handelsschepen teruggeven, loch tevens alle oorlogskosten van
de Midden-Europeesche Mogendheden en hunne bondgenooten
betalen.
Wat de punten 2° en 3° betreft, daarop antwoordt de
zeeofficier, dat door het snelle beeindigen van den oorlog de
Yankees niet de gelegenheid zullen hebben geld en oorlogsbenoodigdheden naar Europa te zenden ; daar dit juist door den
met de grootste meedoogenloosheid gevoerden duikbootoorlog
moet worden verhinderd.
4(
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A Wat punt 4° betreft, vermoedt de zeeofficier, dat Roemenie
en Griekenland wel zoo voorzichtig zullen zijn eerst de gevolgen
van het conflict met Amerika of te wachten. *
*
* *

En daarop volgde mijn antwoord
« Indien we niet met zekerheid wisten, dat Oscarino del
Proostiani al sedert een aantal jaren near zijnen put was geescamoteerd, we zouden stellig in den waan verkeerd hebben dat
hij de zeepofficier was geweest, die zoo'n loopje met de A Frankfurter Zeitung » genomen had.
« Maar, enfin, we weten nu toch wat er kortelings gebeuren zal, wanneer President Wilson zich tegen de zeerooverspolitiek van Wilhelm II blijft verzetten. Want staatslieden staan in
Duitschland achter den bezem en de snorren van militairen
spelen er de eerste viool.
0 Nu het Duitsch orakel heeft gesproken, gaat het in eenen
keer gedaan zijn met Amerika, Rusland, Engeland en Frankrijk.
Van Belgie wordt er niet gewaagd, maar dat is, in de oogen
van lien hooggeplaatsten zeepofficier, toch al lang A bakvisch ».
En als het zoover zal gekomen zijn, dat duizende duikbooten in
de Noordzee zullen aanlanden om de blokkade van GrootBrittanie en lerland uit te roepen, wordt er op de Gemeenteplaats
een eenige proclamatie aangeplakt, meldende dat binnen de 24
uren al de oorlogsschepen der vijandelijke Mogendheden aan
Duitschland moeten ingeleverd worden. En de Mogendheden
zullen dan eene lijst krijgen, waarop de namen der oorlogsschepen moeten ingevuld worden, precies 'lijk wij een kaart
kregen om in te vullen, hoeveel patatten — niet den wijn, die
stool den Deuts zonder kaart — er in onzen kelder lagen.
A Maar hij zal eerst eenige honderden koopvaardijschepen,
neutraal of niet neutraal, zonder de minste waarschuwing, in
den kabeljauwskelder helpen. En omdat in Amerika nog de
meeste dollars zitten, zal het ook al de oorlogskosten moeten
betalen aan de Midden-Europeesche bondgenooten.Waarschijnlijk ligt de rekening al gereed uitgeschreven. Dat gaat dus nog
een buitenkansken worden voor den Turk en den Bulgaar, die
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er nooit aan zullen gedacht hebben, dat hun gezworen kameraden zich zoo joviaal zouden betoonen met de dollars, afgeperst
van de Amerikanen met een gemakzucht, veel bewonderenswaardiger dan er ten onzent 5 of 6 Mark werden afgeperst van
doodarme drommels, die 'nen pas noodig hadden om eenige
kilometers verder een stuk droog brood te gaan zoeken.
• Gelukkiglijk zal die blokkade maar juist twee maanden
duren, uur op uur, Duitsche tijd, omdat er alsdan in heel Engeland geen enkele panharing meer zal te vinden zijn. En gedurende die twee blokkademaanden gaan al de Engelsche marlniers aan wal om vorschen te slaan, in de meening, het met de
billekens nog een paar dagen langer vol te houden, maar ze
zullen zonder den Deuts gerekend hebben.
o En nu is er nog niet eens gesproken van de Zeppelins
die kunnen meehelpen en al zoo goed onzer water blijven als de
beste duikboot. Dat hebben de Engelsche kanonnen hen geleerd.
o En dan gaan de Antwerpenaars het eenig schouwspel
bijwonen, al de Engelsche, Russische en Fransche oorlogsschepen, benevens al hunne duikbooten — want de Deuts slaat heel
het boeltje aan — op de Schelde te mogen bewonderen. En
misschien zullen de dokken nog veel te klein zijn om al dat oorlogsmateriaal te bevatten.
o En het wonderbaarste zal zeker zijn als President Wilson
in zijn onderbroek, koning Georges in zijn kamerrok, Nikolaas
II en Poincare in hun hemd, maar alien op de bloote voeten en
met een palmtak in de hand, keizer Wilhelm zullen te gemoet
gaan om vrede af te smeeken.
« Dien dag zal de neus van von Bissing krollen H gelijk de
Jodenstraat. Dien dag wordt er gevlagd in de Roodestraat, en
dan vertrekt een eenheid onzer handelsvloot van de Suikerrui,
dwars door al die oorlogsschepen naar Ste-Anneken, om den bij
uitstek sympathieken burgemeester van Zwijndrecht af te haler,
na al zijne ingezetenen vergast te hebben op een fleschken Haarlemsche olie en 'nen pot pap. Dat zal dus echte o Blompap
: twee riOffieg, uitstekend geschikt om spoedig de kabinetskwestie te stellen en eenige doosies roode pillen uit te sparen.
En op den hoop toe zullen we dan allemaal Deuts zijn.
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En als dan de keizer, om toekomende oorlogen te vermijden,
wilde gebruik maken van zijn goddelijk afgezantschap om al de
Russen, Engelschen, Franschen en Italianen in zoutkolommen
te doen veranderen, gelijk Loth van het Oude Testament, en al
de Amerikanen korte armen en 't schurft deed krijgen, opdat de
Yankees het overige van hun leven niets antlers meer zouden
kunnen doen dan vruchteloos probeeren op hunnen rug te krabben — werd bovendien heel Europa Deuts, tot Zwijndrecht toe,
zonder nog lets van Amerika te moeten vreezen !
0 En vermits het van nu of vast staat dat het opeischen van
al die internationale vloten rond Paschen gebeuren en dus
gansch de overwinning aan Duitschland zijn zal, zullen we
mogen meezingen van : « Gezegend hij die komt in den naam
van den koning van Pruisen, om ons van zijne weldaden te laten
genieten ! »
0 En die weldaden zullen voor ons Been verrassing zijn :
we kennen ze al lang genoeg ! — En dan komt er een varken
met 'nen langen snuit, en 't vertelsel van den Duitschen duikbootoorlog is uit !
*
* *

Naschrift van 1921. — En de oorlog van Amerika is gekomen, en de Hindenburgs, en de Ludendorffs, en de von Tirpitzen, en al die gepatenteerde Duitsche vechtersbazen wandelen
nu rond met kromgeloopen schoenen, en de verwaande Duitsche keizer plant raapkoolen in een hoeksken van Holland !
En zoo vergaan wind en pekelharing !!!
*
* *

Om den moed van het yolk hoog te houden, schreef ik
voor 0 De Vrije Stem » een menigte artikeltjes, zooals ik er bieronder een enkel volgen laat :
TURKSCH ERZEROEM EN FRANSCH VERDUN.

0 Wij zijn een oprecht zonderling yolk. Wordt er door een
der Verbonden Mogendheden eene merkwaardige overwinning
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behaald, dan is men wel is waar tevreden, doch men geraakt er
niet voor in begeestering. Doet zich een kleine tegenslag voor,
zooals dien van Verdun — wat onvermijdelijk is in oorlogen van
reusachtige afmetingen — dan ziet men de menschen loopen
met gezichten, alsof er minstens drij hunner familieleden gelijktijdig moeten begraven worden.
0 Welnu, die menschen hebben groot ongelijk. De inneming van een enkel fort van Verdun, beteekent volstrekt niet,
dat voor de Franschen de toestand daar hopeloos geworden is.
Men verlieze niet uit het oog, dat tegen het hedendaagsche
zwaar geschut geen enkel fort, hoe sterk ook, meer bestand is.
Er zijn acht dagen verloopen sedert de inneming van dit fort van
Verdun, en iedereen zal moeten bekennen, dat de doorbraak
van de Duitschers door de Fransche linie, totaal mislukt is. En
zeker is het resultaat niet geweest in verhouding der offers,welke
de Duitschers er voor gebracht hebben. Als de Duitsche bladen
zelven nu reeds de bekentenis moeten afleggen, dat er op sommige plaatsen rond Verdun, op Brie kilometers oppervlakte, niet
minder dan 8000 liiken werden aangetroffen, dan begint men
zich een klein denkbeeld te vormen van de ontzaglijke verliezen,
welke de Duitschers er bij geleden hebben !
0 En het doel van die poging tot doorbraak ? Wel, deze
maand moet Duitschland eene vijfde leening doen van 10 tot 12
milliard, en men kon nu toch niet met ledige handen komen
voor de reeds zoo zeer ontmoedigde geldschieters. Dat er misschien een klein 50.000 gesneuvelden zijn en driemaal zooveel
gekwetsten, plus een aantal duizenden krijgsgevangenen, wat
kan den keizer dit schelen, als hij er maar een middel inziet om
aan geld te geraken ! Van gevaar voor het Fransche Leger kan er
echter nog geen spraak wezen.
0 Met de overwinning der Russen te Erzeroem was het
geheel anders gesteld. Daar werden in vijf dagen tijds negen
Turksche forten genomen, en al de overige zijn reeds sedert
verscheidene dagen in de handen der Russen. De Turken lieten
er 323 kanonnen, kolossale hoeveelheden munitie, 235 officieren
en 12.753 krijgsgevangenen. En waar blijven nu de verliezen
aan dooden en gekwetsten ? Bovendien heeft de verovering van
Erzeroem al de Duitsche plannen van een aanval op Egypte be215

paald verijdeld, en de weg werd er door geopend om eene vereeniging met de Engelschen te Bagdad te bevorderen.
* Ondertusschen werden verscheidene steden rond Erzeroem den Turken eveneens ontnomen, terwiji de laatsten nog
voortdurend door de Russen vervolgd worden.
* Neen, laat ons niet moedeloos worden. Wij, die dag aan
dag rekenschap houden met allerlei gebeurtenissen, kunnen
verzekeren dat de toestand, in 't algemeen genomen, geen aanleiding geeft om er ons over te verontrusten. Wel integendeel ! »
*
* *

Wij hebben te Antwerpen, meermaals het oprecht kinderachtig schouwspel moeten bijwonen, dat zelfs jonge jufvrouwen
door de Duitschers tot gevangenisstraf werden veroordeeld,
omdat deze zich tooiden met een Belgisch kleurenstrikje. Bij
elken Nationalen feestdag werden onze medeburgers bij honderden in de Begijnenstraat gestoken, omdat zij op de eene of
andere wijze lucht gaven aan hunne vaderlandsche gevoelens.
Maar beletten dat er op elken Nationalen feestdag Droogstoppels
en * Vrije Stemmen » bij duizenden onder het yolk verspreid
werden, kon zelfs geen von Bissing. En dat wij op zulke dagen
schreven wat wij wilden, zonder het minst rekening te houden
van de zware straffen, er aan verbonden, daarvan kon elk onzer
geschriften getuigen.
VOOr mij ligt nog een nummer van * De Vrije Stem #, voor
hetwelk ik het hoofdartikel schreef onder den titel
HEIL ! KONING ALBERT !

8 April 1916.
* 8 April ! ... In vredestijd luidde op dien dag onze Carolus,
om door zijn bronzen mond te verkondigen, dat er een plechtig
Te Deum ging aangeheven worden tot viering van het Jaarfeest
onzes Konings !
« Maar, evenals de woeste Noren der XI e eeuw den Scheldestroom kwamen opgevaren om de oude Burcht te overrom216

pelen en in de stall te moorden en te plunderen, zoo waren in
de XX e eeuw, de Hunnen over den Rijn getrokken, om op ons
grondgebied de eene misdaad op de andere te stapelen, en om,
tot bekroning van hun ellendig werk, van in het Duitsche Vaderland straatslijk op hunne slachtoffers te werpen ! En sindsdien
is onze Carolus als door verstomming geslagen. En hoe zou hij
nog feestgalmen kunnen uitstorten, wanneer aan den voet van
den toren het vuig, Duitsch gebroed nestelt, dat de soldatenleers in den nek van zijn yolk gedrukt houdt.
Geen blijde, openbare feestviering dus meer op 8 April,
zoolang de barbaren zich niet over den Rijn hebben teruggetrokken ! Doch, te midden der hatelijkste verdrukking hebben
wij het Jaarfeest van onzen geliefden Vorst niet vergeten. Integendeel ! In dagen van vreemde heerschappij welt de liefde tot
onzen Koning sterker op dan ooit !
« En daarom sturen wij Hem van aan de boorden der treurende Schelde onze warmste heilwenschen toe ! Wij maken ons
de tolk van gansch onze bevolking — met uitzondering van
eenige Duitschgezinden en van een handvol ellendige landverraders — om Zijne Majesteit aan te moedigen in den kamp
tegen het vreemd gespuis dat, alle wetten van Volkenrecht en
Menschelijkheid onder de voeten tredend, een waar Schrikbewind, gepaard aan roof, moord en diefstal, over ons weleer zoo
gelukkig Vaderland deden neerkomen !
« Gegroet ! Sire ! uit naam onzer meer dan Brie honderd
duizend bewoners der aan Uwe Majesteit verkleefde Scheldestad ! Wij vieren uw Jaarfeest in het diepst van ons gemoed !
Alle standen der maatschappij hebben sinds lang alle politieke
hartstochten tot zwijgen weten te brengen, nog slechts bekommerd om het heil van Vaderland en Vorst !
« Sire, houd moedig stand aan den IJzer, die in de toekomst de grootste geschiedkundige beteekenis van ons Land
hebben zal ! Verdelg er, met onze dapperen, het Duitsch
gebroed als eene les voor het ras, dat in zijnen overmoed gedroomd had, gansch Europa voor het beeld van Germania te
doen knielen
« En wanneer die reuzentaak zal volbracht zijn ; wanneer
nog zooveel duizenden overweldigende Duitschers hun graf
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aan den gedenkwaardigen IJzer zullen gevonden hebben, en
Gij, Sire, aan het hoofd onzer A jongens » zegevierend weerkeeren zult, zal Carolus andermaal zijne bronzen longen opensparren om U alien welkom te heeten binnen onze grijze muren,
als de Redders van ons duurbaar Vaderland ! En tusschen die
bronzen stem zullen de heerlijke klokken van onzen beiaard zich
mengen om nog m6er luister aan de feestvreugde te geven !
Maar dien dag zullen de Godvergeten helhonden naar hunne
nesten over den Rijn zijn teruggezweept, tot beschaming van
gansch de beschaafde wereld I
0 Heil ! Koning Albert I
De Redactie. »
Te dier gelegenheid stuurde onze trouwe medewerker van
of het eerste uur, onze begaafde dichter Klopstock, van wien ik
verder nog een en ander aanhalen zal, ons het volgende gedicht, dat ik onder het hoofdartikel plaatste van nummer 14 der
A Vrije Stem » :
AAN ONZEN KONING 1
8 April.
Uw yolk heeft u lief, en uw naam is groot !
Toch vreugde ontwijkt ons schuw dezen dag.
Aan huffs, in de masten wappert geen vlag,
De straten zwijgen, het leven is dood.
De klokken weerhouden hun bronzen gebeden ,
Geen belforten beieren over de steden !
Gij gingt, en alleen is ons yolk en bang.
Gij gingt, en zoo ver, en vertoeff zoo lang !
Want vreemden zijn binnen ons land gevaren,
Trawanten van meineed en trots,
Talrijk als dwarlende Octoberblaren,
Huiveringwekkend als der storrnende baren,
Hoelende doodsch geklots !
Ridderlijk hebt gij uw woord gesproken,
En dapper de lans voor 't recht gebroken !
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Het lied der landen, de zang van den tijd
Loven uw deugd en uw moed in den strijd !
Bezweken voor de overmacht, trokt gij henen ;
De volken zagen 't, en togen aan 't weenen....
Uw mantel beschut nog uw strijders, uw hand
Een poovere strook van ons Vaderland !
Weid ik mijne oogen : vernieling en puinen,
Van de Maas tot de zee !
Leen ik het oor : de Kempen, de duinen
Roepen elkander : wee !
Vermoorde vromen, gesneuvelde helden,
Wie telt hun getal ?
Sluimeren onder de bloemen der velden....
Kruiskens zie 'k overal.
En bloedende harten, gelaten in 't lijden,
0 ! die zijn groot,.
Maar welke hand komt de droeven bevrijden
Uit het rijk der flood ?
Want, waar mijn angst den blik ook wende,
Overal huivert ellende !
Wij hebben, mijn Koning, U lang verwacht,
Maar al onze hoop verzonk in den nacht !
De winter kwam en sneeuwde de velden
Vol triestigheid ;
De Lente loech, maar de zwaluwen meidden
Geen blijden tijd.
De heerlijke zomer rijpte het graan,
De vijanden hebben het ingedaan.
Onze hoop zag weer uit, want de Koning zou komen,
En keerde bedrukt in het kleed van haar droomen.
En Baafmis kwam, maar zijn lied zong wee,
En Kerstmis zweeg ons zijn zangen van vree ;
Nu luidt in de verte de Paaschklok weerom,
Maar luid nog dommelt kanongebrom.
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Terwijl ik denk aan U, mijn Koning,
Trekken de Pruisen voorbij mijne woning
Met dreigend gemoed.
lk hoor daarbuiten den trappel der paarden,
Soldatenlach, en gerinkel van zwaarden....
Mijn harte bloedt.
0 dwingelandij, hoe knijpt ons die keten !
Wie kan er zijn Vorst en zijn Vrijheid vergeten ?
0 Koning kom, de hemel blauwt,
De weide hangt en 't groenend woud
Vol zang en gouden droomen ;
De Lente ontvouwde 't bloemtapijt
Voor uw verlangde Majesteit,
0 ! mocht Ge wederkomen !
Uw yolk wacht U met ongeduld,
De toren reikhalst, licht omhuld,
Om op uw komst te duiden.
De klokken wachten op 't signaal
Om over 't land met bronzen taal,
Den jubel in te luiden !
En waar ik henenkeer of schouw,
Al Lentegroen en hemelblauw,
En vrede- en vrijheidsdroomen....
En neigend nu mijne aandacht naar
Mijn stille hoop, verneem ik klaar :
De Koning, hij zal komen !
KLOPSTOCK.

En de Koning is immers weergekomen ?
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XIII.
OT hiertoe

heb ik mij genoodzaakt gezien immer over
mij zelven te schrijven, noch uit geest van ijdelheid,
noch uit liefhebberij. Mijn uitsluitend Joel was eene
herinnering na te laten van het bezette Antwerpen
tijdens den wereldkrijg en aan te toonen, dat ons yolk niet
zonder verzet vier jaren lang onder Duitsche dwingelandij heeft
moeten doorbrengen.
1k zou mij echter aan een groot onrecht plichtig maken,
indien ik mijne medewerkers aan << De Vrije Stem » stilzwijgend voorbijging. Tot mijn groot spijt zijn de namen van een
gedeelte dezer tot heden niet tot mil gekomen en ik kan er dus
geen gewag van maken. Van anderen, daarentegen, en niet
de minst belangrijke, maak ik hier melding.
In de eerste plaats wil ik dit hoofdstuk wijden aan Juffrouw
Theresia Lemmens, de huidige hoofdonderwijzeres der aangenomen meisjesschool van St-Eligius' parochie, te Antwerpen,
die, vanaf het begin van den oorlog tot in Maart 1918 — tijdstip
waarop het stoffelijk onmogelijk was geworden . De Vrije Stem*
voort te laten verschijnen, — aan het blad hare hoogst gewaardeerde medewerking verleende.
Het was alsof de oorlog in haar eene nieuwe Anna Bijns
had doen geboren worden, en onbetwistbaar zeker is het dat
hare hekelverzen niet weinig hebben bijgedragen om . De Vrije
Stem » tot een hoogen graad van populariteit op te voeren en
den moed bij het yolk voortdurend te doen stijgen.
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Voorzeker zal de lezer niet verlangen, dat ik hier al de
gedichten volgen laat, welke zij opzettelijk voor ons blad schreef
onder het pseudoniem « Pak aan K...yzer ! * Zij zouden een
klein boekdeel vormen.
Bij deze enkele woorden van lof mogen wij het evenmin
laten en het is derhalve noodig enkele harer oorlogspennevruchten voor het nageslacht te bewaren, ten bewijze, dat ook
zij de belangen van het zoo zwaar geteisterd Vaderland met hart
en ziel wist voor te staan en, ondanks al de gevaren er aan verbonden, nooit een oogenblik van lauwheid ondervond.
Hare verzen tintelden van humor, en juist omdat zij geene
hooge vlucht namen bereikte zij immer het gewenschte doel. Zij
waren populair in den waren zin des woords ; zelfs straalde er
hier en daar een zweem van trivialiteit door, wat op onzen langdurigen lijdensweg niet zelden een lach om de lippen bracht. Bij
zooveel wee en tandengeknars mocht dit wel eens eene reactie
in het leven roepen.
Hier volgt een harer beste gedichten, welke zij in 0 De
Vrije Stem * verschijnen liet onder den titel :
PAPEGAAIENVERSTAND.
Een koster uit onz' Vlaamsche gouw
Was, tot vermaak van zijne vrouw
Een papegaai gaan koopen ;
Maar 't bijzijn van het Duitsche ras
Kwam onzen vriend heel slecht van pas,
En moest het duur bekoopen.
Want midden in het krijgsgewoel
Leerde het dier een heelers boel
Onhebbelijke spreuken,
Die hij, als 't hem gelegen was
— Al waren ze dan nog zoo kras —
Deed klinken door de keuken !
Mijnheer pastoor — een stille man —
Sprak zeekren morgen : 4( Hoor eens, Jan,
Dat kan niet blijven duren ;
Breng uwen vogel naar mijn huis,
Want al dat scheden en gedruisch
Zijn toch maar vieze kuren !
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Mijn papegaai, zooals ge weet
— Jacko — die staat altijd gereed
Met geestelijke dingen ;
Hij kent al menig schietgebed,
En binnen kort zal hij, ik wed
4 Te Deum 0 kunnen zingen !
Dat leert hij dan den uwe voort
Zoodra die wordt, Iiik het behoort
Bij treffeliike lieden ;
En al dat leelijk, barsch gepraat,
Dat hij geleerd heeft in de straat,
Zal dan niet meer geschieden ! 0
Toen nu over 'nen dag of wat,
De priester in de kamer zat
Om zijn brevier te zeggen,
Kwam er een Duitschen officier
Ter pastorij, om met veel zwier
Zijn wetten op te leggen.
De papegaai van koster Jan
Had nauwelijks den pakkeman
Gekregen in de gaten,
Of hij began, naar ouden trant
In zijne kevie aan den wand
Er maar op aan te praten :
0 Sla dood, den rakker I Sla hem dood I... 0
Bedenk toch hoe die mof verschoot....
Hij slikte liters boonen !
Maar erger nog was hij gesteld,
Toen Jacko riep met woest geweld :
0 De Heer zal het u loonen I 0
Een aantal anecdoten, tijdens den oorlog onder het yolk
in omloop gebracht, wist Theresia Lemmens levendig te houden,
door ze in pittige verzen om te werken. En daarin gelukte ze
wonderwel. Getuige daarvan de twee volgende
WIE HAD ER GELIJK ?
't Is pas geleen een dag of vijf
Toen er ontstond een druk gekijf
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Daar ergens in de heide,
Tusschen een Vlaming en een Mof
Om op te lossen wat en of
Den vuilsten reuk verspreidde.
De Duitscher zei met groote kracht :
0 1k blijf nog steeds bij mijn gedacht
En zal het immer zeggen,
Dat men den slechtsten reuk van al
Gewaar wordt in een bokkenstal ;
Zeg, kunt ge dat weerleggen ?
0 0, ja, o sprak onze vriend, o heel goed, )>
En keek eens naar het Duitsch gebroed
Met opgetrokken neus. —
o Maak u daarover niet zoo stuur
Mijn hoogv...geachte herr gebuur,
Heel kalm is mijne leus ! 0
0 Genoeg getwist, > zei pachter Toon,
Die 't afgehoord had in zijn woon ;
o Wij gaan het eens beproeven !...
Om u te schikken in der min
Zal ieder tien minuten in
Mijn bokkenstal vertoeven ! 0
Zooals gezegd was, werd gedaan.
De Belg moest er het eerste aan ;
— 't Was even vs5Or den elven, —
Maar nauwlijks vijf minuten daar
Werd hij een raar gevoel gewaar,
En viel plots van zich zelven !
Nu was het aan des Duitschers beurt,
Want ook zijn kracht moest thans gekeurd ;
Hij trok vol staatsie binnen,
En plaatste zich dicht bij den bok
Op eenen afgezaagden blok
Om 't proefstuk te beginnen.
Pas zat die domme, Duitsche clown,
Een paar minuten daar ten toon
Of pachter Van der Stallen
Zag, met nauw ingehouden wrok,
Den Duitscher ? Neen, den geitenbok
Waarachtig... kwalijk vallen !
Moraal ??????
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WANNEER VLIEGEN ZE.... BUITEN ?
Herinnert ge u den goeden tijd
Dat onze vliegers vlogen,
En zij, door hunne vaardigheid
Zoo waren opgetogen ?
We gingen dan, sours uren lang
Naar onzen toren kiiken,
Om na te speuren, welke vlag
Er boven hing te priiken !
De witte ?... Ha ! dan vlogen ze !
De roode liet ons gissen,
Dat wij het zoo verlangd vermaak
Waarschiinliik zouden missen !
De zwarte liet geen twijfel na,
Dan viel er niet te hopen,
En kwamen wij met hangend hoofd
Weer terug naar huis gedropen.
Eens stond een guitig boerken naar
De Duitsche vlag te loeren,
Die op den grooten toren hing
Pal, zonder zich te roeren.
Hij scheen aan 't vreemde kleurental
Maar geenen kop te krijgen
Zijn twijfel bleek bij iedren Mond
Nog immer meer te stijgen !
Daar vroeg een officierenpaar
— Twee aangekleede apen -Waarom het geestig boerken zoo
Naar hunne vlag kwam gapen.
Neemt me niet kwaliik dat ik lang
In twijfel moet verkeeren :
'k Zie tevens wit, en rood en zwart,
Wanneer vliegt gijlie, heeren !!!???

Wie herinnert zich niet meer al het gejuich der Duitschers
A zeitungen », toen de beruchte zeeslag van Skagerak geleverd was, dien zij voor gansch de wereld als eene machtige overwinning deden doorgaan. Te dier gelegenheid schreef
onze guitige dichteres in « De Vrije Stem » eene
en hunner
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DROEVIGE VERGISSING.
In zeker dorpken.... sapristie
Den naam ben ik vergeten,
Waren vier officierkens naast
Elkander neergezeten ;
Zij spraken over Turk en Pruis,
De Russen en den IJzer,
En over hunnen hartelap :
Den grooten Duitschen keizer I
Daar kwam opeens een lange mof
Vol blijdschap aangesprongen :
0 0, kameraden, wat geluk !
De pers heeft het bezongen !
Wij hebben aan het Skagerak
Den Engelschman verslagen !
Nu zal het machtig Duitsche yolk
Toch niet meer moeten klagen ! 1>
Onmiddellijk, met veel beslag
En rinkelende bellen,
Gingen zij aan het schoone huffs
Des burgemeesters schellen*:
0 Den sleutel van de kerk, mijnheer,
Wij moeten daadlijk binnen ;
Toe, lompe vleg-el, spoed u wat !
Wat staat ge daar te zinnen !
Den sleutel van de kerk ? Welhoe,
Dien heb ik niet, mijnheeren ;
Daarvoor moet gij u immer tot
Den koster adresseeren ;
Hij helpt u zonder twijfel voort ;
'k Heb de eer niet u te groeten. o
En maakte zich daarna met spoed
Al fluitend uit de voeten !
Pas hadden zij 't gevraagde van
Den koster nu ontvangen,
Of 't moedig officierental
Ging duchtig zijne gangen.
Na enkle stonden waren zij
Den heilgen tempel binnen,
Om daar, met grooten bluf en praal
Hun kuren te beginnen !
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Zij gingen luiden met de klok,
— Nog al met twee to zamen —
Zoodat slechts na een korten tijd
De dorpelingen kwamen
En vroegen : 0 Hemel, wat is dat ?
Wie is er overleden?....
Voor 't luiden van de doodenklok
Is toch Been andre reden !
0 Wat, overleden ! o zei een mof,
0 Wie heeft dat nu verzonnen ?
Wij hebben eenen grooten slag,
'Nen slag op zee gewonnen ! 0
O Hoe zegt ge, lieve schepper, is
De keizer naar den Hemel ?....
Daaraan doet Sinte Pieter vast
Een overgroote kernel ! o
4( Wat domme kerel is dat nu !
Zei de officier vol woede ;
« Drijft gij den spot met mij, gij boer !
Pas op, wees op uw hoede ! »
• Maak u niet boos, mijnheer de Pruis,
Wil 't niet ten kwade duiden,
Maar gij ziit daar, met grooten zwier,
De doodenklok aan 't luiden ! 0
0 Wat, hoe ! Ge zegt... 't is dan toch waar ?
Gij hebt dus niet gelogen ?
Is dat de feestklok niet die luidt,
Zijn wij dan gansch bedrogen ? 0
De Duitsche lummels, heel beschaamd,
Vertrokken op hun zokken ;
Want ze hadden, voor hun zeetriomf,
Aan 't doodenzeel getrokken !
Luistert verder hoe Theresia Lemmens keizer Wilhelm in
't hart 'droeg : Zij betoont dit stellig door :
EEN WARE GESCHIEDENIS.
Langsheen de schoone, stille baan,
Door 't zonnelicht beschenen,
Dreef er een boerken, flink en vlug,
Zes zwijntjes vt•Or zich henen ;
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Een hondje liep er rondom heen
En hield ze wel te zamen,
Zoodat ze in een rechte lijn
Daar aangetrippeld kwamen.
Dit zag zoo'n soort van officier,
Een Duitscher moet ge wegen,
Terwijl hij, voor zijn middagmaal,
Aan tafel was gezeten !
0 Wat aardig dierken ! 0 zei de mof,
O Zeg eens, hoe heet het, vrindje ?
En zet meteen u wat naast mij ;
'k Onthaal u op een pintje !
O Mijn hond heet Willem, >> sprak de boer
Beslist en onverlegen ;
tt lk heb Been dorst en ga daarom
Maar verder op mijn wegen. 0
0 Wat rare naam voor eenen hond, o
Sprak peinzend 't officierken,
En proefde, klokkend met de tong,
Eens aan zijn garstenbierken.
Doch zie, langsheen de stille baan,
Of zij 't bij afspraak deden,
Kwam er een ander boerken met
Zes zwijntjes aangetreden !
En wederom, terwiil ze daar
Zoo aangetrippeld kwamen,
Liep er een hondje rondom heen,
En hield ze flink te zamen.
✓ 't Is waarlijk wonder, 0 sprak de mof,
En ging het diertje streelen,
0 Wat is het toch goed afgericht,
Zeg, zijn er hier zoo velen ?
Hoe heet uw beestje, brave man ? 0
En zonder overwegen
Klonk het hem weder, kort en stroef :
« Mijn hond heet Willem ! 0 tegen.
Nadat hem riog eene derde maal
Dit antwoord was gegeven,
Vroeg hij een kleinen jongen, door
Nieuwsgierigheid gedreven :
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* Heet elke hoed dan Willem, bier
Potstausend !... Zeg eens, kleine ?....*
En bitsig sprak het ventie : * Nein !
Nur schweinenhunde alleine !

Er was een tijd waarop de Duitschers bijna het kippenvleesch op de armen voelden ontstaan, wanneer het woord
4( Rus » werd uitgesproken. Maar toen trokken de Russen er
ook met de laarzen van zeven miilen door en bezorgden Duitschers, Oostenrijkers en Turken menige geweldige klopping.
Hunne vrees was derhalve gegrond. Van deze gelegenheid
maakte onze Theresia gebruik om eene nieuwe spotternij in
De Vrije Stem » te laten verschijnen onder den titel :
DAAR ZIJN DE RUSSEN.
Voor de afspanning * In 't Vette Zwiin 0
Stonden een viertal officieren,
Rond eenen dikken mof — te paard —
Vergramd te schelden en te tieren.
Zijn beest wou in 't geheel niet voort,
't Scheen aan den grond als vastgeklonken,
Zoodat der ruiters oogen, ja,
Van toomelooze woede blonken.
0 Wel, donnerwetter ! o riep de mof,
0 Wat moet ik nu nog gaan beginnen ?
'k Heb viaarliik alles reeds beproefd
En weet thans niets meer te verzinnen.
0 1k wel 0, riep Jantje, 's buurmans kind,
Die in zijn tuintie was aan 't graven,
0 'k Wil wedden dat, op 66n, twee, drie,
Uw paardje fink begint te draven ! o
0 Zoudt gij dat kunnen, kleine man ?
Dan zult ge mij een dienst bewijzen ,
Want zulk een leeliik, koppig dier,
Zou u de haren wel doen grijzen. 0
— Als hij nu toch eens verder wou,
Eacht hij, 'k durf het bijna niet hopen —
Terwij1 het guitig, schrander kind
Met slimmen lach kwam toegeloopen.
229

« Daar zijn de Russen, kameraad,
Maak u toch haastig uit de voeten ! *
Riep onze Jan het paard in 't oor,
« Of gij zult uwe luiheid boeten !
De Duitschers, met verbleekt gelaat,
Keken onrustig om zich henen,
Wijl bliksemsnel 't moedwillig dier
Uit aller oogen was verdwenen.
Een hooggeplaatste potentaat
Had 't spelletje stil nagekeken,
Doch, bij 't geroep van kleinen Jan,
Was 't bloed hem uit 't gelaat geweken.
Bedremmeld zei hij tot den knecht :
« Dat beest zal nog zoo gauw niet keeren. *
En stiller voegde hij er bij :
« Haal ZUIVER LIJNWAAD voor die heeren ! •

Een aardig geestig dichtje van onze guitige Sinjorin was :
KAN DAT ZIJN ?
« Nu moet gij toch eens even hooren
— Ik ben er heel nog van ontsteld —
Wat heden morgen de onderwijzer
Ons in de schole heeft verteld :
't Was over Jonas, ziet ge, vader,
— Een groot profeet van Israel —
Die naar Niniveh moest gaan preken
Volgens des Heeren streng bevel !
En kan dat nu toch wezen, Paatje
Dat zulk een groot en heilig man
Gedurende Brij voile dagen
In eenen walvisch Leven kan ?
a Maar waarom niet, mijn beste jongen,
De Duitschers doen nog raarder spel :
Die slijten al hun levensjaren
Als VARKENS in een MENSCHENVEL ! *

Gedichten van alien aard, in echt populairen toon, schreef
Theresia Lemmens in menigte voor 0 De Vrije Stem *. Er verscheen bijna geen nummer of er waren verzen van haar in aan te
treffen. Er behoefde voorzeker moed toe om stand te houden
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tot het laatste oogenblik ; maar het bewees tevens dat, indien
onze soldaten dag en nacht hun bloed veil hadden tot verdediging van het laatste stuk grondgebied, er ook in het bezette terrein eenvoudige burgersvrouwen waren, die, onder de oogen
der Duitsche dwingelanden, de zweep durfden hanteeren en niet
weinig bijdroegen, om den moed bij het yolk hoog te houden.
De Koning vereerde haar na den wapenstilstand dan ook met
eene welverdiende onderscheiding, maar ik zou niet durven
verzekeren of Wilhelm II, wanneer deze naar Berlijn ware weergekeerd in plaats van in Holland boomkapper te worden, haar
de Orde van den Zwarten Adelaar zou toegekend hebben om
haar :
JOODSCHE WENSCH AAN 'T ADRES VAN DEN KAISER.
1k wou dat le een huffs had met zeventig zalen,
En zeventig bedden op iedere zaal,
En moge in elk dezer de veepest jou nijpen
Tot dat je broer, Satan de duivel, jou haal !

WM
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XIV.
E geschiedenis zal stellig onze Belgische geestelijk-

heid het verwijt niet mogen toesturen, eene lijdzame
of onverschillige houding gedurende de vierjarige
bezetting gevolgd te hebben. Misschien was in geen
enkel der Verbonden landen door de geestelijkheid krachtdadiger verzet tegen den Duitschen tyran opgerezen dan ten onzent.
Niet alleen gaf Z. E. Kardinaal Mercier daarin het voorbeeld,
gesteund op zijne grondbeginselen van Recht en Rechtvaardigheid, maar zonder eenige overdrijving mag er verklaard worden
dat, wanneer al de Belgische en Duitsche gevangenissen met
priesters bevolkt werden, tot het kleinste Belgisch dorp daartoe
zijn contingent heeft geleverd.
Het waren echter niet alleen de priesters en kloosterlingen
die door Duitsche helhonden in de gevangenis werden geworpen, welke zich voor het land verdienstelijk wisten te maken.
Ook velen die nooit de ijzeren deur achter zich hoorden sluiten,
hebben, zonder yaar of vrees, het Vaderland gewichtige diensten bewezen.
Het is hier de plaats om aan een dezer priesters een tol
van erkentelijkheid te betalen, op gevaar of zijne nederigheid te
kwetsen : ik bedoel de Eerwaarde Heer De Voght, onderpastoor van St-Amandus' parochie, te Antwerpen.
Hij was een der eerste en meest gewaardeerde medewerkers aan < De Vrije Stem ». Al de gedichten, erin opgenomen,
en geteekend Klopstock en Mispeleer, vloeiden uit zijne pen.
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Maakte Theresia Lemmens stoutweg gebruik van den schrobber, om den Duitschers duchtig het schurftig hoofd te schrobben, de jonge onderpastoor van St-Amandus, — dichter bij
Gods genade — bezigde daarvoor eene bij uitstek fijn besneden
pen, en wist de vijanden van ons land op de gevoeligste plaats
te treffen.
Ondanks het groot getal exemplaren die van De Vrije
Stem >> onder het yolk verspreid werden, waren de menigvuldige huiszoekingen der Duitschers bij onze inwoners oorzaak,
dat er zoo weinig van zijn bewaard gebleven — want wie in
bezit van een exemplaar werd bevonden, kreeg minstens een
jaar gevangenisstraf.
Het past dus wel, hier enkele zijner gedichten over te drukken, waarvan de voorraad een funk boekdeel vullen zou.
Het eerste gedicht dat mij, langs verschillende omwegen,
van den E. H. De Voght, en bestemd voor « De Vrije Stem >>,
in handen kwam, laat ik hier volgen :
SEI TREF, UND WAIIR
Vor allem eins, mein Kind : Sei treu und wahr !
Lass .lie die Ldge deinen Mund entweihn !
Von Alters her im deutschen Volke Nvar
Der hochste Rubin, getren und wahr zu sein
ROBERT REINICK.

0 DUITSCHLAND !
Wat kreeg uw roem een zwaren stoot !
Hoe stuikt uw spreekwQord in de sloot :
Sei treu und wahr !
Gij zwoert onze onafhankelijkheid ;
Vast gold beroep op dit bescheid
In elk gevaar ;
En nu herdoopt gij, geile plod,
Dit stuk : papieren vod !
En toen uw stap aandreunde, liep
Ons argloos landeke toe, en riep :
Sei treu und wahr !
Ik breek mijn woord niet, noch den eed
Dien gij ook, Duitsch, me zweren deedt,
Hebt vrees noch vaar ;
Gij antwoordt met kanongebrom
En gooit den grenspaal om !
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'Lijk 't zonbestraalde spiegelglas
Blinkt 0 Gott mit uns o op uw kuras,
Sei treu und wahr !
Is 't Donar niet die, dondersterk,
U voorloopt in uw plunderwerk ?
Voorwaar ! Voorwaar !
Geen kerk- of nonnenschennis hoort
Bij 0 Gott mit uns 0 noch priestermoord !
Wat hebt ge al aan den dag geleid
Om roem op eer en eerbaarheid,
Sei treu und wahr !
Geen Elfendans is 't waar ge gaat,
Die 't lief bedauwde voetspoorlaat
In weide of laar,
Maar Nixentocht die 't hart verstrikt
En alle kuischheid stikt !
Op zorg voor 't nieuw gemeenebest
En goede meening, roemt ge in 't lest,
Sei treu und wahr !
Gij dieft naar lusten en beboet,
En wat uw eisch betalen moet
Blijft in de schaar ;
En 't y olk, dat ge immer ringeloort,
Sjouwt onder lasten voort !
Gij stalt om Wodan's goede gunst
Uw liefde en zorg uit voor de kunst,
Sei treu und wahr !
Liefst ziet ge Bertha naar de hand
Die alle schoonheid schiet in brand !
Zonder bezwaar.
Hebt ge onder uwen plompen tred
De schoonheid van ons Land geplet.
Ei ! wilde horde ! Spijts uw spot
Met machteloozen, blijft ons God
Wel treu uns wahr !
En Hij, we voelen't, Hij verdringt
Uw macht, die reeds op stelten springt,
En straks, voorwaar,
Gooit Hij uw Babeltoren stuk,
Dien gij op diefstal bouwt en druk 1
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Spoedt u weg ! Op uw Cainsdaad
Wekt Abel's bloed der volkren haat,
0 ! moordenaar !
En wasch uw handen in den vloed,
Uw stroom wordt rood van broederbloed,
En baar op baar
Huilt u in 't oor het wreed refrein
4( Ein BradermOrder steht am Rhein ! 0

Men ziet dat Klopstock er niet voor terugdeinsde den Duitschers duchtig met hunne cultuur naar de ziel te tasten ! Bovenstaande gedicht mag bovendien wel als een parel van oorlogspoezie beschouwd worden, welke bij de verschijning zijn doel
niet gemist heeft ; want het zag het licht op het tijdstip, waarop
te Antwerpen het activism boven de doopvont werd gehouden I
Maar hoe aangrijpender stelde Klopstock ons voor zijn veel
besproken :
CAIN.
Een yacht om 't schonkig lijf stond Cain stoer te schouwen ;
Reus in den avondgloed, die over zijn landouwen
Wegvloeide ; in 't somber oog dreigde ijselijke trots
Als uit een zwarte diepte. En ginds, nabij de rots,
Waarlangs de Tiger dreef zijn goudbeglansde baren,
Smeulde Abel's offer, wijl zijn witgewolde scharen
Te wed en wei verwijlden ; door de wemeling
Van offerdampen gloorde een wilde zegening.
Glansde ooit een aureool van zegen om de vlammen
Van Cain's offer ? Maar, hij de eerste om af te stammen
Van menschen, eerste menschenkind, zal hij den hoon
Verkroppen dien zijn broer hem van den hoogen troon
Weet af te pachten ? Zie, weer lacht Gods welbehagen
Op Abel's offerand. 't Is altijd hij, de dagen
Bloen elken avond weg, en treuren in den wind
Om de oneer die hij moet verbijten voor dit kind.
Hem hoort dit machtig veld, en Abel gene weien,
Hij liet ze er met de kudde onnoozel spelemeien ;
De liefde die zijn broer hem toegemeten noemt,
Doch onder schijn van deugd werd heerschzucht steeds verbloemd
En wist hem fangs die sport zijn rang en recht te rooven.
Die voorkeur is hij moede, en zal dien hoek te boven,
Het keere zooals 't wil. Zijn opgezweepte haat
Leent oor naar vrees noch deernis ; 't gruwelijk beraad
Wil Abel uit den weg. Maar welke lichten i schijnen
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Aan de Oosterpoort van 't Paradijs ? Zijn 't Cherubijnen
Die dreigen met hun zwaard ? Hij aarzelt ; kom, hun oog
Piilt hart noch nieren, en de Alziendb zit te hoog....
Norsch, toornig, 't woelig hoofd ter breede borst gebogen
Schreed Cain door de weide, en riep. Met lachende oogen
Stapte Abel toe en vroeg wat hem believen mocht.
Toen Cain, met een grijns, hem naar zijn veld verzocht,
Liet de argelooze broer zijn grazend vee ter weide
En volgde. Een doodsche stilte liep huivrig tusschen beide.
En de avond look het oog, in de eiken rees de nacht,
En over 't vale veld verwaaide een bange klacht.
En Abel duchtte, en zag lijk opgespookte beelden
Die boven 't grauwlijk woud in lage wolken speelden,
En brak de stilte : o Och, zoo droef is weer uw hart,
Mijn broeder, schenkt dan God geen heul voor onze smart ? *
— 0 Hij houdt al 't balsemkruid zijn troetelkind beschoren,
Dacht Cain, wijl zijn hand het blond gerijpte koren
Bestreelde, en staarde stom in de overwolkte lucht.
— 0 Spreek wijzer, wees oprecht, biedt Hem de beste vrucht
Der velden, en Zijn oog zal gunstig naar u neigen,
Smeekte Abel, maar hij hoorde een doffen zucht opstijgen
Aan Cain's keel, en vroeg : 0 Reik mij dat ossenjuk,
't Weegt al te zwaar in 't lest. * — 0 Veel zwaarder uw geluk, )1.
Vervloekte Cain, 0 en dat wil ik niet meer dragen ;
En zwaaide 't zware hout, tot vreeselijke slagen,
Wild boven Abel's hoofd. — 0 Wat wilt ge, broeder, ach !
Sprak ik mijn mond voorbij ?... > Een pletterende slag
Vergonsde in 't veld ; daar plofte 't eerste lijk ten gronde.
De huiverende aarde slurpte uit de ijselijke wonde
Het eerste menschenbloed. En Cain, zwijmelend, stom,
Staroogde wild op 't lijk en rilde ; een schor gebrom
Rochelde in zijn borst ; hij dacht dat naar zijn wreede blikken
Erbarmelijk de onschuld staarde, en dofgebroken snikken
Aanklopten op zijn hart, en gruwelde. De nacht
Wierp over 't lijk zijn wade, en zong een doodenklacht.
Maar plots, met eene stem die door de ruimte vaarde,
Riep donderend de Heer : o Waar is uw brat. ? Van de aarde
Schreeuwt Abel's bloed om wraak ! 0, Cain, wees vervloekt,
En geve de aarde u wee, waar ge ze om rust verzoekt. *
De vreeselijke vloek golfde over veld en wouden ;
Uit alle verten, die naar Cain's voorhoofd schouwden,
Echode 't ijslijk woord dat, wijl hij vluchtte naar
De woestenij van Nod, nabauwde : mootdettaar ! ....
Gij, die ons weerloos yolk brutaal hebt uitgemoord,
0 Duitsche Cain, stil... hebt gij dat woord gehoord ?
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Binnen eene halve eeuw zal waarschijnlijk niemand willen
gelooven dat, tiidens den grooten wereldkrilg, in ons bezet gebied, de Duitsche spionnen in al de kerken en in al de missen
zich onder den predikstoel schaarden, om nauwkeurig elk woord
op te vangen, dat van den kansel gesproken werd. En toch was
het zoo ! Wee den priester die het wagen durfde, zelfs maar
eene zinspeling te maken op een of ander, waaruit het vermoeden kon afgeleid worden, dat het op de Duitschers gemunt
was. Tusschen meer andere, wist van dergelijke gevolgen niemand beter mee te praten dan de Z. E. H. Van Bostraeten,
pastoor van St-Paulus' parochie, te Antwerpen, die zich tot een
jaar gevangenisstraf zag veroordeeld en naar Duitschland gedeporteerd werd, om zich eene zinspeling op de Duitsche dwingelandii veroorloofd te hebben. Dit feit gaf Klopstock de gelegenheid, om in q De Vrije Stem » zijn gedicht te laten verschijnen :
SINT-PAULUS' PASTOR.
Sinjoor, telt ge al de burgers op
Gekerkerd door den plattekop
In 't groot hotel der boeven ?
Dan zult ge in 't oorlogsboek der stad
Met pronte namen menig blad
Eervol te vullen hoeven !
Nu loopt Sint-Paulus' wijk te hoop
En, droeg de Duitsch geen dubblen loop,
Dan ging men aan zijn veeren.
Nu vloog zijn pastor achter slot,
Waarom ? Och, kleeft de Duitsche mot
Dan niet op ieders kleeren ?
Men zegt : hij preekte min noch meer :
Paus Leo hield Attila's heer
VOOr Rome's muren tegen !...
De Duitsch vond dezen zet te stout,
Te sterk gekruid met Attisch zout,
Vooral wat ongelegen !
Want weet ge, Attila, 'lijk men hiet
Der Hunnen vorst, was een bandiet
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En Rome's muur zijn IJzer ;
't Schijnt volgens de geschiedenis,
Dat hij betovergrootvaèr is
Van Willem, hunnen keizer !
En zou men, zonder boe of ba,
Den naam van dezen grootpapa
Onteeren ?... Peins je, paster ?
Dus vloog hij, zonder veel kom-af,
Naar Duitschland voor een jaar, tot straf
Voor.... historieken laster !
Of kwam iets antlers merle in 't spel ? .....
Och, wie 'nen stok zoekt vindt hem wel,
Men hoeft hem niet te langen.
En moffen weten zoo de hulk
— Vooral in zake machtsmisbruik —
Steeds naar den wind te hangers.
Hieruit nu leeren stall en land
— De Duitschers brengen 't aan 't verstand —
Dat Willem II wil zeggen :
De schurk, wiens al te gek gebral
Men fnuikte.... och, zijn kleinzoon zal
De Rus den kop wel leggen !
Kom, kom, Sint-Paulus, wees niet bang,
Uw pastor zal zijn tijd niet lang
Bij Attila versloffen ;
Dra zingt ge in vol orkest met hem,
Een groote mis van Requiem
Over het rijk der moffen !

Evenals Theresia Lemmens, liet de E. H. De Voght geene
enkele gelegenheid voorbijgaan om naar de Tier te grijpen en de
nooden van ons yolk te bezingen.
Te midden van al onze beproevingen brak er een tijdstip
aan, eenig in de geschiedenis aller volken, en dat zelfs door ons
verste nageslacht nooit zal vergeten worden. De hoofdbandiet
van het Duitsche yolk, in overeenstemming en samenwerking
met een von Bethmann Holiweg — de man der papieren vodden — en de Staatssecretaris Hellferich, gingen in ons Vaderland eene algemeene slavenmarkt oprichten, waarbij die der
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Spartanen slechts kinderspel moet geweest zijn. Duizenden en
nogmaals duizenden onzer landgenooten werden, erger dan
slaven, naar Duitschland gevoerd om claar aan de afschuwelijkste werken gebezigd to worden, bepaald in strijd met de wetten
van het Volkenrecht. Duizenden dier rampzaligen vonden er
den dood tengevolge van mishandelingen en ontberingen van
alien aard ; anderen stierven er den hongerdood. De slaven der
oudheid genoten dit voorrecht, in vergelijking met de onze der
XX e eeuw, dat ze ten minste behoorlijk gevoed en oneindig minder aan mishandelingen waren blootgesteld. Het was onder den
indruk van christene naastenliefde en gevoelens van verontwaardiging, dat de E. H. De Voght het hieronderstaande prachtig
gedicht in 0 De Vrije Stem # verschiinen liet
VERSANNEN !
Alweer een noodkreet ? God, zijn wij nog niet aan 't ende
Van Duitschland's dwinglandij en Be l gie's diepe ellende ?
In stall en dorp, door heel het land, plakt Pruisen uit
Zijn lagen eedbreuk in het eereloos besluit :
De werkeloozen weg ! Een akelig verstcmmen
Grijpt ieder bij de keel, gedempte vloeken brommen
En stikken in de borst ; wie niet getroffen wcrdt
Neigt deernisvol naar 't oog dat heete tranen stort.
De schurken, werk, geen werk ? Nog staan de sabelhouwen
In de opgebroken deur, de stapelhuizen rouwen,
Belasting perst ons uit, de straatweg in de vert'
Kreunt onder al 't alaam dat ons ontstolen werd.
En dulden zij dan niet dat Vlaanderen, dood aan 't bloeden,
Voor 't laatst, in groote liefde, een kwijnend kind wil voeden ?
Geen schelmstuk zag de zon, dat een geliiken tred
Houdt met deze eerloosheid ; en 't smeeken en 't verzet
Van vreemden botst op 't schild of van de harteloozen.
Wat raad ? Ontvluchten ? Och, en welken weg gekozen ?
Zich schuilen is 't gevang, 't gevang leidt naar den flood;
En 't land vloog op in vlam, zoo men hem weerstand bood
s ns, den plompen hiel op onzen nek, nog treètert,
Die o
En voor de wereld veinst, dat hij ons lot verbetert,
De laffe huichelaar.
Daar stapt een karavaan
Van mannen, somber, bleek en stom ; een schuwe traan
Verduwen zij in 't oog, en in den boezem dragen
Zij 't seed van heel hun huffs. Omringd van moeders, magen,
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Van vrouw en kindren, die de reisvracht en 't gerei
Nasleuren met hun smart, — een aaklig uitgelei
Van levend-dooden langs besneeuwde straat en stegen —
Gaan ze in den morgenwind en killen smokkelregen
Naar 't spoor. Hier wast en wacht een zee van roerig yolk
Geduind door bajonnetten ; boven hangt een wolk
Van somber ongeduld, en gonst als 't huivrig loeien
Van barstensreeden berg, waaruit de gensters gloeien
En Jansen door den smook. 0, wat het worden kon,
Zoo plots die stomme reus zijn wild muziek begon !
Op 't afgebakend plein, met hooger lansen, dragen —
Huzaren rond te paard. Daar naderen de slaven.
Erbarmen drijft een wig in 't y olk, eerbiedig wijkt
Elk voor de jeugd, waarin ons land verongelijkt,
Vertrapt wordt en verkracht. Hier bijt men op de tanden,
Daar vloekt men op dit stuk ; ginds wuiven hoeden, handen,
En klinkt nog een vaarwel, een sterkend woord ; en als
Bij 't baken voor het plein, de moeder aan den hals
Van haren zoon, de man op 't hart van vrouw en kleinen
Uitsnikken hun vaarwel, dat in de bleeke lijnen
Van 't aangezicht stolt, en zelfs de steenen van de straat
Meezuchten om het leed, de zon te gruwlen staat
Van wrevel om dit stuk, dan ziet men even 't openspoken
Wel van den afgrond, waarin 't heil van 't land, verbroken,
Verzonken ligt. 0 ! die tyrannen hebben 't hart
Vertuiteld voor het zwaard, dat zij tot grooter smart
Rondwoelen in de wond, die zij hun slaven sloegen !
Is er een horizont, waar de echos niet naloegen
Het leed van 't lijdend land, dat zooveel smart verheelt !
Geen voet gronds of hier werd een treurspel afgespeeld.
En wijl de diere leugd als vee geveild wordt binnen,
Beeft buiten ieders hart, en dwalen dol de zinnen
Door 't woelig woud van twijfel, angst en schrik ;
De vrouw vertroost het kind, maar ziet met bangen blik
Naar scheemring uit van hoop ; en och, de trage slagen
Der klokken gonzen 'lijk doodspsalmen weg, en dragen
Die laatste hoop naar 't graf. Toch neen, daar vliegt de poort
Van 't wachthuis open. Ziet, daar zijn er, ze ijlen voort,
De wind der vreugde in 't zeil van hun geluk, hun blijheid.
Zoekt naar 't geliefd gelaat dat, jublend, hunne vrijheid
Verwelkomt, en de rii der wachters niet ontziet,
De lieven tegenloopt, omhelst, en 't groot verdriet
Der anderen verscherpt, die vreezen, vragen, nader
Bevragen hoe 't verliep met man, en zoon, en vader,
En of er keeren nog ?....
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De veiling is gegaan.
Och, kindren, vrouwen, schreit en plengt nu luid getraan
Op 't lijk der lieve hoop... Maar, dat de grond van onder
Het risk dier dwinglandii dan barste, dat Gods donder
Losbuldere over Thoofd, en bliksemend gevaart'
Hem'sla, vlak in de kroon, waaruit thans over de aard'
Die rampen reegnen ; dat zijn kroost en nakroost rouwen
In erfschuld om de misdaad van hun stam, en, schouwen
Zij naar den hemel op, 't gesternte als vreeselijk vuur
Van wrakende oogen, wijze op 't onvergeeflijk uur
Dat ons geteisterd- land zijn roode tranen weende.
Och, kindren, vrouwen, y olk, mijn land, och, wie verleende
Nu keel- en stemgeluid om, naar den hoogsten top
Gestegen onzer heuvels, heel de wereld op
Te roepen, en te wapen tegen die Vandalen !...
De stoomfluit gilt, 't gevaarte kucht — een norsig ademhalen
Bil 't sleuren van de vracht – de trein rolt langzaam aan.
Daar zijn ze ! en roepen luid, en wijl ze in 't venster staan
Gooit menig over heg zijn laatst geschreven woorden,
Schreeuwt ieder een vaarwel. En of ze niet meer hoorden
Al 't misbaar van het y olk, 't gejammer en geschreeuw,
Barst uit hun borsten los en dreunt de Vlaainsche Leeuw.
Weg, ze zijn weg. Nog pluimt en davert in de verte
De trein, hun lied . versterft bij 't openbloen van 't herte.
Zij snellen naar de ellende, en moeder, kind en vrouw
Gaan, hangends hoofds, naar huis, en snikken voort in rouw...
Een y olk, tuk op zijn recht, kan harde slagen dragen ;
De lach der onschuld sart den stoeren beul in 't plagen,
En Iiidzaamheid ontrukt den dwingeland de kroon.
0 land, rnijn land, neen, nooit waart ge zoo grootsch en schoon
Als dezen tijd, waarop U al de martelingen
Die lage lafheid lost, toebassen en bespringen,
En toch geen voet van stuk doen wiiken ! Immer trouw
Aan recht en plicht en Vorst, staat ge in den mantelvouw
Der glorie, roemvol sterk, en dekt uw diepe wonden,
En roept de wereld toe : 0 Mijne eer blijft ongeschonden ! 0
Dit was wel beslist het beeld der noodlottige dagen van
dit bezettingstijdperk !
En zooals het te Antwerpen met de ontvoering ging, zoo
was het ook door gansch den lande gegaan. Met hardvochtigheid en brutaliteit, waarvan nooit het meest barbaarsche yolk
van den aardbodem blijk gaf, werden die honderdduizenden

rampzaligen ontrukt aan vrouw en kind, aan moeder en zuster,
om den ellendigsten martel- en hongerdood in het beestachtige
Duitschland te gaan sterven !
0 ! Duitschland ! wat waart ge grootsch op gebied van
menschelijkheid, toen de schaarsche onbeschaafde bewoners
verloren liepen in uwe oerwouden, en Duitsche cultuur nog tot
het onbekende behoorde ! In de XX e eeuw heeft uwen godvergeten keizer, Nero uit de grijze oudheid, in misdadigheid verre
overtroffen !
Wij moeten den E. H. De Voght dankbaar zijn en dankbaar blijven, niet alleen om vorenstaande prachtige verzen,
maar omdat zij ten eeuwigen dage als eene herinnering zullen
Belden aan het tijdstip, toen de opperdominee van Potsdam, van
Belgie eene reusachtige slavenmarkt maakte. Van geslacht tot
geslacht zou dit gedicht dienen gelezen en herlezen te worden,
om de verachting levendig te houden tegenover den grootsten
bandiet der XX e eeuw, die alsdan Wilhelm II genoemd werd.
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XV.
lezer zal mij wet willen verontschuldigen, indien
ik het laat bij voorgaande aanhalingen uit « De
Vrije Stem ». Daaruit mag echter niet afgeleid
worden dat er, behalve Theresia Lemmens en de
E. H. De Voght, geene verdienstelijke medewerkers, uit louteren geest van vaderlandsliefde, aan het blad gehecht waren.
Integendeel.
Om Caesar te geven wat Caesar toekomt, moet ik hier in
de eerste plaats nog melding maken van een man, die tijdens
den langen duur der bezetting geen enkele gelegenheid liet
voorbijgaan om op allerlei gebied diensten aan de bevolking te
bewijzen. 1k bedoel den achtbaren Heer FREDERIK PETERS,
griffier aan de Antwerpsche Handelskamer. Hij was het die voor
0 De Vrije Stem o bijna in elk nummer bijdragen leverde onder
het pseudoniem « Sebbedee 0. Zijne artikelen, kort en bondig
samengevat, welke ten zeerste in den smaak van het yolk vielen,
hadden bovendien de groote verdienste, dat zij gesteund waren
op feiten, welke zich hadden voorgedaan. 1k zou hem hier wel
den titel van « geschiedschrijver der bezetting mogen toekennen. Niet alleen deed de heer Peters zich kennen als een ieverig
medewerker aan ons blad, maar hij was tevens een behendig
propagandist voor de Droogstoppels en de « Vrije Stem o
Bleef onze griffier gelukkiglijk buiten de roofzuchtige klauwen van het « Kriegsgericht o, dan toch ontsnapte hij niet geheel aan de waakzaamheid van Duitsche ellendelingen, die te
E
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Antwerpen liever hun zakken met Marken vulden om de burgerij den duivel aan te doen, dan hunne eigen landgenooten aan
het front bij te staan. Het eerste was voordeeliger en het tweede
gevaarlijker ; maar tusschen beide lag de weg der lafheid.
Hoe nu de heer Peters met die lafaarden in betrekking
kwam ? Daaraan was een vrij zonderlinge anecdoot verbonden,
die voorzeker wel Bens het vertellen waard is en tevens bewijst,
dat de griffier onzer Handelskamer de geschikte man was om
zich behendig uit den slag te trekken, waartegen de Duitschers
dan ook weinig opgewassen waren.
Zoowel als de kopij van den heer Peters, bestemd voor
0 De Vrije Stem 0, altoos onrechtstreeks in ons bezit kwam,
wist hij zich onrechtstreeks de exemplaren voor de propaganda
aan te schaffen. Welnu, in den loop van 1917 werd de propagandist, welke onzen medewerker de sluikbladen ter hand stelde — een trambediende — op 't onverwachts aangehouden.
Zooals reeds vroeger gebeurd was in de bureelen der Verzekeringsmaatschappij 0 Securitas >>, werd de trambediende in bezit
bevonden van een notaboekje, waarin de namen der afnemers
aangeteekend waren. Daarin kwam ook de naam van den heer
Peters voor, en er volgde natuurlijk uit, dat hij op de Kommandantur ontboden werd. Onze griffier vond in dit bevel zoo
weinig graten, dat hij zich met 40 exemplaren op zak naar de
Duitsche overheid begaf. Dit was zeker de superlatief van alle
stoutmoedigheid ; maar onze vriend had er op gerekend, dat de
Duitschers hem niet zouden afgetast hebben, wel wetend dat
iemand, die tot eene rechtvaardiging voor het verspreiden van
sluikschriften op de Kommandantur geroepen werd, toch zeker
geen pak bewijzen op zak zou meegebracht hebben. En het
gebeurde zooals hij het voorzien had : hij moest zijn zakken niet
omkeeren en de exemplaren bleven onaangeroerd.
Met het flegmatieke van den Engelschman wist hij zich te
verdedigen tegen de aangetijgde beschuldiging, maar de ontdekkking van zijnen naam in het notaboekje van den trambediende, was voor de Duitschers een afdoende bewijs van plichtigheid, en de heer Peters werd op staanden voet veroordeeld
tot twee maanden gevangenisstraf.
Maar de uitbrenger van het vonnis, waarschiinliik beducht
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dat de heer Peters, door een paar maanden opsluiting, er eene
hartkwaal zou kunnen bij opgedaan hebben, was menschlievend (?) genoeg hem het voorstel te doen, in vergelding eene
boet van 2625 frank op hem toe te passen. Onze vriend verkoos
het laatste in de overtuiging, dat hij gedurende twee maanden
vrijheid voor mêêr dan 2625 frank nut hadde kunnen stichten.
Maar hij verliet toch ongestoord de Kommandantur met de 40
exemplaren der « Vrije Stem » op zak.
Daarenboven mocht de heer Peters wel als een gelukskind
beschouwd worden, want op zekeren dag vielen de Duitschers
bij hem binnen om eene huiszoeking te doen. Alles op zijn bureel werd doorsnuffeld. Nochtans, op de schrijftafel lag een
brief, lien zij onaangeroerd lieten. Welnu, het was een schrijven uit den Haver, in hetwelk onze medewerker bedankt werd
om de diensten, die hij reeds zoo menigmaal den lande bewezen had.
En nu wil ons hier bij afwijking, toch op het terrein van
huiszoeking bevinden, wil ik er nog een paar andere anecdoten
bijvoegen om aan te toonen, welke Duitsche idioten men voor
dergelijk werk wel eens op weg zond.
Ziehier de eerste
Het pleet ontegensprekelijk in het voordeel der vaderlandsliefde van den Heer advocaat VAN LIL, dat wij ook hem, gedurende den langen duur der, bezetting, als een onzer meest gewaardeerde propagandisten mochten beschouwen. Evenals bij
zoovele anderen werd er op zekeren dag aan zijne belkoord getrokken en een paar trawanten van von Bissing traden binnen.
Advocaat Van Lil werd gesommeerd gansch zijne woning te
laten doorzoeken. En de tienstuiversgasten van zijn keizerlijke
majesteit togen onmiddellijk aan het werk met eenen iever, alsof
zij zich voorgesteld hadden er een haar uit den knevel van Wilhelm te kunnen ontdekken. Uren lang werd niets onverlet gelaten. Het eene voorwerp na het ander werd aangevat en aan het
strengste onderzoek onderworpen. En na uren lang zich met dit
werk te hebben beziggehouden, moesten de discipelen van
Sherlock Holmes er druipneuzend vandoor trekken. Zij hadden
hunne onzalige pooten op geen sluikschriften kunnen leggen.
Slechts 66n enkel pak was onaangeroerd gebleven, dat op den
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hoek eener kas stond. Het was gewoon-weg in een grauw papier
gewikkeld, en waarschijnlijk omdat het er zoo doodgewoon
uitzag, had geen van beiden het aangeraakt. Toen de rekels
zich verwijderd hadden, opende advocaat Van Lil het pak en....
wie zou het gelooven ? Het bevatte een honderdtal brochurenDroogstoppel, die men tijdens zijne afwezigheid had gebracht
en waarvan hij in zijn huis niet eens het bestaan kende. Advocaat Van Lil heeft me nooit gezegd of hij dien dag een kaars
van 1 Mark ter eere van den heiligen Antonius heeft ontstoken,
omdat deze heilige wellicht het plan der Duitschers verijdeld
had ; maar de kaars was er ten minste toch aan verdiend. Want,
indien de Duitschers het pak hadden geopend, zeer zeker zou
men hem tijds genoeg gelaten hebben, om in de Begijnenstraat
de juiste lengte en breedte eener cel op te nemen.
En hier volgt de tweede anecdoot die mij persoonlijk aanbelangde :
Na mijne aanhouding werd mijne woning minstens twintigmaal van beneden tot op den zolder doorzocht. Mijne werkhuizen vooral waren het mikpunt dier huiszoekingen. In het benedengedeelte mijner drukkerij wilde men eindelijk het geheim
van.... een kolenkelder kennen. Deze kolenkelder lag gansch
ingesloten en, vermits mijne woning op de oude Spaansche vestingen gebouwd werd, was het ook zeer natuurlijk, dat deze
kelder van tijd tot tijd gedeeltelijk onder water schoot. Daar geruimen tijd mijne drukkerij onder iegel gelegd was gebleven,
kon er ook inmiddels van dien kolenkelder geen gebruik meer
gemaakt worden, en het gevolg daarvan was, dat hij eindelijk
bijna gansch onder water stond.
En daar de Duitschers maar niet konden vinden wat zij in
mijne woning meenden te moeten zoeken, besloot men op den
duur tot het uiterste te gaan. Op zekeren morgen stapten vier
soldaten, aangevoerd door eenen feldwebel, het huis binnen.
Het legerorder luidde : Kelder leeg scheppen !... En de vier
landstormers, voorzien van hun waterleerzen, togen aan den arbeid. In twee dagen tijds wisten zij ongeveer 800 emmers water
aan de oppervlakte te brengen. Toen kregen ze vasten grond ;
de nagels hunner leerzen rustten op een paar duizend kilos
steenkolen, waaruit het stof reeds lang verdwenen was. Ook de
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kolen moesten uit den kelder. En wanneer alles met den grond
was gelijk gemaakt, vonden ze... niemendal !... En wil men nu
eens weten met welke bedoeling al dien arbeid moest verricht
worden ?... De Duitsche onderzoeksrechters waren heilig overtuigd, dat er op den bodem van dezen kelder een aantal pakken
Droogstoppels verborgen waren ! Die zouden er waarachtig
proper uitgezien hebben !... Nu, men is idioot of men is het
niet ; maar.... de polizei mocht er op roemen niets onbeproefd
gelaten te hebben om, voor God en den keizer, de bewijzen
mijner plichtigheid te ontdekken. Tijdens mijn onderzoek in de
gevangenis verwekte dit kolengraven een zeer vermakelijk incidentje tusschen mij en mijn gewetensvolle onderzoeksrechters,
dat ik in het tweede deel van dit werk op zijne plaats behandel.
Hoe het zij, een woord van innigen dank om de welwillende
medewerking der heeren Peters en Van Lil gedurende gansch
den bezettingstijd, mag hier niet achterwege gelaten worden.
Maar, de lijst der medewerkers en -werksters is op verre
na nog niet uitgeput :
Juffrouw WILHELMINA MIES, onderwijzeres, deed zich met
hare hekeldichten, onder den deknaam « Gepriift », kennen als
de evenknie van Theresia Lemmens. Zeer talrijk waren echter
hare bijdragen niet, loch het mangelde haar geenszins aan
vaderlandschen iever. De oorzaak daarvan was hare sleepende
ziekte. Nog tijdens de bezetting daalde zij ten grave. Eene
dankbare hulde, gewijd aan hare nagedachtenis, zal hier ongetwijfeld op hare plaats zijn.
Tusschen onze prozamedewerkers onderscheidde zich
eveneens de Heer RAPHAEL MAUDOUX, leeraar, en sinds zijn
ontstaan de uitmuntende Secretaris van den Vaderlandschen
Bond 0 Nooit vergeten ». Zijne bijdragen waren ten zeerste op
prijs gesteld en kwamen telkens, door tusschenkomst van den
Heer Richard Van Hemeldonck, op de drukkerij terecht, ofschoon deze echter immer de namen der schrijvers zorgvuldig
verborgen hield. Het was eerst na mijnen terugkeer « aus das
liebes vaterland » dat ik van de medewerking des heeren Maudoux, alsmede van een aantal anderen, kennis kreeg.
Hetzelfde gold voor den Heer FERDINAND KOLSTEREN, die
verscheidene artikelen voor 0 De Vrije Stem » schreef, en voor
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deze en andere feiten later veroordeeld werd tot levenslangen
dwangarbeid.
Voor de verspreiding der Droogstoppels en van « De Vrije
Stem », kwam onze vriend ANTOON COOMANS (waarvan meer
in het tweede deel) er van of met twee jaar gevangenisstraf
maar indien de Duitschers geweten hadden dat hij tevens medewerker aan het blad ware geweest, zou hij er stellig wel eenige
jaren dwangarbeid hebben bijgekregen.
De heer MISLEYN, als medewerker en propagandist, en,
zooals het meermaals gebeurde, door de ontdekking van nog
wat andere onvriendelijkheden jegens de Duitsche bandieten,
zag zich veroordeeld tot de doodstraf, welke veranderd werd
in levenslangen dwangarbeid.
PAUL POSSEMIERS, zoon van den achtbaren dokter en socioloog van dien naam, maakte zich, vooral na mijne aanhouding in Augustus 1916, buitengewoon verdienstelijk met de
hulp, die hij aan de voortzetting der 0 Vrije Stem » verleende.
De heer Possemiers had tevens eene actie gehad in het kapen
van het destijds zooveel besproken Duitsch admiraalschip, dat
uit een onzer dokken werd gehaald en eindelijk, na eene veelbewogen reis,. onder de oogen der Duitschers zelf, Holland binnenvoer. Een en ander kostte Paul de kleinigheid van zeven jaar
gevangenisstraf. 't Was voor niet !
Ook de heeren GUSTAAF SNOECK, de achtbare bestuurder
van « Credit Anversois », en FRANS DE KINDER, leverden
verscheidene bijdragen voor « De Vrije Stem ». De eerste, tevens uitgever van « Patrie », waarvan ik een aantal nummers
drukte er stond juist nog een nummer gezet om ter perse to
gaan op bet oogenblik mijner aanhouding — werd een drietal
maanden na mijne inhechtenisneming insgelijks achter slot en
grendel gedraaid. Zijne rekening werd afgesloten met achttien
jaar dwangarbeid. De tweede, zoodra de Duitschers hem op de
hielen zaten, verkoos de verstandigste partij : hij schudde zich
het Belgisch stof van de schoenen, toog naar Holland en vervoegde zich vandaar bij ons leger.
De heer CONSTANT EECKELS, de gekende letterkundige,
bezorgde ons ook verscheidene bijdragen.
De heer LEO VAN RIEL schreef verschillende sonnetten,
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benevens zaakrijke artikels voor ons blad. Doch het was eerst
na den wapenstilstand dat er uitlekte wie er achter schuilde. Het
was maar al te begrijpelijk dat ieder medewerker, gedurende die
gevaarlijke jaren, zooveel mogelijk zijn « incognito » bewaarde
en niemand er op belust was, zelfs niet bij de redactie, met zijne
bijdragen te komen pochen.
Benevens de heeren JOZEF STEVENS, HOREMANS (11 maanden gevangenisstraf en 1000 Mark boet), BEUCKELEERS
(8 maanden), LUCIEN VAN MOL, EDUARD DE CLERCK, TEN
GROOTENHUIZEN, de havenluitenant MICHIELS, alsmede de heer
ODEURS, bureeloverste op 't stadhuis van Antwerpen, werkten
nog een aantal andere personen mede aan « De Vrije Stem »,
wier namen ik, tot mijn innig spijt, hier niet vermelden kan,
om de eenvoudige reden dat deze zich tot hiertoe bescheiden
op den achtergrond hebben gehouden.
Eene nobele figuur was tevens de heer CHARLES ARTS,
den jongen handelaar van het gekende « Modepaleis » der Nationalestraat. Aan onze propaganda bewees hij uitstekende
diensten. Reeds van af het begin der bezetting klopte hij documenten ter verspreiding tegen de Duitschers op de schrijfmachien, en vertaalde « Le Veuvage de la Write » van Prum. Hij
was het die regelmatig onze uitgaven zond naar den heer
Jacqmain, op het Consulaat te Vlissingen, en ontelbare briefwisselingen voor onze soldaten aan het front over de grenzen
wist te voeren. Bij de deportatie der werkloozen schonk hij
kosteloos kleedingstukken aan de jongens van 0.-L.-Vrouwen Augustinus' parochie. In 1917 maakte hij kennis met het
Duitsch gerecht en kwam er gelukkiglijk van af met slechts
Erie maanden gevangenisstraf. Door de Duitschers werd hij
voor ongeveer 40.000 frank bestolen. Zulke houding dwingt
bewondering af.
Menig lezer zal misschien zijne verwondering uitdrukken
over het felt, dat zelfs de redactie niet eens wist, van wie ze bijdragen tegen de Duitschers opnam. Daarin echter lag niets
ongewoons. Rechtstreeks bereikte ons nooit eenig artikel of
gedicht. Niet zelden ging het door een tiental handen vooraleer
het in mijn bezit kwam.
Van Hemeldonck, die er immer de aanbrenger van was,
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wist in de meeste gevallen zelf niet van wie het uitging. In
tegenovergesteld geval maakte hij nooit den schrijver bekend en
dit op mijn uitdrukkelijk verlangen. Dat ik vroeg of laat met het
Duitsch « Kriegsgericht » zou moeten afrekenen, was bijna zoo
zeker als de platkop-onderdanen van keizer Wilhelm te Antwerpen hun aardsch paradijs meenden gevonden te hebben.
Ofschoon het stellig nimmer, zelfs niet onder de grootste mishandeling, een oogenblik in mij zou opgekomen zijn, iemand te
verraden, toch zou een onvoorzichtig woord wellicht oorzaak
kunnen worden, dat anderen mijn lot kwamen deelen. Welnu,
indien ik geene namen kende, zooals dit gedurende den oorlog
voor een groot gedeelte der medewerkers het geval was, zou ik
oak niemands naam hebben kunnen vermelden.
En de verantwoordelijkheid nopens de ingezonden artikels?
Lieve hemel, over de censuur stapte ik bereidwillig heen ! Hoe
harder er op de Duitschers in geklopt werd, hoe meer welkom
zij mij waren. Zij konden nooit sterk genoeg v gepeperd » zijn.
Men zal derhalve begrijpen, dat er geene reden bestond om
woord voor woord, aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen.
Was het gevaarlijk op te treden als medewerker aan een
blad, naar welks uitgangspunt de Duitsche speurhonden langer
dan een jaar zochten, dan was het nog oneindig gevaarlijker er
propagandist van te wezen. De eerste toch, na zich van zijne
kopij ontlast te hebben, mocht zich buiten schot beschouwen,
tot dat hij weer eens met een of ander artikel gedurende eenige
uren op zak liep. De tweede, daarentegen, was voortdurend
blootgesteld aan allerhande verrassingen.
Het aantal bekende en onbekende propagandisten voor de
Droogstoppels en 0 De Vrije Stem » moet te Antwerpen verbazend groot geweest zijn, ofschoon er van organisatie nooit
spraak was. Allen waren toevallig opgevischte elementen door
den vriend Van Hemeldonck, die op hunne beurt weer anderen
voor de vaderlandsche propaganda wisten te winnen.
En dit laatste was eene dringende noodzakelijkheid, want
onvermijdelijk vielen er voortdurend in Duitsche klauwen, en
wat zou er van onze zaak wel geworden zijn, indien er, voor een
die in de Begijnenstraat aanlandde, geene twee andere konden
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opgespoord worden om de plaats van lien ëënen in te nemen ?
Wie zich met de verspreiding mijner brochuren of der
Vrije Stem » bezighield, wist op voorhand, dat hij of zij, wat
vroeger of wat later, in het q Hotel der Patriotten » zou terecht
komen. Maar juist daarom was hunne werking te lofwaardiger.
De straffen, welke de Duitschers toekenden voor het
verspreiden van ongecensureerde schriften, waren wijd uiteenloopend, en wierpen een vrij zonderling licht over de grondslagen der zoogenaamde Duitsche rechtspleging in het bezet
gebied.
Het hieronder volgend lijstje van enkele onzer gekende
propagandisten, met aanduiding hunner opgeloopen veroordeelingen, is dienaangaande zeer leerrijk :
4(

M. en Mevr. Pol Lemmens, elk 7 maanden.
Mevr. Richard Van Hemeldonck, 10 maanden.
Mevr. Hamels-Van Damme, 1 jaar.
Mej. Maria Kolsteren, 5 jaar.
Mej. Rosa Kolsteren, 5 jaar.
M. Frederik Peters, 2 maanden of 2625 frank boet.
M. Van den Broeck, 5 maanden.
M. Neyskens, 3 maanden.
M. Luyten, 3 maanden.
M. Willy Van de Weyngaert.
M. Jan Villers.
M. L. Boyen, 1 jaar.
M. Maurice Claessens, 3 maanden, daarna gedeporteerd
naar Duitschland.
M. Jos. Van Praet.
M. Charles Arts, 3 maanden.
M. Gustaaf De Tavernier, 5 jaar.
M. Verbeelen.
Mej. Lalet.
M. Beerings.
NI: Maudoux, leeraar.
Mej. Bauwens, 2 maanden.
M. Jos. Suetens, onderwijzer.
M. Lecat, leeraar.
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M. De Clerck, onderwijzer.
M. Paul Possemiers, 7 jaar.
Z. E. Heer Bernaerts, pastoor van St-Carolus, 1 jaar; na
zijne bevrijding, opnieuw 2 jaar.
M. Leon De Winter.
Mej. Constance Verschueren.
Mej. Helena Dingenen.
Mej. Jeanne Daems.
M. Laenens.
M. L. Rifflart, 5 jaar.
Weled. Heer Baron de Waha Baillonville, 1 maand.
M. de advocaat Van Lii.
M. Janssens, 6 maanden.
M. Gerard Kinjet, 2 jaar.
Mej. Eugenie Braem, 2 jaar.
M. en Mevr. Bastiaens.
E. H. Bauwens, onderpastoor van Ste-Walburgis.
M. Jan Janssens, 12 jaar.
M. John Baelemans, 3 maanden, daarna gedeporteerd.
M. Protin.
M. Lucien Van Mol, onderwijzer.
Mev. Wed. Adriaenssens.
E. H. Van den Hout.
M. Lodewijk Verdickt, 2 jaar.
Mevr. en Mej. Ph. De Bie.
Mej. Maria De Bie.
M. A. De Bie, 1 jaar.
M. Jos. Genard.
M. D r Snacken.
Mej. Cools.
M. Cools.
E. H. Boeckstijns, onderpastoor van St-Norbertus.
M. Arthur Daeseleire.
E. H. Stuckens, onderpastoor van Ste-Walburgis, 1 maand.
M. Jozef Moerman.
M. Ferdinand Simons, 2 jaar.
Mevr. en Mej. Simons, elk 6 maanden.
Mej. Van der Heyden, 3 maanden.
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M. Stappaerts.
M. Daelemans, I jaar.
M. Camiel Allaert, 10 jaar.
M. Georges Vermandel, 3 jaar.
M. John Streytz, 3 jaar.
M. Van Haesendonck, 5 jaar.
M. Van der Maeren.
M. Faubert. '
Mej. Marguerite Raes.
Mej. J. Moorkens.
M. Georges Lunders.
M. C. Van Bladel, de schoenhandelaar uit de Everdijstraat,
1 maand en 1000 Mark boet.
M. Huygens, 5 maanden.
Mej. Alice Swolfs.
Mevr. Swolfs.
M. Constant De Kinder, letterkundige, rustend schoolhoofd, schrijver van 0 Mauserpillen ».
Mei. Belloy.
M. Huysmans.
En eindelijk onze vriend Richard Van Hemeldonck, sloeg
het rekord met 21 1/2 jaar.
Ongetwijfeld zou de lijst viermaal grooter zijn, zoowel van
veroordeelde als niet veroordeelde propagandisten, indien zij
mij persoonlijk bekend waren geweest ; loch na den oorlog
hebben deze zich bescheiden teruggetrokken met het bewustzijn
van gekweten vaderlandschen plicht, en ik moet er derhalve in
berusten hunne namen ter zijde te laten.
Op gebied van propaganda hoef ik hier eene bijzondere
melding te maken voor den heer NORBERT CARDON DE LICHTBUER. Deze uitstekende patriot in de beroeide tijden, liet meermaals, uit eigen beurs, verscheidene honderden brochuren
verspreiden tusschen het gedeelte der bevolking, dat er doorgaans van verstoken bleef. Ter gelegenheid van de verschijning
der 25 e brochuur-Droogstoppel, welke samenviel met den
Nationalen feestdag van 1916, liet hij er zelfs 4000 kosteloos
uitdeelen.
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Na den oorlog las ik op zekeren dag in een onzer dagbladen, dat onze regeering verscheidene millioenen besteed had
aan ondersteuning der geheime sluikpers. Misschien had dit aan
iemand aanleiding gegeven om te zeggen, sprekende over de
Droogstoppels en « De Vrije Stem > dat, alles wel ingezien,
deze uitgaven niets anders dan financieele ondernemingen geweest waren.
Die persoon had het klokje hooren luiden, zonder ooit
geweten te hebben waar het klepeltje hing.
Wellicht is die legende van v financieele ondernemingen 0
meermaals verspreid geworden. En daarom zie ik mij genoodzaakt aan deze heeren mee te deelen, dat noch rechtstreeks,
noch onrechtstreeks er ooit een centiem toelage gevraagd of
gegeven werd. Gansch de onderneming heb ik anderhalf jaar,
tot op den dag mijner aanhouding, op eigen kosten staande gehouden. Het tekort bedroeg een kleine 9.000 fr.
Van de nagenoeg 160.000 verspreide brochuren-Droogstoppel werden er ongeveer 40.000 voor mijne rekening kosteloos verspreid. De hoogste prijs voor welke deze brochuren in
den handel kwamen was 12 centiemen per exemplaar, waarvan
reeds 8 centiemen aan papier besteed werden. En als men nu
weet dat al deze brochuren herhaaldelijk herdrukt werden, zal
een bevoegd man zich aanstonds afvragen, hoe het mogelijk
was dat van de opbrengst, zelfs de kosten van arbeidsloon konden betaald worden.
En die kosten konden er dan ook niet aan verdiend worden.
Voor de tien eerste nummers der v Vrije Stem o was er
reeds een tekort van 600 frank, ten gevolge der kostelooze propaganda, om de uitgave ingang bij het yolk te doers vinden.
,Ik had dus Been ongelijk, wanneer ik later voor het krijgsgerecht den auditor onderbrak met de aanmerking :
— << Indien ik in vredestijd hadde moeten leven van het
drukken der brochuren, zou ik er niet eens mijn werkvolk van
hebben kunnen betalen , en wanneer Droogstoppel zijn onderhoud hadde moeten zoeken in zijn honorarium voor het schrijyen, dan waarborg ik u, dat hij er niet eens een pekelharing van
hadde kunnen koopen. Dat is de eenige waarheid, die ge vandaag voor den krijgsraad gehoord hebt. Op hoogen toon hebt
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gij uitgeroepen, dat de Belgische regeering van uit den Haver
het goud naar Antwerpen deed stroomen om deze uitgaven
financieel te ondersteunen. Er ziin, Goddank, in mijn vaderland
nog kleine burgers, welke niet gewacht hebben om uw fantastiek goud naar bier over te voeren, ten einde hun Land dienstig
te zijn ; burgers, die er alles veil voor hadden : beurs en vrijheid ! »
En zoo is het dan ook geweest !
Anderhalf jaar lang werd er dag en nacht gearbeid, zonder
de minste hoop de kosten der onderneming te kunnen dekken.
Maar de belangen van het Vaderland stonden verre boven welkdanig stoffelijk gewin ook !
Met de onderneming liep ik echter geene teleurstelling op :
de uitslag beantwoordde volkomen aan mijne verwachting.
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XVI.

lezers der Droogstoppels en der « Vrije Stem »
zullen er, tijdens den oorlog, misschien nooit aan
gedacht hebben, met hoeveel moeilijkheden de stoffelijke uitvoering gepaard ging.
Deze uitvoering, op zich zelven beschouwd, was niet bijzonder zwaar voor eene welingerichte drukkerij, doch er waren
bijzonderheden aan verbonden, die in normalen tijd niet het
minste belang zouden opgeleverd hebben. Immers, onverwachts
konden de Duitschers mijne woning binnenvallen ; er hoefde
bijgevolg telkens met den meest mogeliiken spoed gehandeld te
worden, om de polizei zoo weinig mogelijk in de gelegenheid
te stellen, ons bij het zetten en drukken te betrappen.
Indien ik van miin gewoon werkpersoneel gebruik had
kunnen maken, zou het zetten en drukken eener brochuurDroogstoppel niet langer dan een dag tijds gevergd hebben.
Maar, daaraan viel niet te denken. Wat zou daarvan het gevolg
geweest zijn ? Dat het geheim niet zou gezwegen blijven. Zelfs
kwade trouw geheel uitgesloten, zou de eene werkman thuis, de
andere in de herberg, de derde aan vrienden en bekenden uitgelegd hebben, waar en hoe deze brochuren in de wereld kwamen, en zeer zeker zou ik na een paar weken in de Begijnenstraat gezeten hebben. Van het bezigen van arbeiders moest dus
bepaald afgezien worden.
E
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Geen mijner drie zonen was militair verplichtend. Twee
dezer stonden als vrijwilligers aan het front. De derde, mijn
oudste zoon, was, toen ik in Januari 1915 het plan der uitgave
opvatte, insgelijks voornemens zich over Holland bij het leger te
vervoegen, doch ik weerhield hem daarvan onder voorwendsel,
dat hij zich in het bezet gebied even verdienstelijk maken kon
door zijne hulp in de drukkerij.
Van gansch mijn personeel dacht ik slechts gebruik te kunnen maken van Gustaaf Lava, die op dit tijdstip slechts 15 jaar
telde. -Deze was een jongen met een vastberaden karakter en
vol toewilding aan de vaderlandsche zaak. Verkleefd aan ons
zooals nooit een werkman het aan zijnen patroon geweest was,
zou ik op hem kunnen rekenen. Bovendien beschikte hij over
een aantal hoedanigheden, onmisbaar om de hand te leenen
aan dergeliike onderneming. Hij besefte dat zwijgen mede in zijn
eigen belang en het eenige middel was om buiten de gevangenis
te blijven. En hij zou zwijgen en telkens tot het laatst mee arbeiden om de brochuren in orde te krijgen.
Wij waren feitelijk met ons drieen : ik, mijn oudste zoon
en Gustaaf Lava om voor alles te zorgen. In den regel waren er
drie dagen noodig om eene brochuur te schrijven, te zetten, te
drukken, te vouwen, er haakjes in te kloppen, te snijden en de
ongeveer 45.000 letters, die de 16 bladzijden tekst bevatten,
terug in de kassen te leggen.
Dagbladschrijvers zullen wel willen erkennen, dat anderhalve dag niet te veel is tot het samenstellen van nagenoeg een
veertigtal bladzijden handschrift, en zetters en drukkers zullen
wellicht verwonderd opkijken bij het vernemen dat wij met ons
drieen, in een halve week tijds, telkens een drie duizend brochuren afwerkten.
En toch was het z66. Dit kon niemand beter getuigen dan
de heer Van Hemeldonck, die, tot het treffen der noodige maatregelen, altijd op voorhand weten moest, wanneer de nieuwe
brochuren konden uitgedragen worden. Welnu, nooit zijn wij,
volgens afspraak, een uur met de afwerking te laat gekomen.
Maar wij werkten niet onder de drukking der vrees. Wij
wisten echter dat wij er aan waren, wanneer de Duitschers binnenvielen, doch daarover hebben wij ons nooit bekommerd.
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Wij handelden alsof er voor ons geen gevaar bestond, en zoo
kwam alles op den bepaalden tijd terecht.
Er diende ook rekening gehouden te worden met de herdrukken van een groot aantal brochuren. Reeds te voren heb ik
aangestipt, dat, o. a. 0 Quo Vadis », tot zesmaal herdrukt
werd. Dus zesmaal opnieuw de vormen zetten. Zeker ontbrak
het ons niet aan letters, want in voorkomend geval hadden wij
wel de vormen van een tiental zulker brochuren kunnen houden
staan, doch dit was te gevaarlijk, omdat, bij eenen overval, deze
vormen onvermijdelijk alles zouden verraden hebben. Nadat eene
brochuur was afgedrukt, moest dus alles onmiddellijk uit elkander gesmeten en terug in de kassen gelegd worden.
Aanvankelijk bleef het nochtans niet bij het drukken van
nieuwe en het herdrukken van reeds verschenen Droogstoppels.
Een aantal andere brochuren en pamfletten tegen de Duitschers
werden gedrukt voor rekening van dezen en genen, door tusschenkomst van Richard Van Hemeldonck, want het scheen
bijna alsof deze de tusschenhandelaar was geworden tusschen
de drukkerij en een aantal gelegenheidsuitgevers, die, om eene
zeer begrijpelijke reden, volstrekt onbekend wenschten te blijven.
En nadat wij 0 De Vrije Stem 0 in het leven hadden geroepen, was het er volstrekt niet beter op geworden. Tom ging er
bijna geen dag voorbij zonder bezig te zijn aan een of ander,
dat de Duitschers alles behalve genoegen verschafte.
En aldus verstreek de eene dag na den andere; de eene uitgaaf v olgde op de andere, en dat duurde onafgebroken bijna anderhalf jaar, zonder dat iets of iemand ons verontrusten kwam.
Het zal zeker niet gewaagd zijn hier bij te voegen, dat Beene
enkele drukkerij, in gansch Belgie, er op bogen mag, achttien
maanden lang uitsluitend tegen de Duitsche dwingelanden gedrukt te hebben, en dat in eene lei, in welker huizen geregeld
een dertigtal Duitsche officieren gelogeerd waren.
Inmiddels hadden wij Bingen tot stand zien komen, zonder
voorgaande in de wereldgeschiedenis : een eigen yolk dat, in
vollen oorlogstijd, met den overweldiger samenspande, zoogenaamd om de vrijheid te verwerven te midden der hatelijkste
verdrukking. Als ik zeg : 0 eigen yolk », dan is dit slechts bij
manier van spreken, want iedereen weet dat er hier alleen
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spraak was een « handvol >> landverraders, die er naar streeiden
zich aan den officieelen kaas vet te mesten dien zij, met behulp
van Duitsche geweren, meenden te kunnen veroveren. Maar het
gevaar was des te grooter, daar zij door niemand openlijk konden bestreden worden en een allerverderfelijksten invloed,
voornamelijk op het kleine yolk, wisten uit te oefenen.
Zou ik die Vlaamsche herren met vrede moeten gelaten
hebben, omdat zij mij des te gemakkelijker aan den vijand konden overleveren ? Uit Touter liefde tot mijn land had ik tot dan
alles getrotseerd ; waar het mij mogelijk was had ik op den
overweldiger geklopt, maar bedekte vrienden achtte ik gevaarlijker dan openlijke vijanden, en ik zou mij aangesteld hebben
als een halfslachtigen patriot, indien ik onze eigen landverraders
stilzwijgend hun verachteliik werk liet voortzetten. 1k had er als
een voorgevoel van, dat er voor mij een tijdperk van reactie
ging aanbreken, maar dit kon mij niet weerhouden de doorslechte gedragslijn van Borms, Luc en anderen aan den paal
te spijkeren. Dit deed ik vooral in mijne brochuur, getiteld
0 Fijne sigaren en bitterkoekjes voor Luc, D' Borms en. D' Jacob o.
Wij hadden toen ongeveer het midden van het jaar 1916
bereikt. Van 0 De Vrije Stem o waren alsdan 26 nummers verschenen, en ter gelegenheid van den Nationalen feestdag zag de
25' brochuur-Droogstoppel het licht.
Wanneer de vriend Van Hemeldonck mij in den morgen
van den 21 11 Juli een bezoek bracht, was hil niet weinig verbaasd, van aan de poort mijner woning, de Belgische driekleur
te zien wapperen van de galerij mijner drukkerij. Telkens de
poort geopend werd, konden de voorbijgangers de groote vlag
zien hangen. Richard lachte, maar wees tevens op het gevaar,
er aan verbonden. Van intrekken der vlag was echter geen
spraak, en eerst den volgenden morgen verdween zij in hare
plooien. 1k geloof niet dat ik op den Nationalen feestdag van
1916 te Antwerpen veel mededingers zal gehad hebben in het
ten toon hangen onzer driekleur.
Op dien dag stonden verscheidene artikels voor « De Vrije
Stem > gezet. Van Hemeldonck stelde voor, ons orgaan den
volgenden dag te laten verschijnen. Terwill ik mij ging bezig259

houden met het samenstellen der vormen, zou hij eene wandeling door de stall doen en tegen den avond een versiag gereed
maken der gebeurtenissen van den dag. En het geschiedde zoo.
Den 22 Juli, om 8 uur 's morgends, droeg Gustaaf Lava « De
Vrije Stem >> rond naar de propagandisten, waarin het versiag
voorkwam der bijzonderheden van den vorigen dag. Ook onder
dit opzicht zullen wij in gansch het land geene concurrenten
gehad hebben. wij waren daarin zelfs « HetVlaamsche Nieuws o
vooruit.
Het zou, helaas ! de laatste brochu'ur-Droogstoppel en het
laatste nummer der « Vrije Stem o zijn, welke, voor mijne aanhouding op 4 Augustus daarop volgend, onder mijn toezicht
verschijnen zouden.
Van of 24 Juli handen wij de handen vol met het zetten en
drukken van verschillende nummers van het zeer flink geschreven patriotiek blad « Patrie > , zoodat er noch aan Droogstoppel, noch aan « De Vrije Stem > kon gedacht worden.

Hoe ik eigenlijk aan het drukken van . Patrie . geraakte,
weet ik zelf niet goed. Van Hemeldonck kwam er mee voor den
dag, en daar ik, gedurende al den tijd waarop ik de vrijheid genoot, nooit geweigerd heb iets te drukken dat het Vader land of
het yolk ten goede strekken kon, spande ik alles in het werk,
om ook dit blad zoo degelijk mogelijk van de pers te laten komen.
11c vroeg niet wie hem had opgedragen . Patrie > te laten
drukken — zooals ik het overigens nooit van andere druksels
vroeg — maar later vernarn ik in de gevangenis, dat de achtbare Heer Gustave Snoeck, bestuurder van « Credit Anversois >>
er niet vreemd aan was. Drie maanden na mijne aanhouding
viel ook hij in de klauwen der Teutoonsche tyrannen.
In een voorgaande hoofdstuk deed ik uitschijnen, dat « De
Vrije Stem >> hoofdzakelijk in het leven was geroepen met de
bedoeling, de ellendelingen aan den paal te spijkeren die, vanaf
het begin van den oorlog, zich door de Duitschers de handen
met Marken lieten vullen om eigen landgenooten te verraden.
Aldus waren reeds honderden in de val geloopen, de eenen om
het Vaderland gediend te hebben, de anderen om getracht te
hebben een paar kilos aardappelen machtig te worden.
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De bandieten liepen niet alleenlijk ongehinderd rond, maar
de aandacht van het publiek kon niet eens op hen gevestigd
worden. Dit veranderde echter van zoodra q De Vrije Stem #
onder het yolk verspreid werd.
Richard Van Hemeldonck, geholpen door eenige vertrouwbare vrienden, had een inlichtingsdienst ingericht, en weldra
konden wii de eerste namen afkondigen der schurken, die als
verklikkers met den vijand samenspanden.
De afkondiging dezer namen maakte eene geweldige opschudding. Geene gelegenheid werd onbenut gelaten om het
publiek op zijne hoede te stellen tegen dit .eerloos schuim, en
velen dezer maakten zich uit de voeten om, althans te Antwerpen,
niets meer van zich te laten hooren.
Als gevolg van de afkondiging van de namen der verklikkers, grepen er destijds, zooals allicht te vermoeden was, wel
eens vrij zonderlinge tooneeltjes plaats. Daarvan diene het volgende tot staving :
In een onzer nummers hadden wij een Hollander gesignaleerd, die op de tweede verdieping van een huffs der Offerandestraat eene gemeubelde kamer in hour had. Deze Hollander
was diamantbewerker en had, door zijn samenspannen met den
vijand, reeds menig Antwerpenaar achter de grendels helpen
steken. Welnu, op een Vrildagnamiddag, omstreeks vier uur,
verscheen bedoeld nummer der q Vrije Stem >>, waarin het dossier van Abraham X. werd afgekondigd. Om zeven uur van
denzelfden avond hadden eenige familieleden der slachtoffers in
de duisternis post gevat in den afzonderlijken ingang des huizes
om Abraham te begroeten. Toen hij opdaagde werd de verklikker vastgegrepen en tegen den muur geslagen. Tijdens de worsteling kon hij er in gelukken te ontsnappen en buiten te vluchten. Of Abraham meer dan een blauw oog had opgeloopen, is
nooit bekend geraakt, maar zeker is het dat hij nummer op zijne
gemeubelde kamer der Offerandestraat weerkeerde.
Ruim een zestigtal zulker ellendelingen kondigde « De
Vrije Stem ., met naam, voor- of bijnaam en woonplaats af.
Vele burgers, die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze kerels
in betrekking waren, zonder zelfs te vermoeden welke verrader261

lijke rol zij met den vijand speelden, werden aldus de oogen
geopend en bleven daardoor buiten de gevangenis.
Ondanks onze herhaaldelijke waarschuwingen van geene
feiten over te brengen, welke niet door degelijke en afdoende
bewijzen konden gestaafd worden, deden zich echter ook een
paar betreurenswaardige gevallen voof, waardoor wij misleid
werden. En dan nog behoorde die aanbrenger niet tot onzen
inlichtingsdienst.
Het gold hier eigenlijk eene zaak van lage wraakneming,
waartoe ik mij in geweten verplicht acht, melding te maken,
ofschoon de belasterde personen mij niet het minst tot eenige
terechtwijzing hebben verzocht noch aangespoord.
Op zekeren dag kwam de heer X. mij vinden met verzoek
twee zijner collegas, alsmede een tandmeester, in « De Vrije
Stem » te plaatsen, oneer voorwendsel dat deze op al te vertrouwelijken voet met de Duitschers omgingen en aldus het
geneeskundig korps tot oneer verstrekten.
Deze twee collegas waren niemand antlers dan de heeren
EMIEL HOET, apotheker, Gemeentestraat, HAAZEN, apotheker,
Isabellalei, en de tandmeester, heer GEISMAR, St-Paulusstraat.
Geen dezer Brie heeren was mij persoonlijk bekend.
Indien de eerste de beste zich daartoe hadde aangeboden,
zouden stellig de namen der heeren Hoet, Haazen en Geismar,
nooit in « De Vrije Stem » zijn verschenen. Maar ik had niet
het recht een sinds lang te Antwerpen gevestigd apotheker te
beschouwen als iemand, die het er op aanlegde zijne collegas
op de gemeenste wijze in staat van beschuldiging te stellen.
Toch gaf ik niet onmiddellijk gevolg aan het dringend verlangen van den heer X. 1k gal hem den raad de aangeklaagde
feiten nogmaals nauwkeurig te onderzoeken, vooraleer gebeurlijke misslagen te moeten betreuren, maar dit achtte de aanbrenger bepaald nutteloos, omdat de verstandhouding zijner
twee collegas met de Duitschers onomstootbaar bewezen was ;
ja, wat meer is, dat hij nog niet de helft der feiten had meegedeeld. Voor wat den derde betreft, deze zou volgens bevestiging
van den heer X. zelfs zoover zijn gegaan om, door verwisseling
der kleuren, van een Belgisch een Duitsch vlag gemaakt te
hebben.
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Toch verliepen er nog ruim Brie weken, vooraleer de namen der heeren Hoet, Haazen en Geismar in ons blad werden
afgekondigd. Maar ondertusschen had ik er den heer X. op gewezen dat, in geval van ,ongegronde beschuldiging, hij gansch
de verantwoordelijkheid op zich nemen moest, waarin de heer
X. gereedelijk toestemde. Dit had den doorslag gegeven. Hij
toch moest weten of zijne beschuldiging gegrond of ongegrond
was en, in het laatste geval, kon hij eveneens voorzien, dat de
heeren Hoet, Haazen en Geismar, het er niet bij laten zouden.
Want, lag het middel bij de hand om gedurende den oorlog ons
verscholen te houden door den drang der omstandigheden,
toch moest er onvermijdelijk een dag komen, waarop het licht
op den kandelaar zou geplaatst worden. En in dit geval, had ik
den heer X. verwittigd, zou ik tegenover de heeren Hoet,
Haazen en Geismar met open kaarten spelen.
En deze heeren hadden het niet beneden zich gelaten, zooals het hun onvervreemdbaar recht was.
Niet zoodra was ik na den wapenstilstand uit Duitschland
weergekeerd, of de belanghebbenden kwamen mij opzoeken en
toonden door onweerlegbare bewijzen aan, dat zij in 0 De
Vrije Stem » op schandige wijze waren belasterd geworden.
1k maakte er dan ook Been geheim van, deze heeren met
de ware toedracht der zaak in kennis te stellen. De heer X.
loochende wel is waar, maar hij mocht mij dank wijten dat ik,
daags \TO& mijne aanhouding — welke mij twee dagen te voren
bekend was gemaakt — ook zijne artikels verbrand had, want
vermits deze artikels geschreven waren op papier, waarop zijne
apothekersfirma gedrukt stond, zouden de Duitschers niet lang
naar hem hebben moeten zoeken, en zeer zeker zou hij, als toevallige medewerker der « Vrije Stem », tot na den wapenstilstand naar Duitschland gedeporteerd zijn geworden. Het feit
echter dat hij de heeren Hoet en Haazen zijne verontschuldigingen ging aanbieden, zegde meer dan genoeg wie de schuldige
was geweest.
Indien ik over dezen betreurenswaardigen misslag eenigszins uitgeweid heb, dan is het alleenlijk omdat ik mij daartoe
gedwongen achtte. De aanvallen waren destijds tegen hen in
0 De Vrije Stem » verschenen, en ik mocht hen niet in eenen
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staat van verdenking laten. Wat meer is, wel verre van op vertrouwelijken voet met de Duitschers tijdens de bezetting verkeerd
te hebben, werden mij door hen een aantal oorspronkelijke en
onbetwistbare bescheiden voorgelegd, waaruit afdoende bleek
dat hunne gedragslijn boven alien lof verheven was.
Een ander geval van betreurenswaardigen aard was het
afkondigen in een der nummers van -, De Vrije Stem > van
den naam FRANS VERGAUWEN, als zijnde een verklikker. De
gebeurtenissen echter bewezen het tegendeel, vermits de heer
Vergauwen later door de Duitschers ter flood veroordeeld en
gefusilleerd werd voor bewezen diensten aan de Verbondenen.
Het was mij eveneens een plicht van dit felt in mijn werk kennis
te geven.
Er wordt wel Bens beweerd dat uit alle kwaad toch jets
goeds geboren wordt. Dat was ook bier het geval. De gebeurtenissen hebben aangetoond dat, wel verre van zijn Vaderland
te kort te hebben gedaan, de heer Hoet zich steeds kennen deed
als een philantroop van den echten stempel, wiens achting en
vriendschap ik in de hoogste mate heb leeren waardeeren, en
aanleiding gaf tot opdracht aan hem van de . Geschiedenis der
Droogstoppels > en van . De Vrije Stem »..
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XVII.
na mijne aanhouding had de Duitsche
polizei de poortmijner drukkerij onder zegel gelegd.
Zou daardoor voor altoos de kans verkeken zijn,
langs onzen kant nog jets tegen den overweldiger
in de wereld te zenden ? De Duitschers meenden stellig van ja,
doch zij hadden vergeten af te rekenen met de vindingrijkheid
der kleine Belgen.
Immers, met een weinig behendigheid moest er toch altijd
een of ander kunnen gevonden worden, om de slimme Duitschers te verschalken.
Eertijds was meermaals tusschen mij, mijnen zoon en
Richard Van Hemeldonck de mogelijkheid besproken, dat ik
door de gevangenis onschadelijk zou kunnen gemaakt worden,
en dan was ook telkens de vraag opgerezen : Zou er, in dit geval, nog middel bestaan om op de eene of andere wijze voort
te gaan ?
En wat zoolang voorzien was, had zich verwezenlijkt. 1k
was er innig van overtuigd dat beiden mij voldoening schenken
en voor geene moeiliiicheden terugdeinzen zouden, om hun doel
te bereiken.
Toen, daags na mijne aanhouding, de onderzoeksrechter
Quinten mij op hypokritische wijze toesnauwde : 0 Wij hebben
alles in handen : schrijver en drukker, en van heden af is alle
werk onmogelijk gemaakt ! » had ik er dadelijk op laten volgen : « Gij hebt niets in handen dan mil, in hoedanigheid van
drukker ; maar noch ik, noch gij, zult beletten dat het werk der
NM1DDELLIJK
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0 Vrije Stem » voortgezet worde. Zal het niet in mijne woning
wezen, welnu, dan zal het elders zijn. »
En het geschiedde zoo.
Het onder zegel leggen van de poort mijner drukkerij was
geen hinderpaal om voort te gaan, alsof er niets ongewoons
gebeurd ware. Mijn zoon Ernest had er niets beter op gevonden,
dan bij nacht in huis weer te keeren, eene vensterruit uit de
poort te snijden, door de opening te kruipen en uit de drukkerij
het noodige zetmateriaal te halen voor het samenstellen van
een nummer van « De Vrije Stem o en het door dezelfde opening naar buiten te brengen. Natuurlijk, dat er aan het weghalen
eener drukpers niet kon gedacht worden. Eenmaal voorzien van
het vereischte materiaal, werd de uitgesneden ruit bij middel van
stopverf op hare vorige plaats gebracht en de stopverf met alterlei vuil bestreken om er de aandacht van of te Leiden. En aldus
werd het doel bereikt, zonder de zegels der poort te schenden.
Onder menigvuldige voorzorgen en bij nacht verhuisde het
onontbeerlijke materiaal naar een kleinen drukker, welke mijn
zoon toelating verleend had om in zijn werkhuis de volgende
nummers van . De Vrije Stem >> te zetten en de eene bladzijde
na de andere op eene pedaalpers te drukken.
Het derde nummer (dus nummer 27) dat onder bovenvermelde voorwaarden het licht zag, lokte vanwege de polizei eene
bestorming in regel uit. 'Aanstonds had men opgemerkt dat 0 De
Vrije Stem o andermaal met dezelfde lettertypen als vroeger
verscheen, en z(56 zeker verkeerden de Duitschers in den waan
dat de zegels van de poort der drukkerij verbroken waren, dat
zij, eenige uren na de verschijning, krachtig aan de belkoord
trokken, en, wanneer de straatpoort nog slechts op eenen Icier
geopend was, brutaalweg binnen sprongen, en met den geladen
revolver in de vuist regelrecht naar de drukkerij stormden.
Een oogenblik scheen het, alsof de herren Quinten en
Weghe, gemetamorphoseerd waren, want beiden staarden onbeweeglijk op de zegels, welke zij zelven er op gelegd hadden.
Men was hen alweer te slim geweest, en druipneuzend konden zij onverrichterzake aftrekken.
Van dan of verscheen « De Vrije Stem 0 zoo regelmatig als
vciorheen, en hoe zelfs de Duitschers hun speuren verdubbelden,
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zij moesten lijdzaam gedoogen dat het blad voortdurend onder
het yolk verspreid werd, zonder er nog den oorsprong van te
kunnen vinden.
De vrienden-medewerkers, die, bij 't vernemen mijner
aanhouding, eenigen tijd in angst en kommer hadden verkeerd,
begonnen weer vrijer te ademen. Immers, zij wisten niet of de
Duitschers, om mij tot spreken te dwingen, niet alle dwangmaatregelen zouden gebruikt hebben met het gevolg, — zooals het in andere processen van grooten omvang reeds zoo herhaaldelijk geschied was — dat de eene na den andere eveneens
achter de grendels zou geraakt zijn.
Naarmate echter de tijd verstreek, naarmate ik van uit
mijne gevangenis zooveel mogelijk berichten zond, dat de vrienden van mij niets te vreezen hadden, zette iever zich weer met
iever aan den arbeid in de overtuiging, dat ik de zaak met de
Duitschers wel alleen tot een voordeelig einde zou weten te
brengen.
Zooals allicht te begrijpen was, werd, van den dag mijner
aanhouding, mijn zoon banneling in zijn eigen vaderstad. Te
huis had hij niet meer kunnen bliiven, want niet zelden, te midden van den nacht, kwamen de Duitschers gansch mijne woning
doorzoeken in de verwachting, er Ernest aan te treffen.
Het gevaar voor aanhouding mocht door hem niet opgeloopen worden, want dan ware het voor altijd met « De Vrije Stem 0
gedaan geweest. Hoewel merle de ziel der voortzetting, was
Richard Van Hemeldonck tot dan bepaald buiten schot gebleyen ; ja, wat meer is, de Duitschers hadden niet eens zijn bestaan
verm oed .
Bij familie kon Ernest evenmin zijnen intrek nemen, want
door de menigvuldige huiszoekingen hadden de Duitschers stukken ontdekt die zijne tegenwoordtgheid in de stad onloochenbaar vaststelden, en zij lieten dan ook niets onbeproefd om van
mij te weten te komen waar mijne familie verbleef, wie tot mijne
intiemste vrienden behoorde en meer dergelijks, in de overtuiging, hier of daar mijn zoon te kunnen snappen.
Alle moeite dienaangaande bleef echter vruchteloos.
Om de aandacht zooveel mogelijk van zich of te Leiden,
nam Ernest de gewoonte aan, gekleed als een vagebond, door
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de stad te loopen, wanneer hij verplicht was zich ter straat te
begeven.
Nu eens bracht hij den nacht door ten huize van Van Hemeldonck, die zich in wel en wee altijd even trouw, verkleefd
en menschlievend betoonde, dan weer sliep hij bij den heer
Eckermans, eene derde maal was het de beurt bij D r Becker,
maar het spreekt van zelf, dat al deze personen, uitgezonderd
het gezin Van Hemeldonck — waar hij altoos even welkom onthaald werd — liever zijnen rug dan zijn gelaat zagen, gezien het
gevaar, dat zij merle met hem opliepen.
Die toestand kon aldus niet blijven Buren.
Mijn schoonbroeder en schoonzuster, de heer en mevrouw
Lemmens, welker eigendom gedeeltelijk in de Raafstra.at en gedeeltelijk in de Magdalenastraat (Zurenborg) staat, hadden er
weldra jets antlers op gevonden.
Aan het achtergedeelte van hun huffs paalde een groote,
vage grond, langs den straatkant bij middel van onregelmatige
planken afgesloten. Bij nacht diende deze grond veeltijds tot
bergplaats van verhuis- en andere wagens.
Zij hadden den eigenaar van dezen grond weten te bewegen, op die plaats een soort van houten hutje voor Ernest op te
slagen, waarin hij den nacht zou kunnen doorbrengen, en dat
ook sours bij dag tot schuilplaats zou kunnen verstrekken, wanneer de .Duitschers hem te dicht op de hielen mochten zitten. Het
hutje was derwijze aangelegd, dat hij, in geval van verraad of
van verrassing, bij middel eener val, langs boven ontvluchten
kon. Terzelfdertijd kon hij aldus toegang verkrijgen tot de woning mijns schoonbroeders, zonder door de straat te moeten
gaan.
Om alle onheil zooveel mogelijk of te weren, was zijn hutje
in verband gebracht met de woning van den heer Lemmens, bij
middel eener electrieke bel, en op dezelfde wijze verkreeg hij
licht. Veronderstel nu dat op 't onverwachts de Duitschers bij
mijnen schoonbroeder binnen vielen, dan kon iemand van den
huize door, zooals overeengekomen was, tweemaal op een
electrieken knop te duwen, hem bijtijds verwittigen zich uit de
voeten te maken.
Bij het optimmeren van dit hutje was er niet veel rekening
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gehouden met de regels der bouwkunde, want bezijden en boven
het hoofd waren de spleten zoo menigvuldig dat, wanneer het
regende, hij minder nat zou geworden zijn op den open vagen
grond dan in zijn Robinson Crusoe's verblijf. Maar.... het regende niet altijd, en, zooals de Duitschers zich, in geval van
ontbering, doorgaans wisten uit te drukken : « es ist krieg ! »
mocht stellig iemand, die zijn land trouw en loyaal Wilde dienen, er niet tegen opzien, wanneer hij zich op den grond te
rusten legde, zorg te dragen, dat er bij slecht weer een regenscherm boven zijn hoofd geplaatst werd. Bij dit alles speelde de
rantsoeneering eene voorname - rol in zijn leven. Van zoodra de
Duitschers waren te weten gekomen dat Ernest zich in de stad
beyond, hadden zij er zorg voor gedragen te bewerken, dat
zijn gewoon rantsoen hem onttrokken werd. Later, door moeitevolle bemiddeling van den heer Arthur Daeseleire, een jarenlange vriend van den huize, wist deze bij het Komiteit van Voeding te bewerken, dat mijne vrouw een rantsoen mêer bekwam,
bestemd voor den drukker-uitgever der 0 Vrije Stem ». Nadien
verloor hij andermaal het rantsoen.
In die benarde tijden was goede raad maar al te dikwijls
duur.
En hier heb ik eene kleine dievengeschiedenis te vertellen,
die, hoe onwaarschijnlijk ook, het bewijs levert, dat de honger,
ook in oorlogstijd, den wolf uit het bosch jaagt.
Gedurende de maanden waarop Ernest over geen rantsoen
beschikte, moest hij maar trachten hier of daar, bij vrienden of
bekenden, eene korst brood of te bedelen; loch, men weet het :
niemand had een boterham te veel. En brood kon niet gekocht
worden. Maar als het toch niet voor geld verkrijgbaar was, bestond er dan geen ander middel om zijnen honger te verzadigen ?
Richard Van Hemeldonck, die zijn laatste stuk brood zou
gegeven hebben, kwam op zekeren dag, door den nood gedwongen, met een vrij zonderling voorstel voor de pinnen : de
behendige en herhalende broodroof bij eenen bakker.
In de Lange Beeldekensstraat woonden zijne schoonouders : stille, brave lieden, welke het bakkersbedrijf uitoefenden.
Brood was daar evenmin te koop als bij welken bakker. Al
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het gebakken brood was bestemd voor de ingeschreven kianten.
En toch, om ten slotte niet van uitputting in de straat neer te
vallen, moest het middel gevonden worden om, ten minste wekelijks, een brood machtig te worden. Niets natuurlijker dan dat
Van Hemeldonck's oog het eerst viel op den winkel zijner
schoonouders. En wat werd er gedaan, zonder er zich een
oogenblik om te bekommeren, of men goed of kwaad wilde plegen ? Een der schoonzusters van Richard, door hem op de
hoogte gebracht, zou een handje toesteken. Terwijl Richard bij
avond zijne schoonouders in de keuken ging gezelschap houden, werd er tersluiks door de dochter een brood uit het winkelrek genomen en mijnen zoon overhandigd, die in de straat
de wacht hield.
Om de zaak niet te verbrodden, mocht er van betalen niet
gesproken worden. De diefstal moest, wetens en willens, gepleegd worden zonder meer. Maar er gingen niet zelden een
paar uren voorbij, vooraleer er gelegenheid bestond met het
geroofde brood buiten te komen. En als het dan regende of
vroos, kan men zich gemakkelijk inbeelden hoe aangenaam het
voor den drukker-uitgever der << Vrije Stem » was, daar een
ganschen avond heen en weer de woning van den bakker der
Lange Beeldekensstraat te slenteren.
Niet altoos was het Van Hemeldonck's schoonzuster, die
de pekelzonde van het gestolen brood op haar geweten nemen
moest ; naar gelang de omstandigheden moesten de rollen omgekeerd worden en was het de beurt aan Richard, om zoo geheimzinnig mogelijk met het brood onder den arm in de straat
te verschijnen.
Natuurlijk dat de bakker telkens daags nadien de verdwijning van een brood bestatigde, maar of hij zelfs op dit oogenblik weet op welke wijze het uit zijnen winkel verdween en wie
de hand in den diefstal had gehad, kan ik niet verzeke'ren. lic
geloof echter dat het meer dan geraadzaam is, om de vriendschap van dezen bakker te blijven genieten, daar niet verder op
in te gaan.
Aanvankelijk mocht Ernest het geroofde brood bil den
heer Eckermans, in de buurt, leggen tot hij het noodig had. Maar
dit duurde echter niet lang, want weldra werd hem dit geweigerd
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onder voorwendsel dat deze het te gevaarlijk achtte met het oog
op de Duitschers. Of deze persoon, bij een veronderstelden inval
der Duitschers ten zijnent hem zouden aangehouden hebben,
enkel omdat er een brood in zijne keuken aangetroffen werd,
waarop toch niet geschreven stond aan wien het toebehoorde,
is bezwaarlijk te vermoeden. De waarheid nochtans was,
dat niet het brood, maar de afhaler van het brood een gevaar
voor hem kon opleveren, daar die afhaler op allerlei wijze door
Duitsche speurhonden werd opgezocht.
Deze broodgeschiedenis toont evenwel aan, hoe vermakelijk het was, tijdens de bezetting, te Antwerpen een blad als
0 De Vrije Stem » in het licht te zenden.
Maar de hoofdrol, welke Richard Van Hemeldonck in deze
zaak speelde, leerde hem tevens nog beter kennen als edelmoedig mensch. Want, was het feit op zich zelf niet prijzenswaardig,
toch begreep hij dat nood alle wetten breekt. En altoos werd
door beiden hetzelfde doel voor oogen gehouden : door de uitave van het blad zooveel mogelijk bij te dragen om den moed
des y olks hoog te houden op een tijdstip, waarop de landverraders, onder den dekmantel van het activism, alleen het groot
woord hadden of meenden te hebben. En zonder eten kon er
toch niet gewerkt worden. En vermits de Duitschers alle wegen
tot het bekomen van gerantsoeneerd brood hadden afgesneden,
meende Van Hemeldonck voor niets te mogen terugdeinzen —
zelfs niet voor het uiterste — om Ernest de onmisbare korst
brood te helpen bezorgen.
En ondertusschen — ondanks de grootste moeilijkheden
van technischen aard — verscheen het eene nummer na het
andere. En altoos met evenveel moed stond Ernest met den zethaak in de hand, terwijl Richard op loop was voor kopij bij de
vrienden of zelf de pen opnam tot het leveren van artikels.
Gustaaf Lava die met mil aangehouden en op 4 December
1916 slechts tot vier maanden gevangenisstraf veroordeeld was
— omdat.... men niets te zijnen laste ontdekt had — (zie tweede deel van dit werk) was in April 1917 in ellendigen toestand
uit Duitschland weergekeerd, na feitelijk acht maanden in de
gevangenis verbleven te hebben. Maar ondanks de mishandelingen, die hij in het groot Duitsch cultuurland doorstaan had,
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meldde hij zich weer dadelijk aan bij mijnen zoon en Van Hemeldonck.Weer kwam de trouwe jongen zijn vaderlandsche diensten
aanbieden, welke met open armen aanvaard werden. De verdrukking had hem nog meer dan te voren de Duitschers doen
haten en dag en nacht bleef hij mee op de bres waar het moest
on' het beoogde doel te bereiken.
Misschien was er in gansch Antwerpen geen mensch, die
beter het leger der Duitsche polizei kende dan Gustaaf Lava. In
de gevangenis toch had hij een groot aantal dezer lafaarden leeren kennen, en wanneer zich op het plate-form van een tram
een half dozijn personen bevonden, kon hij met besliste zekerheid zeggen of er een Duitsch detective tusschen het hoopje
was.
Van at zijnen terugkeer deelde Lava het. bannelingsleven
van Ernest, en werkte opnieuw mede aan het zetten en drukken
der 0 Vrije Stem >,. Hij kende al de medewerkers, zoowel propagandisten als kopijleveraars, en wanneer de tijd het hem toeliet,
liep hij al deze personen af, en keerde telkens met een of ander
artikel weer. Iedereen had vertrouwen in hem, en tildens de vier
maanden van het onderzoek welke zijne veroordeeling voorafgingen, had hij meer dan afdoende het bewijs geleverd, dat hij
dit vertrouwen nooit beschaamd gemaakt had. Immers, zonder
zijne vastb3radenheid zouden, in plaats van ons beiden, minstens
een paar honderd Antwerpsche burgers, waaronder geestelijken,
advocaten, geneesheeren, enz., den weg naar de Begijnenstraat
zijn opgegaan.
Stellig werd voortdurend nu deze, dan gene medewerker gesnapt, hetzij bij huiszoekingen naar koper, wol, of anderszins. En bet gevolg daarvan was, dat ons legerken langzamerhand verdunde, ja, in zoo verre, dat Ernest zelf zich begon
verplicht te zien, buiten het zetten en drukken, ook de pen mede
op te nemen tot het schrijven van artikels voor het blad.
Een groot aantal ongeteekende artikels werden in 1917 en
1918 door hem geleverd. 1k laat er hier slechts een enkel van
zijne hand volgen ; ten eerste om aan te toonen dat hij mijne tradition trouw voortzette, door op elken Nationalen feestdag de
herinnering aan onze vrijmaking levendig te houden ; en ten
tweede als actualiteit. En die actualiteit lag hierin, dat het arti272

kel geschreven werd terwijl hij, gekleed als vagebond, gezeten
was op den boord der Herenthalsche vaart, op enkele schreden
der Magdalenastraat, waarin zijne nederige 0 heimat 0 stond.
Zijne knieen deden dienst als lessenaar.
Hier volgt het :
AAN ONZE BELGISCHE BEVOLKING.

21 Juli 1917.
O Voor de derde maal vieren wij heden onzen Nationalen
feestdag tijdens de bezetting van den overweldiger, die ons,
sinds 4 Augustus 1914, stelselmatig uitgezogen, uitgemoord,
geplunderd en gebrandschat heeft.
0 Voor de derde maal tijdens den oorlog herdenken wij
deden feestdag in de moeilijkste omstandigheden, spijts alle
moeite die onze beulen zich geven om hem te onderdrukken,
niettegenstaande sommige met goud omgekochte huurlingen
ons dien zouden willen doen vergeten, en dit met des te meer
vaderlandsliefde, naarmate de tijdsomstandigheden moeilijker
geworden zijn.
« Wat hebben wij niet beleefd, geleden en gestreden, sinds
dien ongelukkigen Augustusdag 1914, waarop die misbakelde
potentaat, die Berlijnsche idioot, verteerd door hoogmoed,
grootheidswaanzin en ikzucht, zich eene godheid wanend, het
voor gansch de wereld zoo onheilvol besluit nam, Europa, zoo
niet gansch de wereld te overrompelen en alle volken zijne
rotte bandietencultuur op te leggen ; wat hebben wij sinds dien
noodlottigen Augustusdag niet geleden, waarop diezelfde verwaande gek, geholpen door een heir van door hetzelfde sop
overgoten aanhangers van « das grOssere Deutschland », het
eerst zijne onzalige klauwen naar het vrije, onafhankelijke, Hike
en welvarende Belgie uitstrekte, ons daardoor in de diepste
ellende stortend, slechts luisterend naar het recht van den
sterkste !
« Welke stroomen bloeds heeft die halve kwiedam niet
doen vloeien, welke onheilen, rampen en ellende heeft hij niet
10
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gebracht over gansche volken, en over ons arm, diepbeproefd
Belgie in 't bijzonder !
« Men herinnere zich slechts de moorderijen van Leuven,
Aerschot, Dinant, Dendermonde, enz., langzamerhand in den
vergeethoek geraakt door de immer nieuwe verkrachtingen,
aanslagen en inbreuken op het volkenrecht, door de beproevingen van alien aard, waarvan wij sinds drie jaren dagelijks de
slachtoffers zijn !
« Nauwelijks is de eene bandieterij geeindigd of is men
ternauwernood met de uitvoering ervan begonnen, of, immer
onder de schijnheiligste voorwendsels, kondigt men reeds een
ander schelmstuk, eene nieuwe afzetterij aan, overal en altijd
door dit eene en alles overheerscheade denkbeeld bij dit groote
cultuurvolk (?) gedreven : het doel heiligt de middelen ; alle
wegen zijn goed, mits ze tot Rome leiden.
« Hoevele duizenden en nog eens duizenden vrouwen,
kinderen en grijsaards, zijn niet reeds gevankelijk naar Duitschland gevoerd, wanneer zij, soms maanden en maanden nadien,
na in dit gauwdievenrijk de grootste ellende en ontberingen geleden te hebben, in den erbarmelijksten toestand en soms stervend weerkeeren, zonder gedurende al dien tijd ook slechts
maar een enkele maal onderhoord geweest te zijn.
« Hoevele honderden onzer rampzalige medeburgers werden niet op de meest lichtzinnige wijze terechtgesteld — gelijk
nu onlangs wederom 22 tegelijkertijd — veroordeeld door het
uitschot der Duitsche rechtbanken, door schurken en eervergeten rekels, die honderdmaal meer verdienen opgeknoopt te worden, dan hunne slachtoffers om acht dagen celgevangenis uit te
doen.
« Hoevelen onzer eerbaarste medeburgers worden niet
door diezelfde schuimers, zich rechters noemend, bijeengebracht uit het uitschot der Duitsche rechtbanken en voorzien
van eene onbegrensde volmacht, op de vaagste vermoedens
soms twee, drie maanden en langer preventief opgesloten en
bijna zonder eten gezet, gebrek lijdend onder alle opzichten,
terwijl men hun woorden en bekentenissen tracht te onttrekken
over zaken en Bingen, waarvan zij in vele gevallen het eerste
woord niet weten, om dan, na eene gevangenschap van ver-
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scheidene maanden, nog tot eene maand veroordeeld te worden,
welke ten voile moet uitgedaan worden.
# En wanneer dan vrouw of kinderen van den veroordeelde, of omgekeerd, in vele gevallen, zoo min wetend als de
aangehoudene, waarvan hij beticht of verdacht wordt, zich aanbieden in de Stoopstraat ten einde eene toelating tot bezoeken
te bekomen, dan worden deze familieleden gedurende verscheidene dagen van Herodes naar Pilatus gezonden, in den waren
zin van het woord voor den gek gehouden, om dan eindelijk,
na wanhopige pogingen in het werk gesteld te hebben, gedurende enkele oogenblikken bij den gevangene toegelaten te
worden in tegenwoordigheid van een Duitscher, en dan nog
gescheiden door eene ijzeren gordijn, zoodat het zelfs onmogelijk is den gevangene de hand te reiken.
. En dat noemt dit groote cultuurvolk < rechtspleging ! »
Op dergelijke wijze handelt een yolk dat de verwaandheid bezat,
de gansche wereld te willen beschaven en zijne cultuur op te
dringen, terwijl dit zoogezegde cultuurvolk nog toestanden en
gebruiken huldigt, die in zwang waren tijdens de Spaansche
Inquisitie !
. Wat heeft ditzelfde cultuurvolk gedaan met onze jongelingschap, tegen alle Volkenrecht en gezonde rede in, als slaven
naar Duitschland gedeporteerd, van waar zij, na de grootste
mishandelingen ondergaan en de grootste ontberingen geleden
te hebben, stervend of voor de Brie-vierden geknakt weerkeerden !
. Welke rampen en ellende hebben wij gedurende deze
Brie jaren niet met heldenmoed verdragen ! Geene laagheid werd
ons gespaard, niets werd ontzien, tot zelfs het geheiligd eigendomsrecht niet : als bandieten zijn zij onze woningen binnengedrongen, ons beroovend van alles waar zij lust in hadden.
. Duitschland heeft zich zelf door al deze eerloosheden
voor eeuwig geschandvlekt en den haat van alle beschaafde
volken der aarde op zich geladen. Door niets zullen dezen godkaiser en zijne trawanten er in gelukken, Duitschland van die
smet te bevrijden, die lange bloedstreep in de geschiedenis uit
te wisschen.
« Nochtans, op de zonde volgt de straf.
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O Gedurende drie jaren hebben wij benarde tijdstippen beleeld, hachelijke oogenblikken doorworsteld. Hebben zich tijdens drie jaren verschrikkelijke onweders boven ons hoofd
samengepakt, thans beginnen de dreigende, zwarte onweerswolken zich langzamerhand op te lossen, geleidelijk uiteen te
drijven.
o De eerste zonnesiralen beginnen reeds door te breken.
o Wij staan aan den vooravond van groote gebeurtenissen,
die elkander met bliksemsnelheid kunnen opvolgen.
<< Ofschoon op dit oogenblik nog niemand met zekerheid
voorspellen kan, op welke wijze dezen oorlog zal eindigen, dit
wil zeggen hoe overweldigend de overwinning van de bondgenooten zal zijn, staat het van nu of reeds vast, is eene zaak van
nu of reeds boven alien twijfel verheven, namelijk, dat Belgic er
weder vrij en onafhankelijk zal uit te voorschijn komen, bevrijd
van alle vreemde kwelling, onverdeeld, gelijk het vroeger was.
OOpnieuw zullen wij eene vrijheid genieten, zooals nimmer
een Duitscher de vrijheid gekend heeft, wat zekere landverraders en munichhelden, die ons aan den vijand verkochten, dan
ook mogen schrijven.
o Laten wij daarom dezen Nationalen feestdag vieren als
nimmer te voren. Het is ons niet toegelaten gelijk de activisten,
viiftig hu'urlingen en een paar honderd schooljongens, echte
snotneuzen, bijeen te brengen om te manifesteeren, eenige honderden nieuwsgierigen en onwetenden met zich sleepend, die
beter deden thuis te blijven, om dan ten slotte op het Conscienceplein, voor het standbeeld van den grooten Vlaamschen yolksschriiver, te staan huilen en tieren, met schorre kelen, uitpuilende oogen en roode, opgeblazen gezichten de Vlaamsche
Leeuw brullend, terwijl deze laatste, moest hij daar voor een
oogenblik terug levend kunnen worden, met heilige verontwaardiging van zijnen stoel zou oprijzen, om met diep't verachting op
die leeuwkens-verraders aan zijne voeten te rochelen ; — maar,
vieren wij heden Nationalen feestdag onder vreemd schrikbewind kalm, gelaten, waardig.
o Toonen wij den Duitschers dat wij hen verachten !
<< Er zullen misschien, als de vorige malen — onze vijanden houden van comedie — voor de gelegenheid een paar hon27ft

derd oude, verroeste scharenslijpers met stijve beenen, ruige
baarden en boeventronies, — menschelijke wrakken die reeds
tien jaren bij Bogaerts-Torfs hadden moeten gehuisvest zijn, —
geconvoceerd worden om, gezeten op een paar dozijn gedemonteerde mortieren en evenveel versleten mitrailleusen, voorafgereden door een of anderen hauptmann-snoeshaan met opgedraaide knevels en overmoedigen blik, alsof de gansche wereld
hem toebehoorde, de straten onzer stall in alle richtingen doorkruisend om ons schrik in to boezemen ; maar, men verwaardige
die bende met geen enkelen blik.
« Op Zaterdag, 21 Juli aanstaande, legge iedereen die
niet, als bij voorbeeld de stadshedienden, tot den arbeid gedwongen wordt, het werk neder.
4 Zij, die kunnen, begeven zich naar het Te Deum in de
hoofdkerk en alien, zonder uitzondering, kleeden zich lien dag
op en vieren hem .als een Zondag.
« Vergeet niet dat de bevrijding nakend is, dat nog slechts
enkele maanden ons van dit tijdstip scheiden.
« Leve het vrije, onafhankelijke en onverdeelde Belgie !
« Leve de Koning !
« Leve onze Regeering !
« Leve ons Vorstenhuis ! *
Vorenstaande artikel verscheen in NI' 60 van 0 De Vrije
Stem *.
Als men nu weet dat het laatst verschenen blad vOOr mijne
aanhouding op 4 Augustus 1916, het nummer 26 droeg, dan
hadden Ernest en Richard tot in Juli 1917, niet minder dan
34 nummers in het licht . gezonden, wat voorzeker, gezien de
bekrompen omstandigheden waarin alle werk geschieden moest,
reeds een eerbiedwaardig cijfer mocht genoemd worden.
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XVIII.

het tijdstip der ballingschap was A De Vrije
Stem o geruimen tijd gezet door mijnen zoon ten
huize van den heer Laenens, Paardenmarkt, en ook
door hem op dezer pedaalpers gedrukt. Maar op
zeker oogenblik had de heer Laenens het voor de Duitschers te
benauwd gekregen en Ernest moest zijn matten rollen. Er werd
hem alleenlijk toegestaan de vormen voortaan nog te komen
drukken, maar het zetten, dat natuurlijk oneindig langer duurde, moest elders gebeuren.
En het eenig toevluchtsoord daartoe was zijne A heimat o
in de Magdalenastraat. Op dien vagen grond werd een groot
aantal volgende nummers der « Vrije Stem o gezet, om daarna
met de zware vormen door de stad te sleepen tot op de Paardenmarkt.
De eigenaar der A heimat 0, de oude heer Knaepen — die
er naast woonde, wist echter niet welk gevaarlijk werkje Ernest
en Lava daar verrichtten, want in tegenovergesteld geval zouden
zij ook daar geen jubelfeesten gevierd hebben. Om de aandacht
van den heer Knaepen of te leiden en het getik der letters onhoorbaar te maken, werden de zethaken met een stukje karton
bekleed.
En men zal zich nu wel min of meer een gedacht kunnen
vormen van den toestand waarin die primitieve letterzetters verplicht waren hun werk te verrichten, wanneer de regen door de
spleten gudste en de kassen met water overstroomde !
Zulke avonturen had Robinson Crusoe voorzeker nooit
beleefd !
INDS
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Maar op de bezettingsdrukkerij ging men uit van het standpunt dat, als de jongens in de loopgraven van den IJzer tot aan
de knieen in het water plonsten, memr in de Magdalenastraat
te Antwerpen niet mocht tegen opzien met natte vingers te werken, als men toch allerwege hetzelfde doe! nastreefde.
En zoo verscheen weer het eene nummer na het andere.
Nochtans, alle voorzorgen waren niet bij machte — zelfs
niet het middel om het getik der letters in den zethaak te voorkomen — om alle onheil of te weren. Het stond geschreven dat,
gedurende gansch den oorlog, geen sterveling rust noch vrede
genieten zou ; waarom zouden de zetters der Magdalenastraat
ervan verschoond blijven, die er bovendien zulk gevaarlijk
werkje bij uitoefenden ?
Door een of andere onbeduidende omstandigheid was de
oude heer Knaepen te weten gekomen, welk afschrikwekkend
bedrijf er in het houten baraksken van zijnen vagen grond werd
uitgeoefend, en op staanden voet moest drukkerij en redactieraad
een andere schuilplaats zoeken. Veeleer had de heer Knaepen
gansch zijn open grond met dynamiet of meliniet willen laten
ondermijnen, al hadden er, bij eene gebeurlijke ontploffing, al
de inwoners der Kwetterwei het leven bij moeten inschieten, —
dan dat er op zijn grondgebied nog een enkele letter zou gezet
worden voor een blad, dat Duitschers en activisten zoo duchtig
naar de ziel wist te tasten, en nog alle dagen met hetzelfde werk
voortging.
Men zou nochtans ongelijk hebben uit bovenstaande de
gevolgtrekking te maken, dat de heer Knaepen een volbloed
activist of Duitschgezinde was. Volstrekt niet ; de man leefde
zoo eenvoudig mogelijk, trachtte, waar hij er de kans toe zag,
aan wat patatten en een stuk seek te geraken, evenals iedereen,
en ik geloof zelfs niet dat hij in staat zou geweest zijn den vijand
groote diensten te bewijzen, — al hadde hij het duizendmaal
willen doen. Maar... hij had wël de hut opgeslagen on-0e dienen
tot schuilplaats van Ernest, loch geenszins om er wapens tegen
den vijand te helpen smeden. Denk eens na wat, bij eene gebeurlijke ontdekking, het gevolg zou geweest zijn ? Misschien
had de brave man zich ingebeeld dat hij er alsdanizijn hoofd
hadde kunnen bij inschieten, of voor het overige zijns !evens
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naar Duitschland gedeporteerd worden. En daar had hij het land
aan gezien !
Nu, recht is recht ! De verbintenis was geschonden en er
bleef weeral niets anders over dan... op te kramen.
Moest daarom het werk stilgelegd worden ?
Men zegt wel eens dat, hoe meer tegenslag een goed soldaat ontmoet, hoe hardnekkiger hij voortvecht. En zoo min als
een flink soldaat er ooit aan denken zal de wapens weg te werpen, zoo bleef ook bier alleman op post, al bestond.er dan niet
veel reden om krokedillentranen te storten bij het verlaten van
zulk weinig benijdenswaardig werkhuis.
De eenige op te lossen vraag was nu : Waar naar toe ?
Velen, die vandaag de schoenen van hun voeten loopen om
aan eene decoratie te geraken, zouden in die dagen geen behulpzame hand toegestoken hebben, niet uit antipathie voor de
zaak, maar... omdat ze bang waren en de onderneming te gevaarlijk was.
Zoo dacht er echter de trio : Ernest-Richard-Gustaaf niet
over. Er werd beraadslaagd over den toestand, en de uitslag
dezer beraadslaging kwam op het volgende neer :
Sedert mijne aanhouding was er meer dan een jaar verloopen. Ondertusschen had mijn proses zijn beslag gekregen. Ofschoon veroordeeld tot verbeurdverklaring van al het materiaal
mijner drukkerij, hadden de Duitschers er zich bij bepaald, nagenoeg de Brie-vierden van het materiaal weg te halen. Al de
drukpersen en andere machienen, uitgezonderd gene pedaalpers, groot formaat, plus meest al de letters, waren verdwenen.
Het onder zegel houden der drukkerij had, natuurlijk, geen reden van bestaan meer, zoodat er vrijelijk in- en uitgegaan kon
worden. Van tijd tot tijd was de Duitsche polizei nog wel eens
mijne woning binnengevallen in de hoop er Ernest te ontdekken en er de hand .op te leggen, doch sedert enkele maanden
hadden de Duitschers gebaard, alsof er ten mijnent niets meer
voor hen te verrichten was. Een en ander overwogen, werd er
ten slotte besloten, als er dan toch geen andere uitkomst bleef,
naar het uitgangspunt der « Vrije Stem 0 weer te keeren ; 't is
te zeggen naar de Moretuslei — thans Brialmontlei — waar het
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blad werd ontworpen, over de doopvont gehouden en er zoo
menigmaal de vuurproef doorstaan had.
Zeker werd het gevaar er niet door verminderd, maar er
bleef te kiezen tusschen dezen weg of.... bepaald stil te vallen.
En men wilde volhouden zoolang het maar eenigszins mogelijk
was.
Alle maatregelen van voorzichtigheid werden genomen.
Natuurlijk dat er niet meer, evenals in den bloeitijd der
Droogstoppels, met open deuren gedrukt werd, zonder zich om
jets of iemand te stooren ; dat zou verkeerd geweest zijn.
Voor wat het zetten van het blad betreft, liet men het ontruimde werkhuis onverlet om, bij een eventueelen inval der
Duitschers, niet verrast te worden. Daarom werd het weinige
materiaal, noodig voor het zetten der * Vrije Stem >> en dat
reeds van Herodes naar Pilatus was verhuisd, op eene kamer
der tweede verdieping geplaatst. Alles was derwijze geregeld
dat, mochten de Duitschers zich nog aanbieden, de enkele letterkassen op eene veilige plaats konden geborgen worden, waar
zij niemands aandacht zouden opwekken.
Voor wat het drukken betreft, zou er op de pedaalpers enkel bij nacht gewerkt worden, nadat de vensterruiten der drukkerij zorgvuldig met grauw papier waren beplakt geworden om
alle lichtuitstraling te voorkomen.
Overdag kwam Ernest niet meer buiten zoolang er aan het
blad gewerkt werd ; in tegenovergesteld geval verdween hij eenige dagen spoorloos. Lava gelastte zich, buiten zijne hulp aan
zetten en drukken, met het verrichten der noodige boodschappen en het afhalen van kopij, bijeengescharreld door Van Hemeldonck, die echter zooveel mogelijk, in het belang der zaak,
mijne woning ontweek.
Hoewel met zeer beperkt materiaal, maar met denzelfden
iever van voorheen, werd er voortgewerkt.
De genomen maatregelen waren zó(5 doelmatig, dat de
uitgaaf van « De Vrije Stem . nog ruim een jaar kon voortgezet worden.
Vanaf 13 Maart 1918 moest er echter, ondanks alles, gestaakt worden.
Die datum was een noodlottige dag in de geschiedenis van
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« De Vrije Stem ». Ondertusschen waren de Duitschers nog
herhaaldelijk ten mijnent binnengevallen, terwijl telkens Ernest
en Lava zich in huffs bevonden. Zoolang men niets verdachts
opmerkte, had Gustaaf niets te vreezen — hij had immers zijne
vroegere straf uitgeboet ? — En wat Ernest betreft, zoodra er
gebeld werd, vond deze een veilige schuilplaats in den drooggelegden regenwaterput.
Op hoogervermelden 13 Maart 1918 eindigde het bestaan
van het blad met een bloedig drama. Weer vielen de Duitschers
binnen. Evenals vroeger was alles derwijze geregeld dat de
polizei onverrichterzake hadde moeten weerkeeren. Zonder de
minste reden dwong men Lava, die, als bij voormalige dezer
bezoeken, de poort had geopend, hen te volgen. In de Kasteelpleinstraat, op enkele schreden afstand van de gevangenis,
poogde hij te ontvluchten, doch werd door den moordenaar
Weghe, die hem had opgeleid, van op een paar meters, met
revolverkogels neergeschoten. De dood was oogenblikkelijk.
Onder doodsbedreigingen achtervolgde de verontwaardigde menigte den laffen Duitschen bandiet, die wellicht het behoud
van zijn leven te danken had aan het binnenvluchten in de gevangenis.
Deze tragische gebeurtenis had een zwaren nasleep. Voor
een groot gedeelte der omliggende straten werd door de Duitschers de staat van beleg uitgeroepen. Alle burgers moesten te
6 uur binnen zijn en mochten hunne woningen niet meer verlaten gedurende den nacht. Een aantal andere kwellende maatregelen gingen met lien staat van beleg gepaard.
*
* *

Het tragisch einde van den nederigen volksjongen, maar
grooten Vaderlander, was niet de eenige oorzaak, waarom
A De Vrije Stem » haar zwanenzang zong.
En hier zie ik mil verplicht eene treurige bladzijde in te
lasschen welke aantoonen zal, dat niet alle hoot timmerhout is
en men wel eens kan gerechtigd zijn, te twijfelen aan de groote
inzichten van menschen, die zich nochtans tijdens de bezetting
als uitstekende patriotten wilden doen doorgaan.
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Langen tijd na mijne aanhouding en toen er van << De Vrije
Stem » reeds een veertigtal nummers waren verschenen, zag er
te Antwerpen een nieuw sluikbladje het Licht : 0 De Vlaamsche
Wachter » .
Met voldoening hadde ik honderd verschillende bladen
tegen de Duitsche dwingelandij willen zien verschijnen ; want,
onbewimpeld gesproken, het had mij dikwijis geergerd dat men
een eenvoudig burger als ik, op eigen initiatief en op eigen
kosten achttien maanden lang gansch alleen had laten worstelen
met mijne Droogstoppels en « De Vrije Stem », met het eenig
doel den moed van het yolk hoog te houden, en dit in eene stall
als Antwerpen, waar toch zooveel intellectueele mannen waren,
bedeeld met welbesneden pennen.
Het duurde echter niet lang, of 0 De Vrije Stem » werd met
handen en voeten tegengewerkt door dezelfde menschen, die
aan 0 De Vlaamsche Wachter » gehecht waren. Het doel was al
te duidelijk : de oorlog naderde zijn einde, en het blad waarover
zoovele tragische bladzijden zouden kunnen geschreven worden,
moest op den achtergrond verdwijnen. Men raadt waarom !

Vanitas vanitatum !
In 't begin van 1918 was het zoover gekomen, dat een der
hooge oomen van << De Vlaamsche Wachter 0 er op pochte
papier in overvloed te bezitten en dit op een oogenblik waarop
het tot regelmatige voortzetting der 0 Vrije Stem » onmogelijk
was geworden nog aan papier te geraken. En toen er bij dienzelfden heer werd aangedrongen op papier, ten koste van waken prijs ook, kon er geen blad bekomen worden. 1k geloof dat
men in de pers zooiets solidariteitsgevoel noemt.
Indien het die heeren ernst ware geweest, dan hadden zij
geen drie oorlogsjaren laten voorbijgaan, zonder uit hun schelp
te komen !
Maar bij den wapenstilstand kwam de aap voor goed uit
de mouw.
Niet zoodra was de laatste Duitscher met schande uit de
Scheldestad verjaagd, of op den gevel van het spionkot der
Stoopstraat werden banderollen van reusachtige afmetingen gehecht met de woorden :
LA LIBRE BELGIQUE. - DE VLAAMSCHE WACHTER.
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Het eerste, hoe verdienstelijk ook, was geen Antwerpsch
blad.
Maar de heeren, die in den vollen gloed van hun patriotism,
deze banderollen tentoon lieten hangen, waren vergeten (?) dat
er ooit een Droogstoppel had bestaan, wiens eerste brochuur
verscheen in Januari 1915, terwijl het eerste nummer van << La
Libre Belgique » eerst een maand later het licht zag. Zij wisten
niet meer, dat diezelfde Droogstoppel anderhalf jaar lang op den
rug der Duitschers had geklopt als de duivel op Geeraard ! Dat
er van zijne persen ongeveer 160.00o brochuren onder het yolk
waren verspreid, door hem zelf geschreven, en mee gezet en gedrukt ! Dat Droogstoppel veroordeeld was geworden tot 15 jaar
dwangarbeid en reeds twee jaar en 6 maanden in de gevangenissen van Antwerpen, van Aken, van Werden en van CasselWehlheiden had gezucht, en tijdens de tentoonstelling dier
banderollen reeds vijf weken verlaten en drie kwart flood, als
gevolg eener zware longonsteking, in het gasthuis van Strasburg
lag !
Ook van << De Vrije Stem # wisten ze niets meer. Ze waren
het blad bepaald vergeten, wat nog al begrijpelijk was in dien
roes van zelfvergoding en der schokkende gebeurtenissen der
laatste dagen, die de zegepraal had aangebracht !
En zoo zeer waren die menschen onder den indruk van
zelfvergoding, dat zij zelfs phototypies lieten maken en op duizenden kaarten verspreiden, het < spionkot » der Stoopstraat,
met de banderollen aan den voorgevel bevestigd, om aan to toonen dat er tijdens den oorlog maar twee sluikbladen hadden bestaan : . La Libre Belgique » en . De Vlaamsche Wachter ».
En zonder deze in den handel gebrachte phototypie, zou ik
wellicht nooit kennis hebben kunnen nemen van het wierookvat,
dat die heeren van . De Vlaamsche Wachter » zich op den neus
hadden kapot geslagen.
En Loch waren er, tot in Maart 1918, van « De Vrije Stem >>
het eerbiedwaardig cijfer van 91 nummers verschenen, waarvan
69 na mijne aanhouding, terwijl . De Vlaamsche Wachter » het
— meen ik — tot na den wapenstilstand, tot 26 nummers
bracht.
Eenvoudig en nederig zijn, en zich bij elke gelegenheid
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bescheiden op den achtergrond terugtrekken, zijn schoone deugden, waaraan ik het leven lang veel prijs heb gehecht, maar als
men de geschiedenis schrijft, is men verplicht de waarheid te
zeggen, zelfs dan nog, al kwetst deze somwijlen een beetje.
* *

Ofschoon de polizei, bij Karen inval ten mijnent op 13 Maart
1918, hoegenaamd niets ontdekt had dat de aanhouding van
Gustaaf Lava had kunnen wettigen, maakten de Duitschers er
toch eene wettelijkheid van, door het wegvoeren van het laatste
zetmateriaal en de pedaalpers. En bij die bandieten was het stelen
reeds zoo diep ingeworteld, dat zij terzelfdertijd twee volgeladen
sluitmanden waschgoed, mee op hunnen camion laadden.
Op dit tijdstip was het zoover gekomen, dat Ernest, door
de verdwijning van Gustaaf, voor alles gansch alleen bleef
staan.
Zooals ik hooger zegde, kon hij zelfs geen blad papier
meer bekomen. Misschien zou hem dit toch gelukt zijn, indien
hij vrijelijk alle handelshuizen had mogen afloopen ; maar, ik
deed het reeds vroeger opmerken : op zijn hoofd was eene premie van 20.000 Mark gesteld, en het was derhalve te gevaarlijk
zich in de straat te vertoonen.
Daarenboven zaten meest al de medewerkers in de gevangenis. Ook de trouwe vriend Richard Van Hemeldonck, van
wien er met voile recht mag getuigd worden, dat hij vier jaar
lang dag en nacht onverschokken op de bres had gestaan, was
reeds enkele maanden vroeger in de klauwen der Duitschers gevallen en veroordeeld tot 21 1/2 jaar dwangarbeid. Mevrouw
Van Hemeldonck was er van afgekomen met tien maanden gevangenisstraf.
Ernest en Gustaaf hadden zich biigevolg, na de aanhouding
van Paul Possemiers, verplicht gezien, nog eenigen tijd voort te
tobben tot aan den noodlottigen 13 Maart 1918.
Het dramatisch einde van Lava had Ernest van alles beroofd. Hij stond alleen, gansch alleen, zonder nog 66n enkelen
medewerker, en door den drang der omstandigheden zag hij
zich genoodzaakt alles op te geven. Maar het Vlaamsche land
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was toch niet ontbloot van zijn laatste orgaan : # De Vlaamsche
Wachter * leefde nog en kon voortaan optreden als hoofdorgaan.
Mijn zoon echter mocht — ik zeg niet op zijne lauweren —
dan toch op zijnen arbeid rusten. Vanaf Januari 1915, waarop
mijne eerste brochuur-Droogstoppel in de wereld werd gezonden, tot het laatste nummer der . Vrije Stem » in Maart 1918
— was er geen enkele brochuur of blad verschenen, of hij had
zijn aandeel gehad in het zetten en drukken. En als men daarbij
een groot aantal andere oorlogsbrochuren voegt, waaronder
soms kleine boekdeelen, als : . L'Heroisme en soutane », . Uit
den Duitschen Bandietenkrijg », « Herderlijke Brieven », enz.,
enz., alsmede verscheidene nummers van het sluikblad . Patrie »,
zelfs een nummer van . La Libre Belgique », zal ieder onbevooroordeeld mensch moeten erkennen, dat hem intusschen nooit
te veel tijd zou overgebleven zijn om lang aan zijn boterhammen
te knabbelen, indien er niet zooveel dagen waren tusschen gekomen, waarop hij volstrekt niets tusschen de tanden kreeg.
Voortaan kon hij er nog maar alleen op bedacht zijn, met
de oogen van Janus uit de mythologie, links en rechts rond te
staren om zich niet den klauw van een Duitschen detective op
den kraag te voelen leggen.
Toen, twee jaar vroeger, tijdens mijn onderzoek, de Duitsche polizei mij reeds voor de tiende maal de aanhouding van
mijnen zoon had aangekondigd, gaf ik op zekeren dag ten antwoord, dat men met dergelijken lollekenskost gerust achterwege
mocht blijven, want dat nog nooit iemand vernomen had, dat
. De Vliegende Hollander » door iemand gekaapt werd.
En was hij er immer in gelukt, zonder ooit de stad verlaten
te hebben, buiten de gevangenis te blijven, met al zijne eenvoudigheid, taai geduld, kunde en uithoudingsvermogen, heeft hij
zich niettemin, gedurende al de oorlogsjaren, verdienstelijk
jegens het Vaderland weten te maken.Velen, in zijne plaats, zouden niet tot het uiterste gestreden hebben met den onverschrokken moed van den leeuw en de bedrijvigheid der mier.
.
Den 8 Mei 1919 zou de Scheldestad getuige zijn van eene
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grootsche en indrukwekkende plechtigheid : de lijken van Hogerheyde, Hofman en Van Hecke, alle drie door de Duitschers gefusiljeerd op het fort van Edegem, alsmede het lijk van onzen
jeugdigen Gustaaf Lava, zouden, op kosten der stad, naast
elkander op 0 Het Schoonselhof » begraven worden. De overbrenging hunner lijken zou met vorstelijken praal geschieden.
Vooraf zou een plechtige lijkdienst tot hunne zielerust gecelebreerd worden in de St-Pauluskerk, waarbij al de militaire en
burgerlijke overheden, alsmede de consuls van meest al de Ianden der wereld, aanwezig zouden zijn.
De militaire muziek van een onzer linieregimenten luisterde
de sombere plechtigheid op, terwijl er in den tempel geen plaatsje
onbezet bleef. Zonder de geringste overdrijving mocht men
zeggen, dat lien dag gansch Antwerpen te been was, want van
aan de kerk tot aan het Schoonselhof — een afstand van bijna
anderhalf uur gaans — verdrong zich eene dacht opeengepakte,
ingetogen menigte met ontbloot hoofd.
Al onze medewerkers waren sinds lang uit hunne wederzijdsche gevangenissen weergekeerd. Ook ik was reeds drie
maanden thuis, doch, na mijne bevrijding twee maanden in het
gasthuis van Strasburg verbleven hebbende, was mijne gezondheid nog van zulken wankelenden aard, dat ik niet dan met de
grootste moeite een trap beklimmen kon. Wanneer ik een halven
dag te been was, verbleef ik weer een paar dagen te bed. Ook
in mijn hoofd dwarrelde nog altoos alles door elkaar. En in
lien naren toestand, kwam, den avond voor de plechtigheid, de
immer trouwe vriend Van Hemeldonck, mij bezoeken en vragen
of ik mij nog niet sterk genoeg zou gevoelen, om tegenwoordig
te zijn bij de overbrenging van de lijken der helden, die hun leven
voor het Vaderland ten beste hadden gegeven.
Zoo ooit was het toen, dat ik mijn ziekelijken toestand diep
betreurde, want ik kon niet vergeten dat dankbaarheid de eerste
plicht der volkeren is. Zelfs dacht de brave Richard er op te mogen aandringen opdat ik, in voorkomend geval, op de graven
Bier vier gevallenen een woord van hulde en dank spreken zou.
1k kon niets beloven, hoe zeer het mij ook speet. Mijn laatste woord was dat, indien het mij den volgenden morgen eenigszins mogelijk zijn zou, ik mij niet zou laten wachten. Geheel
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onder dien indruk, vroeg ik dien avond omstreeks elf uur, pen
en papier aan mijne vrouw, en schreef de hieronderstaande regelen, die hier wel als eene herinnering mogen volgen en die ik
dan toch, hoewel de beenen mij onder het lichaam knikten van
zwakheid, voor de geopende grafkuilen der vier martelaren kon
voordragen :
Wacht even, graver, wacht, eer ge u den geest gaat kwellen
Om 't nieuw gestorte bloed, dat Duitschland viel tot buit ;
Wij brengen, diep ontroerd, een krans van immortellen,
VOOr dat gij 't heerlijk graf der duurbre dooden sluit !
Want, heerlijk is 't voorwaar, en duurbaar zijn ze zeker,
De helden, wier gebeent komt rusten aan den voet
En dronken tot het laatst den bittren lijdensbeker ! ....
Vanwege 't dankbaar y olk, weest duizendmaal gegroet !
Wanneer het Vaderland zoo snood werd overrompeld,
En menig schoon gewest ten gronde werd vernield,
En gansch het Belgisch y olk in smart en rouw gedompeld,
Toen werdt gij, koene schaar, met gloed voor 't Land bezield !
Gij greept de wapens aan, als eenling, op zich zelven
En streedt den harden strijd voor 't welzijn van 't gebied
Om 's vijands machtig heir het onderspit te delven,
Al wist gij dat voor 't doel, gij er 't bestaan om liet !
U, Pieter Hogerheyde, en Hofman en Van Hecke,
Bij uwe martlaarskroon, met lauwren overlaán,
VOOrdat de kille aard uw grafstee gaat bedekken
Wijdt U het Belgisch y olk een diepgevoelden traan !
Wel kon een Duitsch geweer U van 't bestaan berooven,
Maar, sterven deedt ge niet, want sterven geeft de kracht
Om tot der eeuwigheid het y olk te doen gelooven,
Dat gij uw trouwe plicht zoo roemvol hebt volbracht !
Doch, Lava, bovenal, gij trouwe, brave jongen,
Wël arm aan aardsch fortuin, maar rijk aan burgerdeugd,
Waart voor het Vaderland reeds op de bres gesprongen
Bij 't kiemen van het zaad der eerste levensjeugd !...
Hoe trouw vervuldet gij de schoon en dure plichten
U zelven opgelegd, te midden van den kamp,
En die gij tot het laatst grootmoedig woudt verrichten,
Al eindigde die plicht ook met de zwaarste ramp !

288

Wien zal het ooit bestaan uw levensloop to schrilven
Terwijl de reuzenkrijg de wereld hield gedrukt ?...
Weet thans de massa reeds, waar ge soms moest verblijven,
Hoe diep vervolgingsnood uw schouders had gebukt ?....
Hoe vaak moest het gebrek aan brood U tegengrimmen,
Als Duitsche tyrannie U op de hielen zat,
Al wist ge dat geen straal van hoop kon tegengrimmen,
Zoo op uw needrig dorp als in onz' groote stall !
Toch hieldt ge immer stand, ondanks het bitterst lijden
Dat uit uw ideaal zoo overvloedig sproot ;
Steeds klonk het uit uw mond : 0 Laat ons maar verder strijden,
Al waar' het op het eind tot aan den harden dood ! 0
En als de deur der cel was achter U gesloten,
Trots drukking, dwinglandij der Duitsche polizei,
Werd alle laag verraad ver door U weggestooten
En kwam er zelfs een zweem van fier- en trotschheid bij !
De groote dag brak aan : de laatste van uw leven,
De dag van eindloos wee en van geronnen bloed !
Uw jeugdig, vroom bestaan, gij wildet alles geven,
Maar hieldt tot aan den dood uw Vaderlandschen moed !
Uw voorbeeld strekk' tot les voor latere geslachten
Als weer een vreemd tyran zijn klauwen drukt met klem
Op 't vrije volksbestaan, en andere gedachten
Weerspieglen wijd en zijd in andre 0 Vrije Stem ! 0
Hoe meer de tijd verzwindt, hoe hooger zult ge stijgen
In achting bij het yolk, voor wie ge leedt en streedt...
Geen mond, gansch Belgie door, zal ooit uw lof verzwijgen
Om wat gij voor ons Land vol overtuiging deedt !
Het verre nageslacht, na meer dan duizend jaren,
Herdenkt met eerbied nog, uw namen, wars van haat !
Bewondring blijft uw deel, o vrome Martelaren,
Zoolang een Belgisch hart voor vrijheidsliefde slaat !
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XIX.
IEDAAR, zoo

eenvoudig mogelijk verteld, de geschiedenis der Droogstoppels en der (.< Vrije Stem ». De
twee volgende deelen handelen over mijn proces en
mijn wedervaren gedurende twee jaar en zes maanden, in vier verschillende gevangenissen.
Aanvankelijk lag het niet in mijne bedoeling eene letter
over al deze gebeurtenissen te schrijven ; ten eerste, orndat ik
meest altoos over mij zelven zou moeten spreken, en ten tweede,
omdat mijne aangeboren nederigheid daartegen in opstand
kwam.
Eenmaal de wereldkrijg uitgewoed, zou ik er dus liefst de
voorkeur aan gegeven hebben, deze geschiedenis stilzwijgend
voorbij te gaan.
Doch niet een, maar twintig vrienden kwamen mij herhaaldelijk aansporen deze geschiedenis te schrijven, als een historisch document van een gedeelte der sluikpets tijdens de Duitsche bezetting en... als een voorbeeld van nationaal bewustzijn.
Of dit laatste wel als reden Belden kon, betwijfel ik grootelijks.
't Is waar, de menigvuldige en zware veroordeelingen na
den oorlog van menschen die, in piaats van hunne landgenooten
eene behulpzame hand te reiken, er daarentegen op aasden de
ongelukkigen den laatsten cent uit den zak te rooven, in vergelding van in de meeste gevallen bedorven of vervalschte eetwaren ; — anderen, die zich niet schaamden den vijand van alle
levensmiddelen te voorzien, om zlch met fabelachtige sommen
te verrijken, terwill hunne medeburgers schier van honger en
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gebrek omkwamen ; — weer anderen die misbruik maakten
van den ellendigen en hachelijken toestand waarin ons'land zich
vier jaren be yond, en met den bezetter heulden, ten einde ons
gekoord en geketend aan Duitschland te versjacheren, niet om
Vlaamsche rechten te verwerven, maar om zich zelven inde
hoogte te verheffen — toonden voorzeker aan, dat er vele wolyen tusschen de schapen liepen. Maar als we nagaan, dat ons
land nagenoeg 7.500.000 inwoners telt, dan kunnen toch die
enkele honderden naar good hunkerende ellendelingen niet opwegen tegen de massa, die Karen plicht heeft gekweten en
doordrongen was met dezelfde liefde voor den moedergrond !
Er lag dus niets ongewoons in, dat ook ik die 7gevoelens
deelde.
En als ik van den anderen kant overweeg, dat duizenden
en duizenden onzer 0 jongens », bij de verdediging van dien
moedergrond, den heldendood op de slagvelden stierven ; — dat
honderd-duizenden anderen vier jaar lang dag en nacht, te midden van bloed, slijk en molder er voor op de bres stonden ; dat
duizenden zich vrijwillig schaarden in de rangen van aalmoezeniers, verplegers en verpleegsters ; — dat weer zooveel liefdadige zielen zich onophoudend inspanden om het lot onzer
militaire en politieke gevangenen in Duitschland te verzachtenneen, dan is het weinige, dat ik tijdens de bezetting heb kunnen
doen, te gering om er bij stil te blijven.
Maar was het vier-en-tachtigjarig gekibbel over taalrechten
tusschen Vlamingen en Walen niet eenigszins oorzaak, dat de
belangen van het gemeenschappelijk Vaderland er door op den
achtergrond verdrongen werden ? En was hetook daaraan niet
een beetje te wijten, dat er hier en daar menschen werden aangetroffen voor wie vaderlandsliefde een onbekend jets was en
tijdens den oorlog de rol van wolf speelden ?
Want wie waren die gewetenlooze woekeraars, die kooplieden, welke wekelijksch duizenden stuks vee aan den vijand
leverden ? Meestal zoo goed als ongeletterden ; menschen die
men wellicht nooit over de waarde van een moedergrond had
gesproken ; — die opgegroeid waren te midden van een land,
waar het vrijste yolk der aardewoonde, en die zich als zoodanig
gerechtigd achtten zelfs met den duivel handel te drijven als er
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maar geld mee te verdienen ware ! En die plichtvergeten menschen trof men zoowel in het Vlaamsche- als in het Walenland
aan.
Een eendrachtige liefde voor gansch de Belgische natie
werd nooit gepredikt, want de \naming bleef naar deze, de Waal
naar gene zijde trekken. En vier-en-tachtig jaren waren niet
eens voldoende om die eeuwige twisten te dempen door eene
degelijke oplossing.
En toch was er geene Salomon's wijsheid noodig om dienaangaande tot een bevredigenden uitslag te geraken.
Zou het dan zooveel krachtinspanning vorderen om een
eindje wet te maken, bestaande uit een enkel artikel : « In Belgie
kan niemand, van laag tot hoog, een staatsambt bekleeden, die
geen afdoende bewijzen geleverd heeft de beide landstalen
machtig te zijn. »
Van dien dag waren alle taalgeschillen vereffend.
Wie Staatsambtenaar wordt, verbindt zich de dienaar van
het yolk te worden, en het allerminste wat men van hem vergen
kan, is dat hij met iedereen, 't zij Vlaming of Waal, spreken en
handelen kunne. Tot hiertoe gold in ons land het stelsel : met
gene taal wordt men minister, kabinetsoverste, belastingsontvanger, enz., al zijn er op tien personen met wie hij voortdurend in aanraking komt, negen die hem niet verstaan; zelfs
voor het gewichtig ambt van generaal wordt de kennis van gene
taal niet uitgesloten ; maar met de kennis van twee talen kan
men het brengen tot korporaal, en eenvoudig bediende.
En om het natuurlijkste van alle natuurlijkheden te bekomen
heeft men bijna een eeuw lang gevochten onder elkaar !
Als ik naar Zwitserland reis, dan bestatig ik dat er geen
ambtenaar bestaat, of hij stelt er prijs op, de talen van het land
te kennen.
Bij ons onmogelijk ! hoor ik het leven lang roepen.
Wanneer, bijvoorbeeld, v6Or den oorlog, in steden als
Antwerpen, zich een klerk-leerling op een handelsbureel aanbood en een salaris van vijftig frank per maand bedong, dan was
het zoo natuurlijk dat hij Vlaamsch en Fransch kende, dat men
hem niet eens naar die kennis vroeg. Maar op tien personen die
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het land regeerden, waren er tot hiertoe minstens zeven, die
met gene taal zoo hoog klommen !
En als gevolg van dien toestand had men ons in vaderlandsliefde zoo ver onderricht, dat de woorden van gansch ons
Nationaal Hymne bestonden uit : Ta ra ra ra, enz. Zelfs intellectueelen kenden er weinig meer van. En men verbaasde er zich
over dat er, met al die to ra ra ra's, nog zooveel menschen
waren die hun schoenzolen afvaagden op ons Nationaal Vaandel
en den vijand tegen woekerprijzen dienden ?
1k weet wel dat er eene kleine kentering is gekomen sedert
enkele jaren, door het geven van een min of meer nationaal
schoolonderricht ; maar dit dagteekent slechts van toen men in
Belgie de verzekering had verkregen, dat eerlang de legers van
over den Rijn ons land zouden overrompelen. Doch onze woekeraars en livreiknechten van den vijand waren reeds lang de
kinderschoenen ontgroeid.
Gelukkiglijk dat het Belgische yolk geboren wordt met het
instinct en de zucht naar vrijheid en dat het meerendeel, in de
zwaarste dagen onzer beproeving, die overleveringen getrouw
is gebleven !
Immers, wanneer wij doordringen tot den nacht van den
tijd, zien wij onze oudste gilden trotsch gaan op de vrijheden,
veroverd ten koste van goed en bloed, en het kostbaarste erfgoed dat zij hunne kinderen konden nalaten, was de zelfstandigheid van hunnen moedergrond.
Uit die vrijheden en die zeltstandigheid werd de grootste
welvaart geboren, en op dien vrijgevochten grond werd de wieg
geschommeld, waaruit kunsten en wetenschappen ontluiken
zouden.
Zonder vrijheid geene ontwikkeling !
En de geschiedenis is daar om te bewijzen, dat, reeds
eeuwen geleden, onze voorzaten onzer alle opzichten aan de
spits der beschaafde wereld stonden !
Maar ook, hoeveel bloed heeft het gekost om zich de zelfstandigheid te veroveren ; om kunsten tot den hoogsten trap van
bloei op te voeren ; om de welvaart van den volksstand in zooverre te doen gedijen, dat de gilden in kerken marmeren altaren
als hun eigendom mochten beschouwen, versierd met meester293

werken van een Rubens ! En als wij daarbij niet uit het oog verliezen dat tot aan de Fransche Omwenteling van 1789, het in
Belgie, en vooal in Vlaanderen, de derde stand, of de eigenlijke
volksklas, de groote wetgever door de eeuwen heen was, neen,
dan hoeven wij niet te vragen, of uit het bloed der voorvechters
voor vrijheid, de grootste beschaving geboren werd.
En die vrijheden werden door ons voorgeslacht zoo hoog
geschat, dat het zelfs niet zonder verzet een keizer Karel V toeliet, aan die vrijheden en privilegien te tornen !
Eike !;eeuw legde getuigenis of van de bloedofferanden die
er moesten gebracht worden tot instandhouding of herovering
der gekrenkte vrijheden.
En de schoot der gilden was de school, waar de vaderlandsltefde bezworen werd, en waar oud en jong zich verbonden
om hunne eigendomlijkheid te verdedigen tot den laatsten druppel bloed !
Dit erfrecht leefde voort van geslacht tot geslacht ! Het was
eerst jaren na de verdelging der gilden, die er hun eigen patriotieke volksliederen op nahielden, dat er eenige lauwheid ontstond, en het to ra ra ra, als Nationaal Hymne in de wereld
kwam.
Het nationaal gevoel kon echter niet geheel uitgeroeid worden, omdal er jets in het hart van den mensch ligt, dat hem afflict
aan den moedergrond hechten zal.
Maar het fiere stambewustzijn van voorheen, dat zich bij
iedere gelegenheid rondborstig lucht gaf, ja, dat was gedeeltelijk bij het yolk verloren gegaan, misschien wel ten gev91ge der
onafgebroken twisten over taalmisbruiken.
Zou thans de dag gekomen zijn om op taalgebied eene
onderlinge verstandhouding te bewerken, die ons voortaan zal
laten gevoelen dat Vlamingen en Walen alien, zonder eenig
onderscheid, kinderen zijn van hetzelfde Vaderland ?
1k durf het hopen !
't Is waar : in het uur des gevaars, toen de eerlooze Teutoon onze grenspalen omwierp om hier, door brutaal geweld,
weerlooze burgers neer te schieten, priesters te vermoorden en
de eene hemeltergende misdaad op de andere te stapelen, hebben wij, gelukkiglijk, niet alleen onze taalgeschillen, maar ook
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onze politieke hartstochten tot zwijgen kunnen brengen. En ik
verheug er mij om, daar reeds van in Januari 1915 het mijne toe
bijgedragen te hebben.
De Kannibaalsche zeden, toegepast door een yolk dat van
op de schoolbanken geleerd had in elken niet-Duitscher een
vijand van zijn land te zien — op een yolk, dat met de moedermelk de breedste alle y vrilheden had ingezogen, konden niet
anders, dan ook bij ongewapende burgers haat en verachting
te doen ontkiemen.
En, wat, onder dergelijke voorwaarden gebeuren moest,
gebeurde : het yolk greep alle middelen aan om zich te verdedigen, niet tegenover Duitsche soldaten, maar tegenover Duitsche
dieven, bandieten en moordenaars, die onder Duitsche soldatenuniformen tot ons waren gezonden !
Het was .de belooning voor de langdurige en onbeperkte
gastvrijheid, die de onderdanen van een Godvergeten keizer —
thans beladen met den vloek eener halve wereld — in ons land
genoten hadden !
Uit die vierjarige verdrukking en bandieterijen, zijn dan ook
vele lessen van wijsheid te putten. De Belg, dank zijn Breeden
vrijheidsgeest, vergeet en vergeeft gemakkelijk. Maar laten wij
ons op onze hoede stellen en niet te licht vergeten dat de dagen
van nieuwe overrompeling niet uitgeschakeld zijn.
Nog kunnen de Hunnen over den Rijn komen, wanneer zij
zich andermaal sterk genoeg zullen gevoelen om onze grenspalen omver te rukken, en zeer zeker zullen er alsdan achter ons
geene millioenen bondgenooten staan om het kleine Belgie te
steunen tegenover den Germaanschen overheerscher.
En daarom wend ik mil, om dit deel te sluiten, voornamelijk tot u, die vandaag tot de jeugd behoort en morgen als man
in de maatschappij zult staan.
Wij, ouderen, zullen weldra verdwijnen en tot de vergetelheid behooren ; gij echter, vormt de toekomst ! Op u berust
derhalve de taak onze nationale grondbeginselen in hooge eere
te houden. In de noodlottigste dagen onzer geschiedenis hebben
duizende burgers, zelfs ten koste van hun Leven, u tot voorbeeld
verstrekt ! Getrouw aan het woord van keizer Karel, dat de
Belgen trouwe onderdanen zijn, maar nooit slavernij dulden,
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hebben zij u geleerd alle lakschheid af te schudden en den vijand stout in de oogen te zien, wanneer deze naar de zweep
greep om ons te geeselen !
Mocht gij in later jaren uwe vaderlandsliefde voelen verzwakken, vraag u dan eens af, of er in uwe familie geen vader,
geen broeder is geweest, die zijn leven op het slagveld liet om u
uit de klauwen der barbaren te verlossen ! Of gij Beene andere
bloedverwanten geteld hebt, die jarenlang in Duitsche kerkers
hebben gezucht, of anderen die er in doodgemarteld werden !
Overweeg bij gelegenheid ook eens of de Duitschers uwe familie niet van bed op stroo brachten ! Dan zult gij andermaal de
liefde tot den vaderlandschen bodem in u voelen ontwaken, tot
dien geboortegrond, waarop eene liefhebbende moeder bij uwe
wieg hare melodieuze liederen zong !
Neen, vergeet dit alles nooit ! En vergeet bovenal niet, dat
eene nieuwe Duitsche overrompeling u in eene slavernij ketenen
zou, erger dan ooit een Nero de oude Romeinen geketend had !
Wie daar in later jaren ooit aan twijfelen mocht, herinnere
zich de Duitsche bezetting van 1914-1918, van gevloekter gedachtenis !
EINDE VAN HET EERSTE DEEL.
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Mijnen oud-collega in gevangenschap te Cassel,
Baron P. VERHAEGEN,
te Gent.
Weledele Vriend,
L is ons lot in de gevangenis buitengewoon
hard geweest, toch ligt er jets troostends
in, terug te denken aan den tijd, toen wij,
in hoedanigheid van landgenooten, elkander te Cassel-Wehlheiden leerden kennen.
Niet alleen Wilde het toeval, dat wij in de keizerlijke residentiestad in de gelegenheid werden gesteld
trouwe vrienden te worden, maar het felt dat wij beiden op dezelfde grondslagen veroordeeld werden,
hechtte ons daar nog nauwer aan elkander.
Dit ellendig tijdstip van martelaarschap behoort
thans tot het verleden.
Ons Vaderland, vier jaar onafgebroken verdrukt
en uitgezogen door den eerloozen Germaan, ademt
weer vrij zooals voorheen !
Veel, ontzaglijk veel van wat onze landgenooten
in de Duitsche gevangenissen hebben geleden, is met
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hunnen martel- en hongerdood in het graf gedaald,
en de geschiedenis zal niet eens bij machte zijn, hun
beulen naar verdienste te brandmerken.
Wij, die al deze rampen te boven kwamen, bezitten, Goddank, nog de macht om mee te deelen aan
Welke barbaarschheden onze politieke gevangenen
aan gene zijde van den Rijn werden blootgesteld, wat
zij daar verduurd hebben bij een yolk, dat op alle
tonen zijne hooge cultuur uitbazuinde, maar dat in
werkelijkheid tot het meest barbaarsche van den
aardbodem behoorde.
Tot aandenken onzer langdurige gevangenschap
en vriendschap te Cassel-Wehlheiden, draag, ik U,
Weledele Heer Baron, dit gedeelte van mijn werk op.
1k durf mij vleien met de hoop, dat gib deze opdracht met zooveel achting en vriendschap zult aanvaarden als zij U aangeboden wordt.
JOZEF BUERBAUM.
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HOE JANUS DROOGSTOPPEL TE WETEN KWAM, DAT DE DEUR
DER GEVANGENIS VOOR HEM GING ONTSLOTEN WORDEN.

Woensdag 2 Augustus 1916, omstreeks 8 1/2 uur
's avonds, werd er krachtig getrokken aan de belkoord mijner woning. 1k zelf opende, en een oogenblik later stond er een jonge man vOOr mij, de handen krampachtig geslagen om de leidsels van zijn rijwiel. Dadelijk
trof mil de diepe ontroering waaronder mijn bezoeker gebukt
ging, want zijn gelaat verried eene opmerkelijke bleekheid.
Hij wierp een doordringenden blik op mij, en het moest
dadelijk de aandacht wekken, dat hem lets buitengewoon
ernstigs op het hart lag. Geen wonder dan ook dat mijne eerste
woorden luidden :
— 0 Ge ziet er zoo ontsteld uit ! 1k durf hopen, dat u geen
ongeluk getroffen heeft ? »
— (( Goddank, p een ! Maar er hangt u een zware ramp
boven het hoofd ..
P
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Deze woorden, ofschoon met licht trillende stem uitgebracht, ontstelden mij niet het minst, en mijn jonge vriend kon
niet nalaten daarover zijne verwondering uit te drukken.
— o Waartoe noodig ? » hernam ik. < Indien ik mij zoo
gemakkelijk ontroeren liet, zou ik niets anders meer te doen
hebben. Wij beleven nu eenmaal een tijdperk, waarop niemand
's morgens weten kan, of hij niet denzelfden avond in de gevangenis zal opgesloten zitten. Het is dus maar best kalm te blijven,
en alle gebeurtenissen lijdzaam of te wachten. »
— o 't Is waar, » hernam mijn bezoeker, < dat men elk
uur van den dag gevaar loopt van zijne vrijheid beroofd te worden. Aileen activisten maken op dien algemeenen regel eene
uitzondering ; want tot hiertoe ken ik geen enkel Bier Duitsche
aanhangers, die achter de grendels gestoken werd. Men moet
echter niet den wolf in den muil loopen, » vervolgde mijn gezel
op gejaagden toon. o 1k breng u de ontzettende tijding dat gij
morgen, ten laatste overmorgen door de Duitschers zult aangehouden worden ! »
— << En spruit daaruit uwe geweldige ontsteltenis voort ?»
vroeg ik, mijn zegsman glimlachend aanstarend. < Zoo ja,
dunkt mij, dat gij groot ongelijk hebt. Dergelijke Jobsmare
werd mij reeds voor de twintigste maal overgebracht. Indien ik
van uw standpunt ware vertrokken, zou ik al evenveel keeren
door ontroering kunnen gestorven zijn. »
— << Gij schijnt dan niet veel belang aan mijne mededeeling
te hechten ? » hernam hij. En er begon eenig vuur te glimmen
in de oogen van mijnen vriend. « In tegenovergesteld geval zou
ik u willen verzoeken, mijne mededeeling niet in den wind te
slaan en uw behoud door de vlucht te verzekeren. >>
— 0 Mijn behoud verzekeren door de vlucht ! 0 sprak ik
hem langzaam na. < Meent gij dat het in mijne bedoeling liggen
zou, mij tot het einde van den oorlog in een of anderen kelder
schuil te houden, of trachten eene schier onmogelijke wilk naar
Holland te nemen ? Geloof mij, vriend, niets van dien aard zal
ooit in mij ontstaan. ›.,
— 0 Gij zoudt er dan de voorkeur aan geven gefusiljeerd
te worden of, in de beste voorwaarden, een aantal jaren gevangenisstraf op te loopen ?
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— A 1k heb aan niets hoegenaamd de voorkeur te geven.
Er blijft mij slechts over de gebeurtenissen of te wachten, wat
ik dan ook zoo kalm mogelijk doen wil. Maar, vertel mij nu
eens hoe gij aan dit sensatiebericht gekomen zijt !
— « Daar kan ik op dit oogenblik niet over uitweiden. Laat
het u voldoende zijn te zeggen, dat de leden der « Groeningherwacht >> deze tijding verspreiden, en ik meen alle reden te hebben te mogen gelooven, dat dit gerucht niet op lossen grond
berust. 0
— « Er zou dan verraad gepleegd zijn door eigen landgenooten ? o wierp ik op. « Want als leden der « Groeningherwacht o op de hoogte zijn mijner nakende aanhouding, dan ben
ik gerechtigd te vragen ; 1° Hebben deze leden of sommige
hunner leiders mij bij de Duitsche overheid aangeklaagd ?
2° Staan de leden der « Groeningherwacht o op zulken vertrouwelijken voet met de Duitsche overheid, dat deze aan de vrienden van Borms op voorhand hare op handen zijnde inhechtenisnemingen kenbaar maakt ? Een of ander moet toch waar
wezen ! o
— « Het oogenblik zou slecht gekozen zijn, daarover thans
eene betwisting te beginnen ! o kreeg ik ten antwoord. « Later
zullen we wel te weten komen, hoe de vork aan den steel heeft
gestoken. Trek ondertusschen voordeel uit den toestand en volg
mijnen raad : verzeker uwe vrijheid door de vlucht ; zoo ge
weigert, zullen binnen weinige uren de deuren der gevangenis
voor u ontsloten worden !
En vastberaden liet ik er op volgen :
— 0 Kameraad, ik dank u welgemeend om uwe goede bedoeling, maar ik zie mij genoodzaakt uw voorstel bepaald van
de hand te wijzen. Ten eerste, vluchten is steeds een bewijs van
lafheid. Wat ik gedaan heb, geldt alleen en uitsluitend ons
Vaderland, dat ik reeds anderhalf jaar lang met de grootste belangloosheid en zoo trouw mogeliik gediend heb. Wil de vijand
mij daarvoor treffen, welnu, dat hij het doe. Maar zelfs in de
veronderstelling dat ik op het denkbeeld kwame de stad te verlaten, waarheen zou ik mij begeven ?... Naar Holland ?... In de
meeste gevallen wordt men aan de grens gevat. Doch, er is meen;
indien ik vluchtte, zouden de Duitschers onvermijdelijk mijne
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vrouw aanhouden, ofschoon deze tot mijne onderneming niets
kon bijdragen. Welnu, dat wil ik niet. Het is mijn plicht haar te
vrijwaren tegen elke vijandelijke vervolging. Er schiet mij dus
niets antlers over dan... te blijven. En bevinden er zich tusschen
onze eigen landgenooten eerlooze rekels die mijne inhechtenisneming bewerkt hebben, dan zal er toch eens een dag komen,
waarop de stem van hun geweten zal wakker geschud worden,
indien het ten minste ellendelingen zijn, die zich nog eenig begrip van geweten maken kunnen. »
Ondanks mijn tegenstribbelen, gaf mijn vriend den moed
niet op. Integendeel ; door allerhande middelen poogde hij mij
op mijn besluit doen weer te keeren, loch alles bleef vruchteloos, en eenige minuten later besteeg hij, diep ontroerd, zijn
rijwiel.
Hoe langer ik over mijnen toestand nadacht, hoe meer ik
volhardde in mijn eenmaal genomen besluit. Zelfs had ik mij
reeds gedeeltelijk de zaak uit het hoofd gesteld — want menigmaal had vroeger mijne aanhouding de ronde der stad gemaakt
— toen er, omtreeks elf uur van denzelfden avond, opnieuw aan
mijne belkoord werd getrokken.
Een persoon van ongeveer dertigjarigen leeftijd, met zeer
verzorgde kleeding en gansch het uitzicht hebbende van een
bureelbeambte, stond weldra vOOr mij.
— « Mijnheer, » sprak hij, vooraleer ik in de gelegenheid
werd gesteld een enkel woord uit te brengen, « het zal u
wellicht verbazen nog zoo laat een bezoek te ontvangen; maar,
gezien het van dringenden aard is, heb ik gedacht het niet te
mogen uitstellen. »
— 0 Mag ik weten met wien ik de eer heb te spreken ? *
vroeg ik.
— <4 1k denk dat het voorloopig best zij, daar niet op aan te
dringen ! » kreeg ik ten antwoord. 0 Heb er vrede mee te weten,
dat ik het goed met u meen. Ongetwijfeld zou ik mij aanstonds
kenbaar gemaakt hebben, indien ik niet vreesde gewikkeld te
worden in eene zaak, met dewelke ik nooit iets gemeens had.
Gij weet het ruim zoo goed als ik : de tijden zijn te gevaarliik !
— « Dan verwondert het mij wel eenigszins dat gij den stap
wagen wilt, dien gij u voorgesteld hebt te doen. Indien gij mij
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meer van nabij kendet, zoudt gij u overtuigd houden, dat ge van
mij niets te vreezen hebt.
Daar twijfel ik geen stond aan, weersprak de onbe—
kende. K Nochtans, een naam wordt zoo gemakkelijk uitgesproken, al zij het dan ook niet altijd met eene kwade bedoeling. 1k
reken er dus op dat gij mijn incognito eerbiedigen zult, te
meer daar ik met geen ander inzicht tot u gekomen ben,
dan om u een goeden dienst te bewijzen.
— K Als het volstrekt niet anders zijn kan, wil ik er niet
verder op ingaan, voegde ik den onbekende toe. En welke
vertrouwelijke inlichting meent gij te moeten geven?
En de man wedervoer, nadat ik hem in mijne kamer geleid
had :
— « Ziehier de zaak : Een uur geleden heb ik toevallig in
een koffiehuis van den omtrek der Middenstatie een verdacht gesprek afgeluisterd. Terwiil ik de Nieuwe Rotterdamsche Courant zat te lezen, bevonden zich eenige jonge mannen aan de
dichtst bijstaande tafel, die het erg druk schenen te hebben, ofschoon zij hun onderhoud zoo geheimzinnig mogelijk poogden
voort te zetten. Toch ontsnapte hun van tijd tot tijd eene uitdrukking, welke ik opvangen kon. Aldus kwam ik weldra te weten,
dat gij overmorgen zult aangehouden worden.
— << lk ben daarvan reeds onderricht ! . onderbrak ik
kalmpjes. Weet gij uit welke bron uwe gegevens voortspruiten ?
— Neen; alleenlijk heb ik kunnen opvatten, dat het leden
waren der Groeningherwacht., die deze Jobstijding onderling
bespraken, en dat uw naam herhaaldelijk tusschen het gesprek
gemengd werd. Mogelijk zult gij over dit alles beter kunnen
oordeelen dan ik.
Toch niet, weersprak ik. Dr Borms is mij persoonlijk onbekend en nooit heb ik met hem noch rechtstreeks,
noch onrechtstreeks, in eenige betrekking gestaan. Alleenlijk is
het mij door de dagbladen bekend, dat hij voorzitter der Groeningherwacht is. Indien het echter waar is wat gij zegt, valt
het mij niet moeilijk om raden, hoe de zaak, na de lichtzinnige
verspreiding der geruchten mijner op handen zijnde aanhouding,
in elkander zit. 1k zal mij nochtans voorloopig onthouden er
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eene gevolgtrekking nit te makers en lijdzaam toezien wat er gebeuren zal. »
Terwijl de onbekende aanstalten maakte om zich te verwijderen, wedervoer hij
— « Mijnheer, nu gij op de hoogte van den toestand zijt, is
het aan u te weten wat u te doen staat om er voordeel mee te
doen. Wat mij persoonlijk aanbelangt, ik kan enkel diep betreuren dat er in de droeve omstandigheden, welke wij doorworstelen moeten, menschen kennen aangetroffen worden, laag
en laf genoeg om eigen landgenooten in de gevangenis te brengen. 1k ben zoo goed Vlaming als wie ook, maar wanneer
sommige heethoofden denken, dat hunne onbegrijpelijke en
onverantwoordelijke gedragslijn de Vlaamsche zaak, met Duitsche hulp, bevorderen zal, geloof ik dat zij zich zeer zullen bedrogen vinden ! »
— « Dat is een onbetwistbaar feit ; want, hoe sterk ook de
Duitsche legers zich tot hiertoe betoond hebben, toch houd 1k
er mij innig van overtuigd, dat de eindzegepraal aan de Verbondenen zijn zal. Intusschen, mijnheer, ben ik u veel dank verschuldigd om de moeite welke gij u getroost hebt, mij van uwe
bevinding te onderrichten. Wanneer eenmaal ons land weer zijne
onbeperkte vrijheid genieten zal, die zoolang de trots aller Belgen heeft uitgemaakt, hoop ik dat wij elkander nailer zullen
leeren kennen. »
— 4, Dat hoop ik met u ! » waren de laatste woorden van
mijnen berichtgever, waarna de deur mijner woning achter hem
dichtviel.
Er mocht dus niet meer aan getwijfeld worden, of mijne
eigene landgenooten hadden zich in het zweet gesteld om mij in
de gevangenis te doen werpen. Even zeker was het ook, dat
daags nadien mijne ophanden zijnde aanhouding in de stad druk
besproken werd, maar.... was Dr Borms mijn verrader geweest,
zooals algemeen verspreid werd ? Onder vaderlandsch oogpunt
bestond er voor mij onbetwistbaar geene reden om landverraders
in het hart te dragen ; ik had zijne valsche strekkingen bekampt
zooveel het mij mogelijk was, loch dit mocht niet als voorwendsel gelden hem te beschuldigen van iets, dat de Duitsche polizei
later, gedurende het onderzoek, en met veel grond van waar14

held, op een geheel ander terrein brengen zou. Mijn verklikker
moest in mijne onmiddellijke nabijheid gezocht worden. Zelfs
drie maanden na mijne aanhouding en vOOr de onthulling van
een mijner Duitsche onderzoeksrechters nopens dit punt, kreeg
ik op zekeren dag het bezoek van een Aalmoezenier van den Arbeid, welke tijdens de bezetting dienst deed als Aalmoezenier in
de gevangenis van Antwerpen, en wien ik kennis gaf van het
gebeurde, twee dagen vOOr mijne aanhouding, — logenstrafte
formeel dat Dr Borms als mijn verklikker was opgetreden.
Hoe het ook zij, ik wil de gebeurtenissen niet vooruit loopen. Op de gepaste plaats van dit boek zal ik dienaangaande de
noodige onthullingen doen, zooals zij mij, volgens mijn notaboekje van 10 November 1916, door den Duitschen onderzoeksrechter Quinten, in de gevangenis gedaan werden. 1k bezit
het onbetwistbaar recht, te schrijven wat zich tijdens mijn
proces heeft voorgedaan, aan de Duitsche polizei de verantwoordelijkheid harer verklaring latend.
Zooals het voorspeld was, gebeurde het. Op Vrijdag 4 Augustus 1916, omstreeks 8 uur 's morgends, was mijne aanhouding, alsmede die van mijnen jongen werkman Gustaaf Lava,
dien ik nochtans verzocht had dien dag niet te komen en die,
ondanks dit, tech kwam, — een voldongen felt geworden.
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Duitsche v polizei », welke tevens de rol van onderzoeksrechter vervulde, bestond voor het meerendeel uit klerken en bedienden van voor den oorlog te Antwerpen gevestigde handelshuizen. Wie
met hen in aanraking kwam, wist van of den eersten dag, dat
geen straat der Scheldestad hun onbekend was. Aanvankelijk
naar onze handelsmetropool afgezakt met kromgeloopen schoenen en een half hemd, wer pen zij weldra ingelijfd bij den Duitschen spionnendienst, welke in gansch Belgie zijne vertakkingen had. En als men nu weet, dat duizenden dier parasieten
zich in onze havenstad hadden genesteld, was het oak gereedelijk aan te nemen, dat er van eerstaf keus genoeg bestond tusschen guano- en waterklerken om de bevolking, wier milde
gastvrijheid zij zooveel jaren genoten hadden, om de geringste
beuzelarij, ja, op een bloot vermoeden, in de gevangenis te
werpen, zonder onderscheid van oude mannen en zestig- of
zeventigjarige vrouwen, zelfs niet van kinderen, die ternauwernood hunne eerste Communie hadden gedaan, — zooals ik het
met eigen oogen in de gevangenis heb kunnen bestatigen.
Trouwens, die feiten zijn van zulke algemeene bekendheid,
die het bijna overbodig is er de aandacht op in te roepen.
E
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Tegen een traktement van 250 Mark in de maand, plus de
percenten van verbeurd-verklaarde goederen en het stelen, tijdens de huiszoekingen, van wat niet te heet of te zwaar was,
konden die Pruisische inkwisiteurs hier zooniet een al te vroolijk, dan toch een geruststellend leventje Leiden. En wat nog
beter was : hun vel werd gevrijwaard tegen de kogels, die hen
in andere gevallen aan het front zouden kunnen getroffen hebben. Dit laatste was oorzaak, dat de Duitsche overheid geweldig
druk op hen uitoefenen kon, om zich zoo ieverig mogelijk te
betoonen ; want wie zich tusschen hen wat lauw aanstelde, niet
handelde met de opgelegde streng- en wreedheid, zonder uitzondering van krachtige mannen of zwakke, weerlooze vrouwen of meisjes, en ook niet voortdurend de gevangenis hielpen
bevolken, kregen het geweer op den schouder.
Zoo was het begrijpelijk, dat tusschen de o herren polizei y,
een soort wedstrijd bestond, om zich in de oogen van het
<< Kriegsgericht » zoo tyranniek mogelijk aan te stellen, en de
eenvoudigste verdenking was voor deze ellendelingen dan ook
voldoende, om aanhoudingen met de vleet te bewerken.
Geen wonder dus dat zij het met hun gewelen niet erg nauw
opnamen. De Duitsche overheid toch moest naar Berlijn kunnen
seinen, dat de o fils a papa, » welke in het bezette gebied krioelden, en door de soldaten met den schoon-klinkenden naam
van o Etappenschweinen » bestempeld werden, in Belgie 0 das
liebes Vaterland » uitstekend dienden ; en de duizenden gevangenen, welke maandelijks de Duitsche galeien gingen overbevolken, moesten over den Rijn de verzekering geven, dat de betrekking van rechter en krijgsauditor geen loutere sinecuur was.
En zoo werkte alles te zamen tot een harmonisch geheel.
Zonder twijfel had men zich voorgesteld, ten mijnent minstens een half dozijn werklieden in hechtenis te kunnen nemen,
want niet minder dan vier soldaten met geladen geweren, benevens de twee leden der 0 polizei >> slopen eensklaps als bandieten
binnen, en van of dit oogenblik mochten noch ik, noch mijn
jonge werkman Lava, welke eenige minuten te voren was binnengekomen, ons nog bewegen.
De woordvoerder der polizei, zekere Quentin, — een
kleine, magere kerel van vooraan in de dertig ; zijn dun, reeds
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deels grilswordend haar in eene schuine streep gekamd en ronden bolhoed op het hoofd, schoot vooruit met den revolver in de
hand, alsof het er op aankwam eene moordenaarsbende te overrompelen. Hij toonde mij een mandaat van aanhouding ; wel
een bewijs dat alles op voorhand goed berekend was.
De tweede polizei, zekere Weghe, welke v6Or den oorlog
klerk was op een Duitsch bureel der Orteliuskaai en destijds eene
gemeubelde kamer der Loosstraat bewoonde, was merkelijk
grooter van gestalte, maar sprak geen woord. Onmiddellijk
kreeg ik den indruk alsof deze laatste beschaamd was om het
ellendig werk, dat hij ten mijnent kwam helpen verrichten, want
hij stond daar met deels afgewend gelaat, en dorst mij niet eens
in de oogen zien.
Wat mij betreft, de komst dezer beide schurken ontstele
mij niet het minst, want ik was op hunne komst voorbereid.
Terwiil ik Quentin het mandaat van aanhouding terug overhandigde, merkte ik kalmpjes aan :
— . 1k bestatig dat de jongens der < Groeningherwacht ^
goed wisten, welke zaken de Duitsche . polizei . hier had of te
handelen. Deze hebben reeds sedert twee dagen, misschien wel
langer, mijne aanhouding uitgebazuind. 1k kan u echter geen
geluk wenschen met deze samenwerking !
Er verscheen een hypocritische spotlach om de dunne lippen van den man met den revolver, terwijl hij antwoordde :
— . Daarover zullen wij later wat meer praten ! .
Met eene schaamteloosheid zonder weerga begon Quentin
aanstonds alle laden en kassen te doorsnuffelen ; het eene voorwerp werd links, het andere rechts gesmeten, en al spoedig
moest ik mij de opmerking veroorloven, dat er geene meiden aan
zijne beschikking stonden om alles weer in orde te brengen.
Vandaar eenige brutale uitvallen, die de onbeschoftste politieagent nooit zou hebben durven uitkramen, zelfs niet tegenover
den gemeensten kaailooper. Wat niet belette dat ik hem nog
herhaaldelijk dezelfde aanmerking maken moest, want het lag
nu juist niet in mijne bedoeling, mij door dien ellendigen rekel
te laten overbluffen.
Te midden ziiner opsporingen, merkte Quentin eensklaps
aan :
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— « Hierboven woont heer Von. ..... .? »
! >> verbeterde ik.
— 0 Heer Van
«
Ja,
so
!
>>
weersprak
de polizei met een ironisch
—
lachje. 0 Die heer is << kapelmeister ? o
— 0 Dat is mij niet bekend. Hebt gij lien heer noodig ?
Dan zal ik hem roepen. >>
— 0 Nein ! nein ! o
En weer vloog het eene voorwerp hier, het andere daar !
Inmiddels was een der soldaten gelast geworden, mijn jongen werkman Gustaaf Lava naar het spionkot der Stoopstraat
over te brengen.
Daar men in mijn woonhuis niet scheen te vinden wat men
er zocht, richtten alien de schreden naar mijne drukkerij, waar
herr Quentin eensklaps de vraag stelde :
— 0 Gij zijt beschuldigd de brochuren, uitgegeven onder
den naam Droogstoppel, geschreven en gedrukt te hebben. Is
dat waar ? »
Op dit oogenblik viel mij een zwaar pak van het hart. Van
in de drukkerij had ik opgemerkt, dat mijn oudste zoon Ernest
zich eensklaps in den gang vertoonde en buiten de halfgeopende
straatpoort verdween. Hij was dus gered. Dit had niet kunnen
gebeuren, indien de soldaten zich niet mee naar de drukkerij
hadden begeven, wat heel zeker niet getuigde van een helder
doorzicht der Duitsche polizei, die het zich nochtans altoos liet
voorstaan, dat geen Sherlock Holmes tegen Naar opgewassen
was.
Deze omstandigheid was oorzaak dat ik niet onmiddellijk
een antwoord gaf op de vraag van Quentin. Na eene korte poos
liet ik er op volgen, daar ik het tweede punt toch niet loochenen
kon :
— 0 Gedrukt ja ; geschreven neen ! >>
Voorloopig zocht men niet verder en ik werd eveneens
naar de Stoopstraat geleid door de twee polizei, welke zich
onderweg allerlei spotternijen veroorloofden, die maar alleen
aantoonden, dat Quentin nog onder 't getal der kwajongens
mocht gerangschikt worden.
Gekomen in het spionkot, werd ik opgesloten in eene badkamer, waar ik langer dan anderhalve uur de waterkraan kon
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bewonderen welke zich beyond tegenover de plaats, waar ik op
den eenigen, deels verrninkten stoel had plaats genomen.
Toen werd onverwachts de deur geopend en een soldaat,
die er ten minste wat beleefder uitzag dan de polizei, verzocht
mij hem te volgen.
Na een paar kamers doorloopen te hebben, be yond ik mij
eensklaps tegenover een officier die, met een lange sigaar in
den mond en een verbazend, grooten, rooden neus, achterover
in eenen leunstoel lag, overladen met zelfvoldaanheid, alsof hij
het groot lot in de loterij hadde gewonnen.
Zonder het minst van houding te veranderen, beschouwde
hij mij van het hoofd tot de voeten, en daarna klonk het met
stotterende stem :
— 0 Wat komt gij hier doen ? 0
lk weet niet of het Duitsch cultuurvolk dien morgen uit een
of anderen kelder andermaal eenige duizenden flesschen wijn
gestolen had, waaraan de officier zich te goed had kunnen doen ;
maar vast gaat het, dat het overige van ons onderhoud geen
twijfel liet nopens de zekerheid, dat hij reeds een paar flesschen
Bourgogne door het keelgat had gegoten.
Mijn antwoord luidde :
— « Dat zoudt ge dienen te vragen aan de polizei, welke
mij hier gebracht heeft. o
— « Ha ! de polizei ! o lachte de Bacchusvriend. < Gij zijt
dan ook een van degenen, die de weldaden van het Duitsch bewind niet naar waarde weten te schatten ! o En terwijI zijne vuist
loodzwaar op de tafel viel, voer hij voort : << Zal dan eerst heel
de bevolking naar Duitschland moeten gevoerd zijn, eer men ons
te Antwerpen begrijpen zal ? Wat hebt ge misdaan ?
1k wist op dit oogenblik zelf niet goed wat te antwoorden
op de brabbeltaal van den halfdronken officier, en van welks
onderhoud toch maar zeer weinig zou overblijven. Slechts nadat
hij, met bijvoeging van een Duitschen vloek, zijne vraag herhaald had, liet ik er op volgen :
— 0 1k weet eigenlijk niet of ik iets misdaan heb 1... Als
het waar is dat iedervolk het recht heeft zich te verdedigen tegen
uitbuiting en verdrukking, dan heb ik mij niets te verwijten. »
— 0 Gij hebt dus gespionneerd ? o wierp de officier op.
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— « loch niet. 1k heb enkel de vrijheid der drukpers, een
van de vier groote vrijheden onzer Belgische grondwet, in toepassing gebracht ! 0
— 4( Wat ! grondwet ! o bromde mijn ondervrager. 0 Wat
hebben wij, Duitschers, te maken met de Belgische grondwet I. ..
Wij zijn de meesters, en van dan of kennen wij niets dan Duitsche wetten ! o
— « En dan de internationale Conventies van Den Haag en
Geneve ? Welke verplichtingen leggen deze den bezetter op ? »
waagde ik in het midden te brengen.
Niet zonder eenige krachtinspanning richtte mijn ondervrager zich op uit zijnen armstoel, wierp een doordringenden
blik op mij en poogde op verontwaardigen toon te zeggen :
— « Als gij het nog niet weet, dan zal ik u meedeelen, dat
wij op internationale wetten onz' botten afvagen ! o
En hij liet zich weer in zijnen leunstoel terugvallen.
— « Dat weet iedereen sinds lang !' o voegde ik den officier
toe. 0 Woorden van dien aard strekken echter een man als gij
niet tot eer en dienden best niet uitgesproken te worden. 0
Onmiddellijk daarop volgde een stortvloed van bedreigingen, en gelukkiglijk dat er op dit oogenblik een feldwebel
de kamer binnentrad met het bericht, dat de koets van het
« Hotel der Patriotten » op mij wachtte, of wie weet welke tooneelen ik nog met den dronken lap zou beleefd hebben.
Zonder eenig verder bevel van den Duitschen cultuurman
afgewacht te hebben, volgde ik den feldwebel op de hielen tot
op de achterplaats van het spionkot, waar ik kar, paard en koetsier van Belgische nationaliteit aantrof, die alle drie reeds lang
recht op pensioen hadden, maar in oorlogstijd nog immer dienst
deden door overvloed van werkzaamheden.
Bij 't instappen zegde de koetsier op flegmatieken toon :
— ex Mijnheer, ge moet er niet veel verdriet om maken !
Denk maar dat ge voor 't Vaderland naar de Begijnenstraat gevoerd wordt ! 0
Voor de eerste maal mijns levens kroop ik in het donker
kotje van 't bekende « dievenkarken. » Het eenig licht dat tot mij
doordrong kwam door de spleten der zoldering, en mijn toestand was van zulken aard dat ik mij dadelijk afvroeg, hoe men
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het zou aanleggen, als de een of andere Rus van een paar meters.
lengte, toevallig of anderszins, gestoken werd in zulk holcie,,
waar een persoon van kleinegestalte niet eens in rechtstaan kan.
De koetsier, welke bezig was zijne pijp te stoppen toen ik
instapte, zal zeker met dit werk wel zijn voortgegaan, en maar
eerst dan de zweep op zijnen « knol » gelegd hebben, wanneer hij lekker aan zijnen houten kop zat te trekken, want er
verliep nog al eenigen tijd, vooraleer langzaam het patriarchaal
karken der gevangenis in beweging werd gebracht.
Enkele minuten later werd alles pikdonker in het karken.
Het hol gerucht dat ik hoorde liet mij veronderstellen, dat wij
eene overwelfde poort binnenreden, welke denkelijk tot het
domein van miin nieuw verblijf behoorde. En inderdaad, ik had
mij niet bedrogen. Kar en paard hielden weldra stil ; het rammelend deurken werd geopend en ik kreeg de binnenplaats der gevangenis te aanschouwen, terwij1 de koetsier sprak :
— « We zijn weeral thuis voor ties minuten ! »
Enkele stonden nadien be yond ik mij in een klein kamerken in gezelschap eener oude snor van een landstormer, die
rustig zijne Duitsche pijp zat te rooken.
Hier gebeurde niets ongewoons. De keizerlijke onderdaan
behoefde maar alleen te weten wie ik was, waar en wanneer ik
geboren werd, waar ik woonde, welke nationaliteit ik vertegenwoordigde en tot welken godsdienst ik behoorde. Met wat ik
daar op 't onverwachts doen kwam, scheen hij zich in geenen
deele te bekommeren. Althans, hij vroeg mij niet hoe of op
welke wijze ik van de Lauriergracht, 37, te Amsterdam, verzeild
was naar de Begijnenstraat, 42, te Antwerpen. Indien hij geweten hadde dat ik in Holland het eerbaar bedrijf van sigarenfabrikant had uitgeoefend, zou hij misschien een kistje « Panatellekens » gevraagd hebben ; want de degelijke sigaren welke ik
een paar maanden vroeger de eer had Luc en 0 Het Vlaamsche
Nieuws » kosteloos aan te bieden, begonnen op dit oogenblik
reeds zeer schaarsch te worden. 't Was het tijdstip, waarop men
in Duitschland al sinds fang den rook van gewone boombladen
naar de maan blies.
Over den schouder van den landstormer-secretaris der
Duitsche « Strafanstalt >> te Antwerpen, deed ik eene zeer leer22

rijke ontdekking. 1k bemerkte dat de persoon, welke vOOr mij op
het registerblad ingeschreven stond, niemand anders was dan
de Zeer Eerwaarde Heer Bernaerts, Pastoor van St-Caroluskerk, welke ik tot dan niet de onderscheiding genoot persoonlijk
te kennen. Op het blad kwam echter niet den naam voor van
mijn jongen en trouwen werkman Gustaaf Lava, welke anderhalf jaar later, bij eene nieuwe aanhouding, door den polizeimoordenaar Weghe, te midden der Kasteelpleinstraat, lafhartig
zou neergeschoten worden. Veronderstellen ‘q nu, dat Lava
de laatste op het vorig blad stond opgeteekend, en daar ik de
elfde op het volgende blad voorkwam, was het onbetwistbaar dat
er, in anderhalf uur tijds, niet minder dan twaalf nieuwe gevangenen hunne blijde intrede in de Duitsche gevangenis hadden
gedaan. De landstormer-secretaris had het in zijn bureeltje dus
niet onder de markt, en het pleet voorzeker ten voordeele van de
werkzaamheid der gewezen water- en guanoklerken, welke in
het bezette gebied de rol van speurhonden vervulden. En als ik
terloops een en ander overwoog, moest ik bij mij zelven de bekentenis afleggen, dat in de Begijnenstraat, te Antwerpen, meer
werk verricht werd dan in mijne sigarenfabriek der Lauriergracht, 37, te Amsterdam, zelfs toen mijne fabriek in den grootsten bloei verkeerde.
Misschien zou ik op dit oogenblik nog al verschillende
zaken aan den toets der kritiek onderworpen hebben, maar er
werd mij daartoe niet veel tijds gegund. Nauwelijks was de landstormer met de Duitsche pijp onderricht van hetgeen hij noodzakelijkerwijze weten moest, of hij drukte op een electrieken knop,
en enkele stonden later vetoonde zich bij den ingang van 't bureeltje een soldaat, welke gansch het uitzicht had van een teringlijder in het laatste stadium der ziekte.
Vele bevelen werden niet gegeven. Terwijl de secretaris
andermaal zijne pijp aanvuurde, deed de soldaat mij een teeken
hem te volgen. De kracht der gewoonte had hier de bovenhand
en zeer zeker reeds voor den elfden keer dien morgen, geleidde
hij een nieuwen kostganger tot aan de deur eener cel, waar ik
mij met het gelaat tegen den muur plaatsen moest.
Aanvankelijk nam ik het reglement van naar den muur te
kijken — waarop toch niets anders te zien was dan kalk — niet
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nauwkeurig op, en Coen ik het gewaagd had mij even om te
wenden, snauwde een feldwebel mij zoo brutaal toe, dat ik er
een oogenblik aan twijfelde, of de man niet een aanval van
krankzinnigheid gekregen had. Men stond dus vast op het stuk
dat iedereen, die in het < Strafanstalt » aanlandde, bij elken
stilstand buiten de cel, de oogen op eenen wit gekalkten muur
vestigen moest, waarschijnlijk om de weekluizen niet te zien,
die over den kraag der Duitschers laveerden.
Er verliep nog al iets tijd, vooraleer de quasi-teringlijder
weerkeerde, de deur opende en mij een soort badkamer deed
binnentreden, waar het er alles behalve salonachtig uitzag.
Daar werd mij aan 't verstand gebracht dat ik mij eerst
baden moest, alvorens eene cel te betreden. Dit deed aanstonds
het vermoeden in mij ontstaan, dat die maatregel genomen
werd om de o spierwitte » beddelakens, die alle Brie maanden
gewasschen werden, zoolang mogelijk in zuiveren staat te houden, want in dien tijd hadden de zeepbarons hunne waar reeds
tot dertig Mark den kilo weten op te drijven.
Nochtans vooraleer mij te ontkleeden, moest ik mij ontlasten van alles wat zich in mijne zakken be yond. In een dezer stak
een briefomslag, bevattende 1935 Mark, welke mij ontnomen
werd ; alleen een twintigtal Mark, welke los in den zak mijner
ondervest staken, mocht ik behouden. Beurtelings verdwenen
pennemes, een weinig wit schrijfpapier en een stukje potlood, in
de harden van den soldaat.
Na mij gebaad te hebben vroeg ik — wat toch maar zeer
natuurlijk was — of men zoo beleefd zou willen zijn, mij kwijtschrift te schenken van het ontnomen geld. Het antwoord
luidde, dat alles in het bureel afgegeven en ingeschreven was.
En daar ik bleef aandringen op een kwijtschrift, leverde de
bleeke soldaat het bewijs, dat zijne tering minder ver gevorderd
was dan ik tot dan vermoed had. Hij begon zoo luide te sakkeren en te bedreigen, dat men hem zeer gemakkelijk tot aan het
uiteinde dier afdeeling had kunnen hooren. Zelfs meende ik tusschen zijn gebrabbel herhaaldelijk < cachot,,) verstaan te hebben,
wat voor een begin al niet erg aanmoedigend mocht beschouwd
worden.
Dit belette niet dat ik voet bij stuk bleef houden, met het
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oog op het bekomen van mijn kwijtschrift. 1k bracht in herinnering dat iedereen, welke geld in ontvangst neemt, verplicht is
daarvan het bewijs te leveren. Ten slotte wierp de soldaat de
vraag op, of ik de Duitschers niet vertrouwde. 1k aarzelde geen
oogenblik hem stout in het gelaat te staren en te antwoorden :
— 0 Volstrekt niet ! Het felt dat ik van mijn ontnomen
geld een kwijtschrift eischen moet, neemt alle vertrouwen in u
weg ; en het feit dat gij weigert mij een kwijtschrift toe te kennen, geeft mij de volstrekte zekerheid dat ik ga bestolen worden. Het is zeker een teeken des tijds, dat eerlijke menschen
moeten bestolen worden in een gevangenis, de plaats waar dieven en booswichten hunne straf uitboeten. Maar wat wilt ge :
ge zijt voorloopig de sterkste partij, maar de eerlijkste zult gij
nooit worden ! »
Zelfs de tusschenkomst van een feldwebel was niet bij
machte om van mijne 1935 Mark een kwijtschrift te bekomen.
1k moest het dus opgeven.
Enkele minuten later viel de deur van cel 44 achter mij
dicht.
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MIJNE EERSTE MEDITATIE IN CEL

44.

daar zat nu Droogstoppel op het droog. De beschrijving geven eener Antwerpsche gevangeniscel
zal bier wel overbodig wezen, want zooveel mijner
medeburgers, uit al de klassen der maatschappij,
hebben er in verbieven, dat ik iets zou mededeelen wat iedereen
weet. Alleenlijk was er, zooals ik nadien wel eens in de gelegenheid werd gesteld te bestatigen, een klein onderscheid in de
bemeubeling. Sommige gevangenen beschikten over een bed
dat, in elkander verwerkt, tevens tot tafel dienen kon. Dat was
in cel 44, ten tijde toen Droogstoppel daar onder Duitsch protectoraat verbleef, niet het geval. Van bed was er geen spraak ; in
den hoek trof ik een vunzigen stroozak aan, dubbel en dik in
elkaar gedrongen, waartusschen 66n enkel deken. Dit laatste
kon er eenigszins door, want men verlieze niet uit het oog, dat
de almanak 4 Augustus 1916 aanwees, en het nog warm genoeg
was om het bij nacht met een deken gedaan te krijgen. Erger
was 't gesteld met het stroo, dat den deels gescheurden zak inhouden moest. In gansch mijne cel was kort stroo aan te treffen,
behalve daar waar het wezen moest, namelijk in den zak. En
naclàt ik een onderzoek had ingesteld over de wijze, hoe ik den
nacht kon doorbrengen, was er niet veel tijd noodig om tot de
N
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bevinding te komen, dat het juist hetzelfde zou geweest zijn, of
ik effenaf op den grond of op den stroozak zou geslapen hebben.
Misschien was er eertijds een hoofdkussen—ik gebruik hier het
woord « hoofdkussen » omdat ik er geen ander voor vind —
aan den stroozak toegevoegd, maar bij mijne o blijde intrede
was daar niets van te bespeuren. Gansch mijne legerstede bestond
bijgevolg uit eenen stroozak, waarin zich hoogstens een paar
handen vol kort stroo bevonden. Aan < opmaken » mijner legerstede zou ik dus niet veel moeite hebben, en zoo vergoedde
het eene het andere.
Algemeen zegt men : deze of gene heeft in de gevangenis
0 gezeten », maar die uitdrukking kon toch niet op mij toegepast worden. Hoe ik ook links of rechts om mij heen staarde,
een stoel kon ik s onmogelijk ontdekken, en toch was het niet
moeilijk mij daarvan te overtuigen ; want, behalve een paar
tegen den muur genagelde kastjes en den stroozak, alsmede een
plankje,insgelijks aan den wand bevestigd en dat tot tafel dienen
moest — beyond zich geen enkel verplaatsbaar voorwerp in
mijne cel. Mijne eenige zitplaats was derhalve de dubbel en dik
in elkaar gedrongen stroozak.
1k begrijp dat iemand, vatbaar voor allerlei indrukken, geweldig moet getroffen worden wanneer men brutaal-weg de
iizeren deur der gevangeniscel achter hem dicht slaat en, de
oogen latende rondwaren, niets antlers ontdekt dan vier gekalkte muren ; een venster, voorzien van dikke ijzeren staven,
alsmede een vuilen stroozak, achteloos in eenen hoek gesmeten.
En als men dan, telkens de celdeur geopend wordt, niets anders
te hooren krijgt dan brutale toesnauwingen van Duitsche soldaten, die daarop ten voile afgericht zijn, is het zonneklaar dat de
moedeloosheid weldra haar hoogste peil bereiken moet.
Nochtans, van moedeloosheid ondervond ik niet veel. 1k
had mij de gevangenis eenigermate voorgesteld, zooals ik ze
aantrof, en de ontgoocheling was derhalve niet groot. Van den
anderen kant hield ik er mij innig van overtuigd, dat droefgeestigheid in het huidig geval, de slechtste aller raadgeefsters zou
geweest zijn en, zonder evenwel eene opgeruimde houding aan
te nemen, mag ik ronduit verklaren dat, enkele minuten na mijne
eerste, opsluiting en, ondanks het gemis van een kreupelen
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stoel, ik mij zoo goed als geheel in mijnen normalen toestand
beyond. Wat meer is, er bleef mij wat antlers te doen dan bespiegelingen te maken over het onbestendige der tildsomstandigheden en het nauwkeurig bestudeeren van den schamelen inboedel van cel 44 der Begijnenstraat.
Immers, de zaak voor dewelke men mij aangehouden had,
behoorde niet tot de alledaagsche verrichtingen van het Duitsche 0 Kriegsgericht. » Wel had ik mij een oppervlakkig middel
van verdediging voorgesteld — want sinds Lang mocht ik mij
elken dag aan mijne aanhouding verwachten—maar, door overvloed van bezigheden had het mij steeds aan den noodigen tijd
ontbroken om miin plan te bestudeeren met de vereischte voorzichtigheid. En nu begreep ik maar al te wel, dat er van talmen
niet langer meer spraak zijn kon.
Wanneer er kwestie was van gerechtelijke tusschenkomst,
had ik telkens tot mijne vrienden gezegd : (Mat er ook gebeure,
slaapt gerust op beide ooren ; van mijnen kant hebt ge niets te
vreezen, want nooit zal het denkbeeld in mij ontstaan iemand
uwer te verraden, zelfs dan nog niet, al werd in de gevangenis
het grootste geweld op mij gepleegd.
En nu was het tijdstip daar, om mijn gegeven woord gestand te houden.
Zonder uitstel begon ik, met de handen op den rug, heen
en weer mijne cel te wandelen, ernstig nadenkend over hetgeen mij te doen stond.
Een enkel onvoorzichtig woord kon oorzaak worden dat al
degenen, welke aan de verspreiding der Droogstoppels en der
« Vrije Stem >> handen deelgenomen, eveneens in de gevangenis geworpen werden, en dit moest, ondanks alles, vermeden
worden.
Een enkele aanhouding van een medewerker ware wellicht
voldoende om alien in handen te krijgen, en daarom mocht er,
behalve ik en Gustaaf Lava, niemand der in de onderneming
betrokken personen, in de klauwen der Duitschers vallen.
In andere processen had de ondervinding herhaaldelijk
geleerd, dat men niet altoos opzettelijk verrader zijn moet, om
eigen vrienden in het net te brengen. De eene mensch beschikt
over een zwak, de andere over een sterk karakter ; de eene ver28

liest onmiddellijk zijne tegenwoordigheid van geest, de andere
weet zich in alle omstandigheden te beheerschen ; de eene weerstaat aan bedreigingen of mishandelingen, de andere bezwijkt
er onder.
Veronderstellen wij dat de eerst aangehoudene een zwakkeling zij, die, erg in het nauw gebracht, hetzij onder bedreiging, hetzij onder belofte van vermindering van straf, een tweeden Bezel tusschen de ijzers brengt ; de tweede verklapt op zijne
beurt een derde, misschien wel een vierde, en vooraleer er een
paar weken verstreken zijn, heeft men soms eene vertakking van
vijftig tot zestig of meer personen in handen. En wat in spionneeringsprocessen herhaaldelijk was voorgekomen, kon eveneens bij ons waarheid worden.
Maar, Gustaaf Lava? vraagt men wellicht. Zou een jongeling van 16 jaar meer wilskracht en vastberadenheid aan den
dag kunnen leugen dan iemand, driemaal ouder dan hij ? Zou
hij, bij de opkomst van het leven, niet oneindig gemakkelijker
zwichten onder bedreiging of mishandelingen ? Zeker, in de
meeste gevallen zou het dwaas geweest zijn op jongens te steunen van zijnen leeftijd in zulke buitengewoon gewichtige zaak.
En wat erger was : Gustaaf Lava was beter op de hoogte van
alles dan ik : hij kende al de medewerkers tot in de kleinste bijzonderheden, zoowel van 0 De Vrije Stem Y, als zij die zich met
de verspreiding bezighielden, vermits hij bovendien alle pakken
bestelde.
Maar hij was een jongen van 0 karakter », trouw aan mij
gehecht. Vroeger had ik hem herhaaldelijk gewezen op hetgeen
er gebeuren kon, alsmede over de groote verantwoordelijkheid
welke er in voorkomend geval op hem berusten zou. En telkens
had hij geantwoord dat hij er altijd prijs op stellen zou te kunnen
zeggen : « Niemand werd door mij verklikt ! ›> Bovendien had
ik de liefde tot het Vaderland zoo sterk in hem weten te ontwikkelen, dat, indien men hem vOOr het peloton hadde geplaatst, het geheim met hem in het graf zou gedaald zijn. 1k
was dus gerechtigd op hem te bouwen als op eene rots, en dit
vertrouwen werd nooit tot leugen gemaakt.
Er bestond echter nog eene andere reden om de vrienden
buiten de gevangenis te houden. Lang te voren had ik mijn plan
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zoo wel beraamd, dat mijne verdwijning geen hinderpaal zou
geweest zijn om ten minste « De Vrije Stem » te kunnen voortzètten. In dit geval zou mijn trouwe medewerker Richard Van
Hemeldonck de redactie geheel op zich nemen, terwij1 mijn oudsten zoon Ernest de noodige maatregelen treffen zou om het
blad voortdurend onder de Duitsche bezetting te laten verschijnen. Met de Droogstoppels zou het dan wel is waar gedaan
zijn, maar er waren bekende en onbekende medewerkers genoeg voorhanden om, ook zonder mijne tusschenkomst, het
bestaan van « De Vrije Stem » te verzekeren. En, als goed
vaderlander, hechtte ik daar te veel belang aan om niet al het
menschelijk mogelijke te beproeven, ten einde al de in de onderneming betrokken personen de handen vrij te laten.
En nu bleef maar het middel te ontdekken om de zaak derwijze voor te brengen, dat al de verantwoordelijkheid op mij
alleen drukte en de noodzakelijkheid zich niet zou voordoen,
den naam van een enkelen medewerker in het midden te moeten brengen.
Indien de zaak werd opgehelderd zooals ze werkelijk was,
geloof ik niet dat er te Antwerpen nog een enkele parochiekerk
zou geweest zijn, die over meer dan twee onderpastoors zou
beschikt hebben ; verders waren er advocaten, dokters, onderwijzers, onderwijzeressen en een aantal andere personen in betrokken, welker aantal, inbegrepen de verspreiders en propagandisten, met zekerheid op een paar honderd kon geraamd
worden.
Daaruit bleek meer dan afdoende, welke verantwoordelijkheid er op mil berustte.
Gelukkiglijk beschikte ik over een karakter, weinig vatbaar
voor overdreven geestdrift, maar ook even weinig terneergeslagen in moeilijke omstandigheden. Uitersten van menschelijke
aandoeningen zijn mij onbekend en uit den aard der zaak vloeit
als van zelf de gulden middenweg voort.
In den toestand, waarin het verraad mij gebracht had,
mocht mijne kalme natuur misschien als een geluk beschouwd
worden ; want, eenmaal de zaak met helderheid ingezien, zou
niets meer in stoat wezen mij van gedragslijn te doen veranderen. 1k zou, tègenover wie ook, de zaak bepleiten en verdedigen
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met de meeste bedaardheid, maar tevens met de grootste witskracht.
Mijne verdediging echter moest berustent op gronden, van
aard om noch mij, noch mijne onderzoeksrechters in een bespottelijk daglicht te stellen, zooniet zou onmiddellijk alles als
een kaartenhuis ineen storten.
En zonderling genoeg : wat er van mij zelven geworden
ging, daarover bekommerde ik mij geen oogenblik ; al mijne
bezorgdheid strekte zich uit tot mijne vrienden en medewerkers,
die alles getrotseerd hadden om de propaganda in voile beweging te houden. Kon ik daarin gelukken, dan mocht er
gebeuren wat wilde, ik zou voldaan zijn.
Natuurlijk dat ik de waarheid niet veropenbaren mocht ; ik
moest derhalve liegen. Maar wat beteekende eene leugen tegenover zoogenaamde Duitsche onderzoeksrechters, die met leugens en bedrog aan elkander hingen, zooals ik, tijdens het onderzoek, vier maanden tang, elken dag ondervinden moest ?
Welke waarheid diende er verkondigd te worden voor een
« Kriegsgericht 0, dat nog geen karikatuur van rechtbank was;
waar alles als wetsverkrachting moest beschouwd worden en
waar er met het leven van ongelukkigen gespeeld werd als de
kat met de muis? Hoe durfden zelfs Duitschers komen spreken
over recht in een land, dat ze aangevallen hadden, nagenoeg op
dezelfde wijze als o' destijds Cartouche en Mandrin hunne slachtoffers aanvielen en afmaakten !
Neen, in de omstandigheid waarin ik mij be yond, hoefde
er om eene leugen min of meer geen gewetensbezwaar gemaakt
te worden.
Indien er voor anderen gem gevaar hadde bestaan, zou ik
er hoegenaamd geen graten in gevonden hebben, bij de eerste
ondervraging openhartig te zeggen : 0 Ja, ik ben Droogstoppel, schrijver en uitgever der brochuren van lien naam ; doe
met mij wat ge wilt ! #
Maar daaraan kon niet gedacht worden en, ondanks alles,
moest het middel tot redding der vrienden gevonden worden !
Z66 werd het begrijpelijk dat ik, in het eerste stadium milner opsluiting, mij niet den tijd gunde tot het maken van wijsgeerige beschouwingen over de beste methode, om elk uur
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twee honderd vijftigmaal door eene cel te stappen, zonder pijn
in 't hoofd te bekomen.
1k wandelde heen en weer, ja, maar den geest steeds vervuld met mijn ontwerp dat ik, even als eene goed geschreven
novelle, zoo degelijk in elkaar wilde schroeven, dat de behendigste speurhond het nog voor mogelijk hadde moeten houden.
Met ingewikkelde Bingen hoefde ik niet te schermen, want
dit zou alles maar verbrod hebben en misschien ten slotte, door
strikvragen geprangd, mil zelven in eenen onhoudbaren toestand
kunnen plaatsen. Het beg:n en het einde der verdediging moesten zoo gladweg van stapel loopen, als het te water laten van
een nieuw getimmerde mosselschuit.
Omstreeks den middag werd ik in mijne overwegingen gestoord door het plotseling openen van een klein vierkantig gat,
dat te midden der ijzeren celdeur is aangebracht. Mijne eerste
gevangenissoep ging mij toebedeeld worden.
Natuurlijk, als nieuweling vlotte dit niet gemakkelijk en ik
moet ronduit bekennen, dat mijn 0 debut » niet bijzonder gelukkig was. In den hoek op een kasje had ik wel eene groote blikken schotel zien staan, maar mij daar niet verder om bekommerd
dan om te bestatigen, dat er een paar flinke deuken in gedrukt
waren. Dit was mijn soepschotel, maar ik had er niet aan gedacht. Men riep mij toe, deze schotel door het opengemaakte
gat te steken ; loch, van twee taken eerie : ofwel was de opening
niet groot genoeg voor de schotel, ofwel was de schotel te groot
voor de opening. De 0 fatik >i, — dat is de gevangene welke
de soep uitdeelt, kuischt en vaagt, in 't geheim briefkens draagt
van de eene cel p aar de andere ; kortom, die zich in 't geniept
leent tot alle schurftige boodschappen—wist er echter wel raad
op : door de schotel schuin te houden en er een weinig aan te
wringen, geraakte zij eindelijk door de opening. Tot daar bestond er nog geene reden tot klagen. Nochtans, langs denzelfden weg moest de schotel in mijne cel weerkeeren, loch ditmaal
gevuld met hitte soep. Er moest dus zeer voorzichtig mee omgesprongen worden. Had ik de schotel niet ver genoeg door de
opening kunnen trekken, of had de fatik, die natuurlijk buiten
stond, haar te vroeg losgelaten, — ik zou er geen eed op durven doen — maar zeker is het, dat eensklaps de gevulde soep32

schotel neerplofte, en de inhoud ervan neerkwam op de broek
van den soldaat,welke den fatik ter zijde stond. Vandaar Duitsche
vloeken nit den mond van den keizerlijken onderdaan en bedwongen geglimlach van den kant des fatiks. Reeds be yond men
zich op het punt met den grooten soepketel eene cel verder te
rijden, toen de deur geopend werd. Ditmaal was er plaats genoeg om mijne schotel zonder ongevallen aan te nemen. De
fatik, die zonder twijfel wist dat sommige schotels zeer moeilijk
door het middengat der celdeur konden gestoken worden, had
nochtans den soldaat van eerstaf verzocht de deur te openen,wat
deze weigerde. Het ging dus met hem als later met zijnen keizer,
die te laat bemerkte dat de pap gestort was.
lk herinner mij niet meer hoe de soep der gevangenis mij
de eerste maal gesmaakt heeft, maar wat mij nog levendig voor
den geest staat is, dat ik mij reeds enkele minuten later opnieuw
op wandel zette, verdiept in mijn onderwerp tot verdediging der
Droogstoppelzaak.
In den loop van den namiddag was ik er zoo ver mee gevorderd, dat ik alle gevaar voor mijne trouwe medewerkers als
niet meer bestaande achtte ; wel te verstaan indien er zich, buiten mij om, geene onvoorziene verwikkelingen voordeden die,
natuurlijk, altijd kunnen plaats grijpen ; maar dan zouden deze
toch aan onvoorzichtigheden van anderen moeten toegeschreven
worden.
Ten slotte bleek mijn verdedigingsstelsel zoo eenvoudig
mogelijk : Dat ik de brochuren-Droogstoppel, aismede « De
Vrije Stem » gedrukt had, kon ik niet loochenen, maar ik moest
ontkennen dat ik de schrijver der brochuren was ; daarvan was
geen enkel bewijs voorhanden. In tegenovergesteld geval zou
men onmiddellijk gevraagd hebben, met welke verspreiders ik
in rechtstreeksche verbinding had gestaan. En dan zou ik verderen uitleg dienen te geven. 1k moest dus een onbekenden
persoon tusschen de beenen schuiven, voor wiens rekening
zoogezegd alles gedrukt was.
Eene boekhouding bestond er van deze onderneming niet;
geen enkel naam der in de zaak betrokken personen stond
ergens ingeschreven, zoodat langs dien kant de Duitschers niemand hoegenaamd konden opsporen.

Zoolang er dus staande werd gehouden, dat ik slechts 6en
persoon, namelijk mijn klient, in deze zaak gekend had, diende
deze alleen opgezocht te worden, en die moest natuurlijk onvindbaar blijven, om de eenvoudige reden dat hij niet bestond.
Maar dit stelsel moest onvermijdelijk al de anderen redden !
Het volgende hoofdstuk zal aantoonen dat mijn plan niet
zoo slecht ingekleed was als men, op het eerste zicht, wellicht
geneigd zijn zou te kunnen denken.
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IV.
VOOR DE VIERSCHAAR DER « KRIMINAL POLIZEI. »

u ik mij genoegzaam gewapend achtte tegen alle
gebeurlijke strikvragen mijner onderzoeksrechters,
gevoelde ik mij gerust gesteld. Zeker begon ik het
in mijne cel niet vermakelijk te vinden, maar ik wist
mij toch in zooverre in mijn lot te schikken, dat ik er geen verdriet om leed. Mijne legerstede wekte meer bezorgdheid in mij
op, want voor de eerste maal mijns levens ging ik feitelijk op
den grand slapen. 1k troostte mij evenwel met het denkbeeld,
dat iemand die over den kop kon springen, ook trachten moest
over den staart te geraken.
Omstreeks zeven uur van den avond hoorde ik andermaal
het voortschuiven van een zwaren ketel ; wederom werd het
middengat mijner celdeur geopend. Rechtuit gesproken, ik was
een beetje vreesachtig geworden, want het ongeval van den
middag lag nog te versch in mijn geheugen om niet met weemoed terug te denken aan de gestorte soep op de broek van
den soldaat. Bracht men opnieuw soep, dan... Doch, neen ,
door de opening walmde mij den geur van boonen tegen, en
dan was er geen gevaar bij, de schotel schuin door het gat te
wringen.
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Des morgens, bij mijn blijde intrede, had men mij gezegd,
dat het toegelaten was, tijdens de wandeling, te rooken, wat
echter in de cel ten strengste verboden was. Pijp en tabak had
men in mijn bezit gelaten ; eenige losse solferstekjes staken in
een zijzakje van mijnen jas, waarop men, tijdens het onderzoek,
geene aandacht verleend had. Na afloop van het boonsouper
stopte ik mijne pijp en, zonder mij het minst te bekommeren om
het voorgeschreven reglement, zat ik enkele minuten later te
rooken op mijnen stroozak, om een Turk beschaamd te maken.
Dit duurde totdat de duisternis reeds geheel ingevallen was en ik
aanstalten begon te maken om 0 eene zoete verkwikking > in
den slaap te vinden.
Ter vervanging van een peluw bleef mij niets anders over
dan mijn jas netjes in elkaar te vouwen, en geruimen tijd nadat
ik de ledematen op mijnen stroozak had uitgestrekt, hoorde ik
nog steeds de schetterende klanken van vrouwenstemmen der
buurt, die hare kinderen luidkeels riepen, en hun gezang door
de Begijnenstraat lieten weergalmen.
Zonderlinge tegenstelling : buiten de gevangenis voor de
volkskinderen te veel vrijheid ; binnen de gevangenis te weinig
vrijheid voor menschen, wier eenige misdaad bestond in het
dienen van het Vaderland !
Dien nacht werd ik maar al te zeer gewaar, dat ik niet op
een donzen bed gedroomd had van Droogstoppels en andere
dingen, en met vreugde zag ik den volgenden dag te gemoet.
Het scheen mij toe alsof ik half geradbraakt was.
Op Zaterdag, 5 Augustus 1916, omstreeks 10 uur in den
morgen, werd de deur mijner cel opengeworpen en eene soldatenstem riep luidkeels : 0 Kriminal polizei ! o
De 0 kriminal polizei >> waren de Duitsche tienstuiversgasten, die alle huizen binnendrongen, al wat deftig is in de
gevangenis staken, en door allerhande vervalschte rapporten
de veroordeelingen voorbereidden. Die 0 kriminal polizei o ging
thans in mijne zaak de gewichtige rol van onderzoeksrechter
vervullen.
Enkele minuten nadien beyond ik mil beneden in eene kamer, waar het eerste onderzoek ging plaats grijpen. Het waren
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Quentin en Weghe, die zich zeer majestatisch achter eene groote
tafel plaatsten.
1k had alle reden om te denken, dat beiden den vorigen
nacht op verkenning waren uitgegaan, want hunne oogen verrieden nog veel slaperigheid.
Terwijl Quentin een halven riem ministerpapier — genoeg
om er nog acht-en-twintig Droogstoppels op te schrijven — uit
een lederen omslag te voorschijn haalde en op de tafel legde,
stak Weghe, die zich naast zijn eerbiedwaardigen collega geplaatst had, de hand in den broekzak en haalde een paar peren
voor den dag ; uit den anderen broekzak kwam een appel te
voorschijn, en van uit den achterzak van zijnen zomerjas vertoonden zich weldra een half dozijn groote, roode pruimen.
Quentin, van zijnen kant, opende een nummer van « La Belgique », waaruit een paar dikke boterhammen, besmeerd met
confituur, te voorschijn kwamen.
1k had pijp en tabak meegenomen en, zonder de toestemming mijner onderzoeksrechters te vragen, stopte ik en blies
weldra de geurige tabakswalmen door de kamer. Geen van
beiden veroorloofde zich over mijne' handelwijze eenige opmerking.
Daarop begon Quentin zoo smakelijk in zijne boterhammen
te bijten, alsof hij sedert acht dagen niets meer te eten had gekregen. Wat zijn bijlooper Weghe betreft, deze had reeds eene
peer tusschen de tanden en knabbelde ze naar binnen met eene
ongegeneerdheid, om het eerste het beste appelwijf de loef of
te steken. De tweede peer volgde den weg der eerste, daarna
den appel, en toen kwamen de pruimen aan de beurt. En wanneer alles door het keelgat verdwenen was, stond herr Weghe
op, nam den afval der vruchten in de hand, begaf zich naar den
schoorsteen, waarin geene ' kachel was aangebracht maar het
schouwgat open stond, en liet alles netjes door de schoorsteenpijp naar beneden vallen. Men moest het herr Weghe aanzien
dat het niet de eerste maal was, waarop hij zich op zulke eenvoudige wijze, van zijnen afval wist te ontmaken. Maar het felt
zelf, dat die q kriminal polizei » zich in tegenwoordigheid van
eenen gevangene aanstelde gelijk de wijven van den « Boulevard Anglais » achter het Stuivenberggasthuis, bewees af37

doende de hooge waardigheid welke zij van haar ambt meende
te hebben.
Bijna gelijktijdig waren de onderzoeksrechters met hun
o dejefiner » o fertig ». Er ontbrak nog maar alleen aan, dat
er eenige gotten bier en een paar mandjes pruimen op de tafel
hadden gestaan, om de kamer het uitzicht van half-herberg en
half-winkel te geven.
En ondertusschen rookte ik, de beenen over elkander gekruist en de handen in de broekzakken, aan de andere zijde der
tafel, smakelijk voort, in afwachting dat er met de ondervraging
een begin zou gemaakt worden.
Na het morgenmaal der < kriminal polizei » kwamen de
sigaretten voor den dag, en then scheen men er ernstig aan beginnen te denken, den stier bij de horens te vatten.
Quentin legde een aantal onbeschreven bladen voor zich,
nam de pen tusschen de vingeren en begon met op zijne beurt te
vragen naar naarn, voornaam, woonplaats, datum en jaar van
geboorte, kortom naar alles wat een ernstig kriminal polizei
noodig heeft te weten om met alien mogelijken luister zijne taak
aan te vatten. Daarna ontstak hij eene tweede sigaret, liet zich
achterover vallen in zijnen armstoel, keek mij een oogenblik
vrij zonderling aan en liet zich op hoogen toon de woorden
ontvallen
— 0 De zaak welke ons gaat bezighouden, is stellig een
der gewichtigste die, sedert de Duitsche bezetting, door het
krijgsgerecht zal geoordeeld worden. Achttien maanden lang
hebt gij, door uwe brochuren, geteekend Droogstoppel, en het
uitgeven van o De Vrije Stem 0 ons, Duitschers, beleedigd en
het yolk tot verzet tegen onze overheid aangespoord. Er is ongetwijfeld veel stoutmoedigheid en durf noodig geweest om het
zoover te drijven. Gij zult wel willen erkennen dat wij zeer
lankmoedig geweest zijn, en.... »
— o Verschooning », onderbrak ik den man met de con-.
fituur-boterhammen. < Van lankmoedigheid kan bier in de verste verte geen spraak zijn. Indien gij mij, bij de verschijning der
eerste brochuur-Droogstoppel bij den kraag hadt kunnen vatten, ben ik niet zoo nalef te denken, dat gij daarmee zoudt getalmd hebben tot aan de uitgave der vijf-en-twintigste. Het zou
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zeer merkwaardig zijn te weten, hoelang en met hoeveel speurhonden gij Antwerpen en omliggende gemeenten doorsnuffeld
hebt, om den drukker dezer brochuren op het spoor te geraken.
En nu weet gij zoo goed als ik dat, zonder het lafhartig verraad
van zekere activisten, ik vandaag niet tegenover u zou gezeten
zijn.
— A Gij schijnt dan wel goed van alles op de hoogte te
wezen ? o bracht Quentin spotlachend in het midden.
- « Wat ik zeg is yoor niemand een geheim. En wat mij
betreft, twee dagen vOOr mijne aanhouding was ik onderricht
van wat er gebeuren ging.
Op mijne laatste woorden bleef Quentin het antwoord
schuldig, doch Weghe kwam er tusschen met de aanmerking :
— « Waarom hebt ge dan niet gepoogd de vlucht te
nemen ?
Waarom ?... Omdat gij, in dit geval, niet zoudt ge—
aarzeld hebben mijne vrouw, die nochtans nooit tusschen mijne
zaken gemengd was, aan te houden. Zijn er dan geen voorbeelden van lien aard met de vleet aan te stippen ? Of denkt gij dat
het yolk niet weet wat er bij u omgaat ? Wil ik u eene familie
van Cappellen aanduiden, waarvan de moeder, twee dochters en
drie zonen hier in de gevangenis opgesloten zitten, omdat de
vader de wijk naar Holland genomen heeft ? Noem mij, behalve
Duitschland, nog een land ter wereld, waar rechterlijke zeden
bestaan als degene, welke gij in ons bezet gebied hebt ingevoerd ? »
Deze woorden, op eenigszins energieken toon geuit, hadden de herren polizei wei een oog€ nblik verbluft doen opkiiken,
maar beschaamd maken niet. Voor alle antwoord liet de kleine
Quentin er op volgen :
— « Gij vergeet dat wij, Duitschers, de meesters van Belgie zijn ! »
— A Voorloopig, ja. Maar dit meesterschap zal juist zoolang duren totdat men er u met schande uit verjagen zal ! » kon
ik mij niet weerhouden hem toe te voegen.
Quentin was kwaad geworden en Weghe bepaalde er zich
bij de kin in den palm zijner hand te laten rusten en mij spot-
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lachend aan te staren. De hand van Quentin viel loodzwaar op
de tafel en driftig snauwde hij mij toe :
— « Als gij u nog eenmaal dergelijke uitdrukking veroorlooft, zal ik niet aarzelen u eenige dagen in de ijzers te doen
leggen ! »
— « Ziedaar een andere trek van Duitsche cultuur ! » liet
ik mij bedaard ontvallen. « Mocht ge ooit de barbaarschheid
zoover drijven, wees dan verzekerd, dat er van verder onderzoek geen spraak meer zijn zou, want ik zou u noch ja, noch
neen meer antwoorden. »
Er werden nieuwe sigaretten opgestoken en inmiddels
scheen het dreigend onweer in zooverre tot bedaren te zijn gekomen, dat Quentin, zonder tot mij op te zien, de vraag stelde:
— « De drukker der brochuren-Droogstoppel is gekend ,
wie is de schrijver er van ? »
— 0 Daar kan ik geen antwoord op geven, omdat ik het
niet weet. » Groote verbazing op het gelaat der kriminal polizei.
— « Men heeft ons ten stelligste verzekerd dat gij, en
niemand anders, de schrijver dezer brochuren zijt ! » wierp
Quentin op.
— 0 Welke « men » heeft u dat bevestigd ? » hernam ik
dadelijk. 0 1k heb het recht dit te weten. » En daar geen van
beiden geneigd scheen mijne vraag te beantwoorden, voer ik
voort : « Levert gij nu zelven niet het bewijs, dat gij met verklikkers aangespannen zijt ?... Door uwe jarenlange aanwezigheid te Antwerpen en lang voor den oorlog, zijt gij er wel in
gelukt eenigszins Vlaamsch te leeren spreken, maar lezen kunt
gij het ternauwernood. Uwe bevoegheid om daarover een oordeel te vellen, staat dus beneden het peil van zero, en als gevolg
daarvan moest gij ingelicht worden door een Vlaming zelf.
Sommige Vlamingen hadden er stellig belang bij, mij, als drukker, uit den weg te ruimen, maar met het auteurschap der
brochuren-Droogstoppel, ik herhaal het u eens en voor altijd,
had ik niets te maken. 0
— «Wij zullen u later het tegendeel bewijzen ! » weersprak
Weghe.
— « Ge zoudt beter doen, daarvan op staanden voet het
bewijs te leveren, en zoudt daaraan dan ook wel gevolg geven,
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indien u dit mogelijk ware ; loch, noch heden, noch later zal
dit bewijs op den voorgrond treden. Beken toch, dat mijn verklikker u leelijk bij den neus heeft geleid ! »
Er volgden eenige oogenblikken stilte, waarvan Quentin
gebruik maakte om de pen over het papier te laten krassen, en
ik, om andermaal mijne pijp aan te vuren. En toen wij beiden
met ons werk gereed waren, bedacht Quentin zich een weinig
en stelde weldra de vraag :
— « Maar, indien gij niet de schrijver der brochurenDroogstoppel waart, op welke wijze kwaamt ge dan in het bezit
der kopij ? »
— 0 Op dezelfde wijze als de drukker, bij wien gij jets
drukken laat. »
— 0 Gij wilt dan doen gelooven, » wedervoer Quentin,
dat zoo maar de eerste de beste voorbijganger uwe woning binnenviel en een hoeveelheid kopij uit den zak te voorschiin haalde
met verzoek, maar aanstonds beginnen te drukken ? »
— « Indien gij, bijvoorbeeld, dergelijk werk aan de hand
halt gehad, zoudt gij dan wellicht een trompetter vooruit gezonden hebben om uwe komst aan te kondigen ? » vroeg ik. 0 Wat
ongewoons ligt er in, dat iemand, gelijk voor welk drukwerk,
zich bij eenen drukker aanbiedt om het uit te voeren ? »
— 0 En steldet gij zoo maar dadelijk vertrouwen in eenen
onbekende, die zich onverwachts bij u aanbood ? » hernam
Quentin.
— 0 Toch niet ; die man was mij warm aanbevolen door
een mijner vrienden, als zijnde een uitstekend patriot ! 0
— 0 Wie was die vriend ? » riepen Quentin en Weghe gelijktijdig.
— 0 Gij zult wel zoo beleefd willen zijn daar niet op aan te
dringen ! » weersprak ik kalmpjes. « Die vriend heeft het gelaten bij zijne aanbeveling en zich noch rechtstreeks noch onrechtstreeks met de uitgave bemoeid. 1k weet wel dat, indien ik zijn
naam noemde, dadelijk een half dozijn speurhonden zouden
uitgezonden worden om te trachten hem in hechtenis te nemen.
Maar ik zou u bovendien deze nuttelooze moeite willen sparen,
want sedert meer dan een jaar bevindt die vriend zich in Engeland. »
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— o Gij liegt ! o bulderde Quentin, terwij1 hij zijne pen op
de tafel smeet.
— « Welopgevoede menschen roepen nooit : ge liegt ! o
bracht ik zoo bedaard mogelijk in het midden. 0 En als ik u
vragen moest naar het bewijs van : ge liegt ! wat zoudt ge mij
dan antwoorden ? o
— o Gij hebt u onbedachte woorden laten ontvallen I >
aldus ontweek Quentin mijne vraag. o Die woorden zult ge
nailer toelichten. Het vertrek van dien vriend naar Engeland
wordt enkel voorgewend, omdat gij den neus voorbij gepraat
hebt !
— o Gij vergist u volkomen ! >> weersprak ik, immer op
denzelfden bedaarden toon, alsof ik het over de meest onverschillige zaak te doen had. o Die vriend bestaat, althans voor
Belgie, niet meer, en er hoeft dan ook geen verder belang aan
gehecht te worden. Het moet u voldoende zijn te weten, dat
ik niet lichtzinnig begonnen ben te drukken voor eenen onbekende, die even goed een Duitsch spion had kunnen wezen,
indien ik niet de volstrekte zekerheid verworven had, met een
goed vaderlander te doen te hebben gehad. o
— 0 Maar, 0 viel Quentin mij in de rede, 0 als die vriend
zich toch, zooals gij beweert, op Engelschen bodem bevindt,
kan er ook geen gevaar in bestaan, ons kennis te geven van
zijnen naam ? o
— o Dat is waar ; loch ik ben nu eenmaal vast besloten
geene personen in mijne zaak te betrekken, welke er geene gemeenschap mee hebben. En daarom zou ik u willen verzoeken,
daarop niet verder aan te dringen !
Quentin bleek met mijn antwoord niet tevreden, want hij
hernam dadelijk :
— « Als die vriend een onbekende warm had aanbevolen
om verboden schriften te drukken, was deze eveneens schuldig !
— o Nogmaals mis ! Die vriend in kwestie heeft mij niet
aangespoord de schriften van eenen onbekende te drukken,
maar alleenlijk meegedeeld, dat ik vertrouwen in den onbekende
stellen mocht. Dat is lets geheel anders. Dit is z(56 waar dat,
toen ik twee brochuren-Droogstoppel gedrukt had, ik op zekeren
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dag mijn vriend op het lijf liep en deze mij vroeg, welk karweiken
die onbekende aan de hand had gehad. »
— « En toen hebt gij waarschijnlijk gezegd, dat er spraak
was geweest van venijnige en opruiende schriften tegen de
Duitschers ? » vroeg Quentin.
— « Ja, dan heb ik er geen geheim van gemaakt, » liet ik
er glimlachend op volgen. « En om zich daarvan te kunnen
overtuigen, heb ik hem zelfs een half dozijn Droogstoppels
gegeven. Alleenlijk heb ik hem alsdan niet gesproken van
« opruiende » schriften, zooals gij ze gelieft te noemen, want
uit de pen van Janus Droogstoppel is nooit iets opruiends gevloeid. Deze heeft de zweep gehanteerd en geslagen waar het
noodig was, zoowel op den rug der Duitschers als op dien der
activislen, die de aftakeling ruimschoots verdiend hadden. »
— « Gij weigert dan bepaald den naam kenbaar te maken
van hem die, volgens uwe bewering, de aanbeveling gedaan
heeft? » hernam Quentin na eene korte poos.
— 0 Nog eens : van aanbeveling is nooit spraak geweest,
wel van vertrouwen dat ik in den onbekende stellen mocht. Laat
ons derhalve niet langer stil blijven bij iets, dat voor u geen
belang hebben kan, en waarmee ik mij ook niet verder inlaten
wil. »
Daarop brak een heftig tumult los bij de herren tienstuiversgasten, en onmiddellijk kwam ik tot de overtuiging, dat deze gewoon waren uit te gaan van het standpunt : waar geweld niet
baat, moet list gebruikt worden, en wederkeerig. En indien
men er op gerekend had, daardoor indruk op mij te maken,
moest men al zeer spoedig tot de bevinding komen, dat het doel
gansch gemist was ; want, hoe men ook bulderde en bedreigingen van alien aard uitbracht, ik antwoordde niet meer en
bleef rustig mijne pijp voortrooken, alsof mij de zaak in geenen
deele meer aanbelangde. Er moest dan ook onvermijdelijk een
oogenblik komen, waarop zij al die herrie zouden staken. En
dit oogenblik brak zelfs spoediger aan dan ik mij voorgesteld
had, want eensklaps veranderde Quentin van taktiek, nam weer
de pen in de hand en vroeg in eene andere orde van gedachten :
— « Achttien maanden lang hebt gij Droogstoppels ge43

drukt ; ondertusschen moet gij toch wel achter den naam van
uwen lastgever gekomen zijn ? »
— 0 1k wil openhartig genoeg zijn en u zeggen, dat ik in
het begin wel eens gepoogd heb lets meer van mijnen klient te
weten te komen, doch ik ben er nooit in gelukt. Van zoodra ik
bemerkte dat hij zijn incognito wenschte te bewaren, heb ik op
niets meer aangedrongen, en zoo bleef alles op den ouden voet.»
— << Maar, de vriend in kwestie had u over hem kunnen
inlichten. Deze was op de hoogte van de eenzelvigheid des
onbekenden, zooniet ware het hem immers onmogelijk geweest,
dezen warm bij u aan te bevelen ? o hernam Quentin, terwiji hij
mij belangstellend aanstaarde.
— 0 Ongetwijfeld had mijn vriend mij een en ander over
hem kunnen meedeelen, indien ik daaraan gehouden had, maar
het lag nu eenmaal niet in mijne bedoeling veel bijzonders nopens mijnen klient te weten te komen. 0
— o Niemand in uwe plaats zou aldus gehandeld hebben !».
kwam Weghe er andermaal tusschen.
— << Het raakt mij niet wat anderen in mijne plaats zouden
gedaan hebben ; het zij voldoende te weten, dat ik er niet aan
hield er een inlichtingsbureel op na te houden, eenmaal dat ik
de overtuiging had opgedaan, met een goed patriot te doen te
hebben. Het ware tevens het beste middel om niemand te verklappen, wiens naam men niet kent. >>
— 0 Gij waart dus wel degelijk verzekerd van het slecht,
misdadig werk dat gij verricht hebt door het drukken der Droogstoppels ? o merkte Quentin aan.
— 0 Slecht en misdadig werk ! >> riep ik verbluft uit.
0-Waar haalt gij het toch, mij daarvan te beschuldigen ? Heeft
iedereen dan niet het recht zijn Vaderland te dienen, of is het
alleen den Duitschers toegelaten het monopool van vaderlandsliefde te bezitten ? Misschien had men zich te Berlijn voorgesteld
dat, na het bombardement van Antwerpen, de burgers in massa
naar de stadspoorten zouden gesneld zijn met bloemen en kransen, om de overweldigers hartelijk welkom te heeten ! Maar
DM toch kon er geen overwonnen yolk over denken, dat de
eenige fout begaan had, sedert eene lange reeks van jaren, uwe
landgenooten zooniet op de armen gedragen, dan toch op aller44

lei wijze vertroeteld te hebben. Wij, Beigen, zouden den naam
van yolk onwaardig geweest zijn, indien wij lijdzaam alle Duitsche verdrukking hadden gedoogd, zonder er openlijk verzet
tegen aan te teekenen. Op eene andere wijze heeft Droogstoppel
nooit gehandeld !
1k had mij een oogenblik gevleid met de hoop, dat mijne
onderzoeksrechters ten minste de gegrondheid mijner aanmerking zouden erkend hebben. Het bleek echter dadelijk dat ik te
veel verwacht had van de mannen van 0 Gott mit uns », want
nauwelijks was mij het laatste woord uit den mond, of Quentin,
die reeds de pen achteloos op de tafel had geworpen, sprong
eensklaps recht uit zijnen armstoel, stak de handen in de broekzakken en snauwde mij toe
— 0 Gij vergeet dat gij gevangene en geheel in onze macht
zijt!...Weet gij wel dat wil met u doen kunnen wat wij willen?...
De Beigen zullen Jansen zooals wij, Duitschers, gelieven te
fluiten ! Droogstoppel heeft het vuilste, het laagste, het afschuwelijkste werk verricht tegenover Duitschland, dat men zich maar
eenigszins voorstellen kan. En om de lafheid tot het uiterste te
drijven, verschool hij zich achter een Amsterdamschen sigarenfabrikant ! »
— « Ja, ik weet het : een sigarenfabrikant, die de Lauriergracht, 37, bewoonde, >> onderbrak ik herr Quentin. « Maar
me dunkt dat Droogstoppel wel zeer naief zou geweest zijn,
indien hij telkens op zijne brochuren zijn eigen naam en adres
hadde meegedeeld. Zeker zou het u aangenamer geweest zijn,
indien gij rechtstreeks op uw doel halt kunnen afgaan, loch,
waarin zou dan nog de kunst van « pakken » bestaan hebben ?
1k wil hier evenmin optreden als advocaat van Droogstoppel ,
maar uit den naam van alle rechtgeaarde Belgen zie ik mij toch
verplicht verzet aan te teekenen tegen de beschuldiging dat hij
het vuilste, het laagste, het verachtelijkste werk tegenover
Duitschland geleverd heeft !... Droogstoppel heeft niets anders
gedaan dan de waarheid geschreven, en uwe aantijging bewijst
noch min, noch meer, dan dat gij zeer moeilijk de waarheid
slikken kunt. Als ge Janus ooit in handen krijgt, zal deze u
misschien nog wel andere waarheden weten te zeggen. »
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— « Wij zijn overtuigd dat Droogstoppel voor ons zit ! >>
wedervoer Quentin.
— 0 En als ik u nogmaals verzocht daarvan het bewijs
voor te brengen ?
— 0 Dat zult ge spoediger bekomen dan gij wenscht ! >
riep Weghe. « Wij zullen het in uw huis wel vinden I »
— 0 lk wacht u daarmee af ! >, merkte ik glimlachend aan.
« 1k geloof nochtans dat de Duitsche polizei aan bewijzen niet
altoos het grootste belang hecht. ).>
— « Wat bedoelt ge daarmee ? >> vroeg Quentin opgewonden.
— « Daardoor bedoel ik dat niet al degenen, welke door
het Duitsche krijgsgerecht veroordeeld werden, met bewijzen in
de hand gestraft zijn. Na den oorlog zal ik er zelfs niet noodig
zijn, om u daarvan met bewijzen te overstelpen ; doch ik vrees
dat er alsdan niet veel polizei nog te Antwerpen zal rondloopen. »
1k had deze woorden met zooveel nadruk uitgesproken,
dat zoowel Quentin als Weghe er wel eenigszins door getroffen
werden. De eerste schreef voort aan zijn proces-verbaal ; de
tweede keek mil wel zonderling aan, maar bewaarde toch het
stilzwijgen.
Er ging eene korte poos in sprakeloosheid voorbij.
— « Gij beweert dan, >> hernam Quentin eensklaps, « dat
gij niet de schrijver der brochuren-Droogstoppel zijt. Indien dit
waar is, moet deze u toch bekend zijn. Van het tegendeel zult
gij ons nooit overtuigen. Vergeet niet dat het in uw eigen belang
is, ons alle mogelijke ophelderingen te verschaffen. Weigert gij
ons deze ophelderingen te geven, dan zult gij niettemin als de
schrijver ervan veroordeeld worden. Daar kunt gij ten stelligste
op rekenen ! »
— « Het verheugt mij uit uwen mond de bevestiging te
vernemen van wat ik zooeven zegde. Mijne veroordeeling als
schrijver zou dus enkel geschieden op een bloot vermoeden,
want ik verklaar ten stelligste dat daarvan nooit het bewijs kan
geleverd worden, om de afdoende reden, dat, wat niet bestaat,
nooit kan geleverd worden. Indien ik daarentegen de schrijver
geweest ware, zou ik het u van eerst af met de meeste openhar46

tigheid en zonder eenig aandringen uwerzijds meegedeeld hebben. Als gij er anders over denkt, welnu, dan kent gij mij nog
niet. Meent nu niet, dat deze veroordeeling mij het slapen beletten zal, verre van daar. 1k wil u slechts onder het oog brengen,
dat gij ongelijk hebt u lang met onderzoeken bezig te houden,
als er toch geen bewijzen meer noodig zijn !
Quentin trachtte het pleit te winnen met de aanmerking
— . Alles getuigt tegen u ! Gij zijt wellicht de eenige drukker in Belgie, bekwaam om dergelijke brochuren te schrijven.
Het is evenmin onaanneembaar, dat, indien gij de brochuren niet
geschreven hebt, de schrijver u bepaald onbekend zou zijn. Gij
wilt u verschuilen achter het anonymaat, eene stelling welke niet
kan volgehouden worden.
— << Het staat u volkomen vrij over deze kweste te denken
zooals gij wilt. Nochtans, als gij u hebt laten wijsmaken dat ik
de eenige drukker van het land ben, die de pen hanteeren kan,
zult gij u zeer bedrogen vinden. 1k zou u op staanden voet minstens een dozijn Belgische collegas kunnen opsommen, die als
uitstekende letterkundigen sinds lang eene welverdiende faam
genieten. ).>
— << Welke zijn deze schrijvers-drukkers?» vroeg Quentin.
— . 0, dat kan u niet het minst belang inboezemen. Geen
mijner confraters zal zich ooit met de brochuren-Droogstoppel
hebben beziggehouden, want in dit geval zouden deze ze wel
in hunne eigen werkhuizen gedrukt hebben. Daar mag geen
oogenblik aan getwijfeld worden ! o
Er werd voorloopig niet verder op aangedrongen ; doch
Quentin bleek nog te weinig van de zaak te weten, om er in te
berusten, en daarom wedervoer hij, na andermaal eene sigaret
ontstoken te hebben :
— 0 Wij hebben bestatigd dat gij van deze onderneming in
uwe handelsboeken niets aangeteekend hebt ?
— A Dat is waar ; ik heb daarvan niet de noodzakelijkheid
ingezien.
— << Dit halt ge, in overeenstemming met de wet, toch
moeten doen ! 0 voegde Weghe mij toe.
— . Inderdaad ; doch ik verkoos daar geen gevolg aan.te
geven. Volgens de Belgische wet was ik daartoe verplicht, maar
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vermits de Duitschers onze wetten onder de voeten treden, en
er nopens dit punt door de Duitsche bezetting geene 0 Bekanntmachungen o openbaar werden gemaakt, was ik van meening
dit gerust over het hoofd te mogen zien ! 0
— 0 Zeer spitsvondig bedacht ! o lachte Quentin, die elk
oogenblik van humeur veranderen kon. 0 En het was tevens het
beste middel om de verspreiders uwer brochuren niet aan gevaar bloot te stellen. 0
— « 1k begrijp niet waarom ? 1k kon immers deze onderneming wel ingeschreven hebben, zonder den naam van mijnen
klient te vermelden? En al hadde ik dit willen doen, ik zou het
niet gekunnen hebben. Het is nu toch al te duidelijk dat ik dezen
post in miine handelsboeken onverlet liet om, in voorkomend
geval, moeilijkheden met het Duitsch gerecht te vermilden. 0
— << De gebeurtenissen hebben nochtans geleerd, dat deze
voorzorg uwe aanhouding niet heeft kunnen verhinderen ! »
spotte herr Weghe.
— o 't Zij zoo. Doch op deze voorzorg had ik evenmin
eene rots gebouwd. Zonder verraad zou ik hier vandaag toch
niet voor u gezeten hebben. Uwe taak was bijgevolg zeer gemakkelijk en groot ongelijk hebt gij u voor te stellen, dat gij
Sherlock Holmes de loef hebt afgestoken. 0
— o Hebt gij ooit rekeningen aan uwen klient afgeleverd?»
wedervoer Quentin.
— 0 Neen. Alles tusschen ons moest, zooals ge wel vermoeden kunt, te goeder trouw geschieden ; zooniet, ware de
onderneming onmogelijk geweest.
— o Leg ons eens, zoo beknopt mogelijk, uit, hoe de onderneming in elkaar zat ! » weersprak Quentin, op den toon der
grootste belangstelling.
— o Die was zoo eenvoudig mogelijk. Telkens, bij tusschenpoozen van twee, drie weken, ontving ik 's avonds het
bezoek van mijnen klient ; deze overhandigde mij de kopij voor
eene nieuwe brochuur ; we spraken at voor een bepaalden
avond, waarop deze gedrukt zijn zou. Stipt op den dag en het
aangeduide uur meldde mijn klient zich aan. Deze betaalde de
onkosten en hij verwijderde zich met twee pakken brochuren
onder de armen. Was er jets eenvoudiger denkbaar ? »
48

— « Oppervlakkig beschouwd, neen, » meesmuilde Quentin. « Maar... dan zal uwe vrouw of de dienstmeid ons wellicht
nopens dien geheimzinnigen klient iets naderskunneninlichten.»
— « Het zou tijd en moeite verkwist zijn, daarover mijne
vrouw of de meid te ondervragen, ofschoon ik u volstrekt niet
van dit voornemen zou willen afbrengen. Geen van beide bemoeide zich ooit met de zaken mijner drukkerij. Dat kunnen almijne klienten getuigen, die zich in den regel immer rechtstreeks
naar mijn werkhuis begaven, zonder eene boodschap noch aan
mijne vrouw, noch aan de meid of te geven. »
— « Zeer wei, » grinnikte Quentin, welke meende ditmaal
den oppervogel van de wip geschoten te hebben. 0 Die geheimzinnige klient moest telkens aanbellen, stak in geenen zak en
was toch, verplicht aan de meid, welke opende, zich te vertoonen
zooals hij was. >>
— 0 Ook daarin was voorzien. Toen ik de eerste maal met
mijnen klient een onderhoud had om de voorwaarden der onderneming te bespreken, had de samenkomst plaats in het Park,
op voorstel van mijnen vriend, die daar echter niet bij aanwezig
was en ook niet wist, welke zaak er tusschen ons zou behandeld
worden. t' Akkoord over de onderneming en om te vermijden,
dat zelfs in mijne woning niemand van de zaak zou onderricht
worden, werd er afspraak gemaakt, dat die zoogenaamde geheimzinnige klient zich telkens op een Woensdagavond, te
negen uur stipt, ten mijnent zou aanbieden. Nu was er immers
toch niets eenvoudiger dan dat ik elken Woensdagavond, op het
vastgestelde uur, gedurende eenige minuten mijne pijp aan de
straatpoort ging rooken om vrijen toegang tot mijne drukkerij
te verleenen, zonder dat het noodig ware aan te bellen ? Het
uitgaan geschiedde op dezelfde wijze, en aldus werd het mogelijk, geen sterveling den neus tusschen mijne zaken te steken. *
— 0 Zeer vernuftig voorgebracht, . merkte Quentin, na
eenig overwegen aan. « Maar dergelijke geschiedenis zult gij
ons toch niet doen slikken. .
— « Wat ik meedeel, is geen geloofspunt, en het staat u
volkomen vrij, het aan te nemen of te verwerpen ; maar, noch
mijne vrouw, noch mijne meid zouden nooit den klient in kwestie

49

herkennen als deze voor hen stond en ik bevestigde dat hij het
was. Geen van beide heeft hem ooit gezien. »
— A Wij zullen hooren wat uwe vrouw en de meld daarover vertellen, » liet Quentin er op volgen. A En waar ging telkens uw klient met die pakken Droogstoppels been ? Het moet
zeer merkwaardig zijn dit te weten. »
— g Ongetwijfeld ; maar... ik heb het hem nooit gevraagd,
en uit eigen beweging heeft hij het mij nooit gezegd. Als ge ooit
Janus zeif in handen krijgt, zult gij gelegenheid genoeg hebben
hem daarover te ondervragen, natuurlijk in de veronderstelling
dat mijn klient Janus Droogstoppel in hoogst eigen persoon was,
wat mij zeer twijfelachtig voorkomt. Van het oogenblik dat de
rekening voldaan was, had ik niet meer het recht mij te bemoeien met de zaken van mijnen klient. »
— 0 Gij zult toch wel bemerkt hebben, welken weg uw
klient met de pakken opging ? » kwam Weghe er tusschen, die
al met zeker ongeduld op zijn uurwerk keek, want het was reeds
laat geworden.
— 0 Daar heb ik mij nooit om bekommerd. Steeds had ik
voor gewoonte, onmiddellijk na zijn vertrek de poort te sluiten. >>
— 0 Moet ge nu toch niet bekennen ., weersprak Quentin, 0 dat het oprecht zonderling heeten mag, dat gij geene enkele bijzonderheid kunt aanduiden ? Al wat de zaak kan ophelderen, is u onbekend. »
— « Dat kan u aldus toeschijnen ; maar, eene ziekelijke
nieuwsgierigheid is mij nooit eigen geweest, en al wat ik tot
uitvoering van het werk niet absoluut noodig had te weten, liet
ik onverlet. In mijne plaats zoudt gij ongetwijfeld evenzoo gehandeld hebben. 0
Juist toen eene scherpe Duitsche tenorstem te midden der
gevangenis luidkeels riep, dat men het eten moest komen halen,
wierp Quentin zich achterover in zijnen armstoel, beschouwde
mij eene wiji en sprak op echt hypocritischen toon
— g Laat mij nu toe u te zeggen dat, van al wat gij tot
hiertoe hebt meegedeeld, geen enkel woord waar is. 1k kan u
daarentegen verzekeren dat gij zeif de verspreiding der brochuren bewerkt hebt. En om u daarvan de proef op de som te ma50

ken, verwittig ik u reeds, dat gij Maandag aanstaande zult geconfronteerd worden met iemand uit de voorname Antwerpsche
wereld *, die u met deze verspreiding zeer behulpzaam is geweest. o
Dadelijk had ik begrepen wie er door Quentin bedoeld
werd, en ik moet rechtuit bekennen dat zijne mededeeling eene
leelijke streep door mijne rekening maakte. Toch had ik voldoende zelfbeheersching om mij niet het minst te laten ontroeren. Zelfs gaf ik op ietwat spottenden toon ten antwoord
— « lk wacht dien heer uit de voorname Antwerpsche wereld af. Maar ik geloof dat ik er lang zal op wachten. o
— « Ha ! gij schijnt te twijfelen ! o hernam Quentin. q Ik
herhaal dat gij niet langer dan tot Maandag zult moeten wachten
om geheel ontmaskerd te worden.
.— « En ik herhaal dat ik nooit voor iemand-anders dan
voor mijnen klient gedrukt heb en mij nooit, met welkdanige
propaganda ook, heb beziggehouden.
— « Komaan, ik zal uw geheugen nog wat beter opfrisschen », wedervoer de onderzoeksrechter, « want gij schijnt
nog niet goed te vatten wie ik bedoel. Ge kent immers toch wel
iemand die een groot huis bewoont op de Handelslei en wiens
naam met eene V begint ? »
1k haalde de schouders

op en het bleef er bij.
Quentin had ongeveer vijf bladen in de Duitsche taal volgeschreven, die hij tot een vijftigtal regels had samen getrokken,
om er verslag over te geven. En zoo werden processen-verbaal
mondelings en naar willekeur meegedeeld. Men schreef dus al
wat men wilde zonder dat de belanghebbende over zijne beschuldiging oordeelen kon.
lk teekende het proces-verbaal onder uitdrukkelijk voorbehoud dat, gezien alles in het Duitsch was opgesteld, ik niet verantwoordelijk bleef voor deszelfs inhoud.

* Volgaarne zou ik hier melding willen gemaakt hebben van den
naam van dien vriend, loch deze heeft mij verzocht, uit een gevoel van
kieschheid, in dit werk zijnen naam onverlet te willen laten. lk ben dus
verplicht daaraan gevoig te geven.
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V.
HOE DE MUIS UIT DE VAL BLEEF.

eene gebeurtenis van dienzelfden dag to
vertellen, moet ik de geschiedenis voleinden van den
vriend in kwestie der Handelslei, van wien Quentin,
bij het eindigen van het eerste onderzoek, gespro-

OORALEER

ken had.
Het opwerpen van dien naam was voorzeker geen toeval.
De Duitschers waren dus werkelijk onderricht van hetgeen er
gebeurd was, en ik moet openhartig bekennen, dat ik met geen
opgeruimd gemoed naar mijne cel weerkeerde.
Was alles verraden, zoo ja, dan mocht ik mij aan eene
reeks aanhoudingen verwachten, en wie kon voorzien wat er het
einde van worden zou !
Zonderling iets : de persoon op wien Quentin gezinspeeld
had, had zich inderdaad bezig gehouden met de verspreiding der
brochuren-Droogstoppel, loch slechts bij het begin. Het was
dus anderhalf jaar geleden, en sindsdien had die vriend zich niet
meer met de onderneming ingelaten. Hoe was deze bijzonderheld thans uitgelekt ? En waarom had de onderzoeksrechter niet
geinsinueerd, bijvoorbeeld, op Richard Van Hemeldonck, die
nachtans reeds langer dan een jaar de spil was geweest, waarop
gansch de propaganda gedraaid had ? Hoogst waarschijnlijk
omdat hij er nog niet van op de hoogte was.
En nu rees de vraag op : Was de heer V. ja dan neen,
aangehouden ?
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Natuurlijk, dat ik mij niet had kunnen veroorloven daarover
herr Quentin te ondervragen. Maar hij had toch uitdrukkelijk gezegd, dat ik den volgenden Maandag met lien persoon zou geconfronteerd worden, en indien hij niet in hechtenis genomen
was, kon er toch geene confrontatie plaats hebben. Dus van
twee zaken eene : ofwel was de aanhouding van den heer V. een
voldongen feit, en dan moest ik mij aan het ergste verwachten,
ofwel was men daartoe nog niet overgegaan, en dan zou de kriminal polizei zich maar erg bespottelijk aangesteld hebben.
En dan, in de veronderstelling dat het eerste geval zich had
voorgedaan, wat zou het gevolg eener confrontatie wezen ?
Zou de vriendir.. bekentenissen afleggen of reeds afgelegd hebben ? Dit was niet te vermoeden, want dan ware eene confrontatie gansch nutteloos geweest. Dat men bij eene gebeurlijke
aanhouding, brochuren ten zijnent ontdekt had, kon ik evenmin
gelooven, want uit vrees voor de Duitschers was hij destijds met
de verspreiding niet durven voortgaan en het lag derhalve voor
de hand, dat hij zich wel van de laatste in huis zijnde brochuren
zou ontmaakt hebben.
En nu bleef nog af te wachten welke houding de heer V.,
bij eene eventueele confrontatie, zou aannemen. Ging hij openhartig de waarheid zeggen, of effenaf loochenen ? Duister geheim. lk kende hem sinds lang als een jonge, maar kranige
kerel, van wien geene lauwheid mocht verwacht worden. Er
waren er echter reeds zoovelen geweest in andere zaken, die
over huis en dak hadden gekraaid zich geen woord te laten ontvallen ; maar, dit gebeurde toen ze nog vrij rondliepen. Eenmaal echter achter de grendels, veranderden zij maar al te vaak
van taktiek, en bezweken niet zelden onder bedreigingen of...
mishandelingen.
Hoe het ook zij, het oogenblik van filosofeeren was slecht
gekozen, en er bleef mij niets anders over dan de gebeurtenissen af te wachten.
Voor wat mij betreft, ik had het onherroepelijk besluit genomen in voorkomend geval alles krachtdadig te loochenen en te
blijven loochenen. Dit zou er toch altoos meer goed dan kwaad
aan doers, want de ondervinding van het eerste onderzoek had
mij reeds geleerd, dat de kriminal polizei nopens de Droogstop53

pelzaak nog weinig vast in den zadel zat, en dat deze met eenige
leugens min of meer, haar geweten niet al te zeer meende te
bezwaren.
In den loop van denzelfden namiddag deed zich nochtans
jets op zeer toevallige wijze voor, dat eene geheel andere wending aan de zaak geven zou.
Omstreeks vier uur werd de deur mijner cel geopend en
een Duitsch soldaat, met een stukje sigaar tusschen de tanden, trail binnen. Onder den arm droeg hij een bakje waarin
voorwerpen lagen die tot scheergerief moesten dienen, maar
die er a! niet beter uitzagen dan de versleten jassen der soldaten.
Deze soldaat gelegenheids-baardscheerder was niemand
antlers dan... Muller ! Velen, die deze regelen lezen zullen, en
ooit de onderscheiding genoten in de Begijnenstraat aan te Ianden, zullen zich de algemeen gekende figuur van Muller nog
wel duidelijk herinneren.
Die Willer, zooals ik hem naderhand leerde kennen, behoorde tot de zeldzame Duitsche soldaten der gevangenis, die 't
leven langs de meest rooskleurige zijde opvatte. De oorlog was
hem een gruwel. Of hij 0 fur das grosse Deutsche Reich » zoo
zeer in bewondering stond als de overgroote meerderheid zijner
landgenooten, betwijfel ik grootelijks, en of hij zich, in voorkomend geval, voor zijnen keizer zou hebben laten vierendeelen,
geloof ik oneindig minder. Althans, wanneer hij bij gelegenheid
van haarsnijden of scheren over Wilhelm II sprak, was het nooit
dan met de grootste minachting.
Bovendien was Muller altijd te vinden om, tegen vergelding
van een paar Mark, de gevangenen diensten te bewilzen, en zijn
gelegenheids-baardscheerdersambt, waardoor hij alle cellen
vrijelijk betreden kon en vertrouwelijk met de gevangenen spreken, leende zich daartoe uitstekend. Wat meer is, Muller was
een man van vertrouwen, en wanneer hij eene taak op zich nam,
mocht men op voorhand verzekerd zijn, dat hij deze, volgens
overeenkomst, volbrengen zou. Hij begreep ten voile, in welken
toestand een politiek gevangene zich bey ond en had er ook den
verschuldigden eerbied voor, wat bij geen ander Duitscher het
geval was.
Nochtans, toen Muller zich op bedoelden Zaterdagnamiddag
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van 5 Augustus 1916 met zijn scheergerief ten mijnent aanbood,
verbleef ik pas een dag in de gevangenis en ik kende op dit
oogenblik niet eens zijnen naam. 't Was ook de eerste maal dat
ik hem zag. 'Dock de joviale toon waarvan hij zich bediende, gaf
mij aanstonds de verzekering dat ik met geen barbaar te doen
had. Muller was een plat Duitscher en buitengewoon goed verstaanbaar. Zooals altijd ging hij op bepaalde dagen van cel tot
cel om de gevangenen te scheren, en zoo viel hij eveneens op
zijn « tournee > bij mij, in cel 44 binnen, om te vernemen of hij
mij van dienst zijn kon voor scheren of haarsnijden.
1k had noch het eene, noch het ander noodig, wat niet belette dat Muller, gezien ik een nieuweling was, zijn bakje met
scheergerief op mijn zoogenaamd tafeltje plaatste en eenige
oogenblikken bleef praten.
Zelfs was hij zoo dienstvaardig mij opmerkzaam te maken
op een en ander, waardoor ik wellicht moeilijkheden zou kunnen oploopen, en als hij mij op eene of andere wijze van dienst
zijn kon, zou ik immer op hem mogen rekenen.
En toen ik hem vroeg wat hij onder « andere diensten »
begreep, kreeg ik ten antwoord :
— 0 Een gevangene heeft allicht eens een briefje naar
huis te laten dragen, wanneer hij de stad bewoont ; een tweede
heeft eenen vriend iets te laten weten. Och, voor gevangenen
bestaan er zooveel kleinigheden, welke niets op zich zelven zijn
en die nochtans voor hen een groot belang hebben, alleenlijk
omdat zij van hunne vrijheid beroofd zijn. »
De woorden van Muller hadden aanstonds in mij een plan
doen geboren worden. lk vatte hem op het woord en sprak :
— « Welnu, ja, ge zoudt mij een kleinen dienst kunnen
bewijzen. Zou ik daar mogen op rekenen ? o
— 0 En ik zelf bied hem aan ! o weersprak Muller.
— « Zijt gij goed bekend met de stad ? >
Willer bekeek mij met een paar oogen zoo zonderling,
alsof hij beduiden wilde : « Wien vraagt gij iets dergelijks ?
— 0 Weet gij de Handelslei ? >>
Milner knikte bevestigend.
— 0 Welnu, wanneer kunt ge daar bij een mijner bekenden een briefje gaan bestellen ? o
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— 0 Is het dringend ? *
— 0 Ja, zeer dringend. Die heer komt mij gewoonlijk des
Zondags bezoeken. 1k weet niet of mijne aanhouding hem bekend is ; in tegenovergesteld geval zou hij zonder twijfel morgen zich naar mijne woning begeven en waarschijnlijk eveneens
in hechtenis kunnen genomen worden. Dit zou des te betreurenswaardiger zijn, daar hij noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks in mijne zaak betrokken is. Mijne bedoeling is hem te
verwittigen van mijne aanhouding, met verzoek ten mijnent weg
te blijven. *
— o Om zeven uur heden avond ben ik vrij. Tegen acht
uur kan uw vriend verwittigd zijn. Voor 't overige raakt het mij
niet, of hij, ja dan neen, in uwe zaak betrokken is. Hoe minder
menschen hier in de gevangenis komen, hoe liever voor mij.
— « lk dank u om uwe goede gevoelens. Nu zou- ik u nog
willen verzoeken mil aan eenen briefomslag te helpen.
— 0 Daar zal ik voor zorgen. Hebt gij papier ? »
— 0 Geen ander dan datgene, waarin heden middag mijne
boterhammen gewikkeld waren ; daar kan ik het echter wel
mee doen. 1k ben ook nog in bezit van een stukje potlood. >>
— o Goed. Maak alles gereed. Tegen zes uur zal ik het
komen halen en een briefomslag meebrengen. Het is wel verstaan dat gij aan niemand, wie het ook zij, iets mededeelt van
de boodschap, niet waar ? *
— « Het zou er nog aan ontbreken dat ik u verklapte !
Wees gerust, de tijd zal u leeren, dat gij een blind vertrouwen
in mij stellen moogt. »
— o Zoo is het wel, * waren de laatste woorden van Muller, die met zijn bakje scheergerief mijne cel verliet.
De zaak had zoo spoedig haar beslag gekregen, dat ik er
haast ging aan twijfelen, of ik niet onder den indruk eener zinsbegoocheling verkeerd had. Wanneer alles goed van stapel liep,
dan zou ik waarlijk tot de overtuiging moeten komen, dat de
Voorzienigheid zich met de zaak bemoeid had.
1k overwoog inmiddels zeer ernstig den toestand en kwam
tot het besluit, dat in het zenden van den soldaat hoegenaamd
geen gevaar liggen kon. Was mijn vriend werkelijk aangehouden, zooals Quentin had laten vermoeden, dan zou ik door Mill56

ler daarvan wel zekerheid kriigen. In tegenovergesteld geval
zou ik hem kunnen verwittigen de plaat te poetsen.
En Miler ? Zou ik inderdaad op hem mogen steunen ? Ik
meende ja. Zijn open gelaat scheen mij daar borg voor te blijven.
Wat meer is, ik wist dat soldaten altijd buiten het onderzoek
bleven, en ik begreep dus niet welk belang hij er bij hebben kon,
eene Machiavellische rol te spelen. Hoe het ook zij, de keus was
niet groot en ik moest mij geheel aan Muller overlaten.
Veel schreef ik niet : slechts enkele regels en dan nog in
't Fransch. Immers, weinig Duitsche soldaten waren de Fransche taal machtig, en indien Muller onderweg op het denkbeeid
moest komen den briefomslag open te scheuren, zou hij hoogst
waarschijnlijk toch niets begrepen hebben; want het had mij van
eerstaf toegeschenen, dat de soldaat-baardscheerder een boerenjongen, of toch niets meer dan werkman zijn kon. En om de
zekerheid te verwerven, dat Muller zijne boodschap in geweten
verricht had, vroeg ik mijnen vriend in het briefje den soldaat
een zijner visietkaartjes mede te geven, als bewijs dat de zending
trouw vervuld was. Voor 't overige kwam mijn korte briefwisseling hierop neer : « Indien gij nog niet aangehouden zijt, pak
dan op staanden voet uwe biezen, want uwe vroegere medewerking aan de D.-zaak is verklikt. »
Het was reeds kwaart na zes uur en nog had Muller niets
meer van zich laten hooren. Moest ik uit zijn wegblijven afleiden, dat er van de voorgewende boodschap niets zou terecht
komen ? Toch wanhoopte ik nog niet, want ik kon mij Been
oogenblik voorstellen, dat hij de man was om mij in den steek
te laten. Het sloeg juist half zeven op den toren van St-Joriskerk, toen plotseling de deur mijner cel opnieuw werd geopend
en Muller andermaal voor mij stond, nog immer voorzien van
zijn scheergerief.
Hij overhandigde mij werkelijk eenen briefomslag, waarin
ik het briefje sloot, en schreef metterhaast naam en adres van
mijnen vriend, waaronder de melding : Antwoord, a. u. b.
1k drukte Muller goed op het hart, dringend een schriftelijk
antwoord te vragen, en stak hem daarbij vijf Mark in de hand.
Dadelijk bleek het, dat geld alles voor Muller was, en ik
geloof zelfs niet dat hij zou geaarzeld hebben, indien hij voor
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twintig Mark den hauptmann der gevangenis had kunnen verkoopen.
Hoe het zij, de soldaat beloofde mij zijne zending trouw te
vervullen. Alleenlijk kon hij niet verzekeren op welke wijze hij
mij den volgenden dag het antwoord zou bezorgd hebben,want,
volgens zijne bewering, moest er 's Zondags opgepast worden
om de cellen der gevangenen te naderen.
1k moest mij derhalve maar schikken in het onvermiideliike.
Daags nadien, na een schier slapeloozen nacht doorgebracht te hebben om het onzekere van het lot van mijnen vriend,
zou ik voor de eerste maal de mis in de cirkelvormige kapel der
gevangenis bijwonen. Wel had ik Miler in de kapel als wachter
zien dienst doen ; wel was het hem mogelijk geweest van de
plaats waar hij zich be yond, mij eenig teeken te geven, maar in
zijne eenvoudigheid was Miler te veel diplomaat om, in tegenwoordigheid eens feldwebels te gebaren, alsof er eenige verstandhouding bestond tusschen hem en een der gevangenen.
Althans, in de kapel moest dit dadelijk opgemerkt worden, en ik
begreep dus zijne houding maar al te goed.
Bij 't eindigen der mis, wanneer al de gevangenen hunne
boxen verlaten, zou het nog gevaarlijker geweest zijn mij een
briefje in de hand te steken, want het was mij niet ontsnapt,
dat er op zulke oogenblikken een streng toezicht bestaat.
Hoe het zij, ik moest de gebeurtenissen maar afwachten en
zien wat er van Mfiller's boodschap geworden was.
Gelukkiglijk werd het vertrouwen dat ik in hem gesteld
had, niet geschokt. Hij was het die op den middag, gansch
onverwachts, de deur mijner cel opende en mijn van huis gebrachte middagmaal — waarover ik in het volgende hoofdstuk
handelen zal — op mijne tafel kwam plaatsen.
Niet zoodra had ik hem bemerkt, of ik vroeg :
— o Welnu, hebt gij gisteren avond de boodschap volbracht ?
— o Al wat ik beloof, volbreng ik, # gaf Miler ten antwoord. 0 1k heb tusschen de aangevoerde potjes eten het nummer uwer cel opgemerkt. Hoewel dit mijne taak niet is breng ik
uw middagmaal om de gelegenheid te hebben verslag te kunnen
geven over mijne zending. *
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— « Was de heer in kwestie thuis ? » vroeg ik haastig en
op den toon der grootste belangstelling.
— 4( Dit kan ik u niet verzekeren. De meid,welke de poort
opende, overhandigde ik den brief met verzoek om antwoord.
Na eenige minuten wachtens kwam een persoon tot mij van
ongeveer viif-en-twintigjarigen leeftijd, die mij eenige sigaren,
alsmede dit briefje in de hand stak. De sigaren waren voor mij
en het briefje was voor u, » voegde Miler er, dom-lachend bij.
« 1k weet natuurlijk niet of die heer de persoon was, aan Wien
de brief moest besteld worden. »
En onder 't uitspreken dezer woorden had Muller een
kleinen briefomslag to voorschijn gehaald en naast mijn eten
gelegd. Er stond wel niets op den omslag geschreven, waardoor ik dadelijk het geschrift had kunnen herkennen ; maar het
feit, dat een heer van ongeveer vijf-en-twintigjarigen leeftijd hem
den briefomslag had toevertrouwd, gaf mij onmiddellijk de volstrekte zekerheid, dat mijn vriend niet aangehouden was, want
behalve hem, werd het huis bewoond door zijne bejaarde moeder en twee zusters.
Niet zoodra was Muller vertrokken, of ik verscheurde den
omslag. Een visietkaartje, zooals ik verzocht had, stak er niet in,
enkel een klein strookje papier waarop de woorden : 0 Dank
voor uwe mededeeling. Morgen, ten laatste overmorgen eet ik
kaas over den Moerdijk. Leon. »
Het was wel degelijk het geschrift van mijnen vriend.
Ziedaar nu wel een wonderbaar toeval. 1k mocht Miler,
ofschoon Duitscher zijnde, wel dankbaar zijn om de goede
trouw, met dewelke hij zijne zending vervuld had, want door
zijne bereidwilligheid had ik den heer V. buiten schot gesteld,
die zeker, in afwachting van zijn vertrek, den nacht van Zaterdag op Zondag niet meer in zijne woning zou doorgebracht
hebben.
Langs dien kant was ik volkomen gerust gesteld.
Het laatste woord over dit geval was echter nog niet gezegd. Het wonderbaarste moest nog komen.
Daags nadien, dus den Maandag morgen, omstreeks 8 1/2
uur, werd andermaal op 't onverwachts de deur mijner cel geopend en weer vertoonde zich de kop van Willer.
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Met ter haast stak hij mij een briefje toe onder 't uitspreken
der woorden :
— Een Belgisch gevangenbewaarder heeft mij dringend
verzocht u dit te overhandigen. 1k moet dadelijk weg. Het is nu
te gevaarlijk. »
En zelfs zonder in de gelegenheid te zijn gesteld een enkel
woord van dank uit te brengen, was de deur mijner cel weer
gesloten.
1k verbrak haastig den omslag en daar las ik met ontzetting
« Heden morgen, om half zes, zijn de Duitschers bij Leon
binnengevallen met de bedoeling hem aan te houden. Maar de
vogel was reeds sedert Zaterdagavond gaan vliegen. »
Wie had deze enkele regels geschreven ? Eene der zusters
van mijnen vroegeren medewerker ? 1k heb het nooit geweten.
In alle geval, het geschrift verried eene fijne vrouwenhand. Hoe
was een der Belgische gevangenbewaarders daarvan in bezit
gekomen ? Even duister geheim. 1k kon enkel vermoeden, dat
door eene of andere omstandigheid, misschien een der bekenden van het huis op zich had genomen, mij dit bericht te laten
geworden, die in betrekking stond met een gevangenbewaarder.
Dezen, Milner's stoutmoedigheid kennende, zal wel op zijne
beurt den soldaat met de verdere overbrenging gelast hebben.
Het kon bijna niet anders.
Over dit raadsel bekommerde ik mij echter zeer weinig op
dit oogenblik. De hoofdzaak voor mij was, dat men den vogel
niet op zijn nest betrapt had.
Ongeveer eene uur later krijschte opnieuw de sleutel op
het slot mijner celdeur. Een stond later klonk het, evenals den
Zaterdagmorgen op hoogen toon uit den mond van eenen soldaat :
— Kriminal polizei !
1k wist reeds wat dit beteekende en glimlachend begaf ik
mij naar beneden, waar ik de herren Quentin en Weghe aantrof, die er alles behalve blijmoedig uitzagen.
De comedie van den vorigen Zaterdag werd voortgezet,
behalve dat Quentin geen boterhammen met confituur en Weghe
geen pruimen of peren hadden meegebracht. Vermits beiden
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dienzelfden morgen reeds zeer vroeg te been waren en niets bijzonders te verrichten hadden, zullen ze tijd genoeg gehad hebben om thuis te eten.
Over het verdere verloop Bier zitting zou ik slechts voor
het meerendeel moeten herhalen van wat er twee dagen te voren
geschiedde. Het heeft voor den lezer dus geen belang.
Het begin der zitting was geene nieuwigheid.
Niet zoodra was Quentin met zijne verdere ondervraging
begonnen, of ik onderbrak hem eensklaps met de aanmerking
— << A propos, verleden Zaterdag hebt gij mij meegedeeld,
dat ik heden met den heer V. zou geconfronteerd worden. Waar
is hij ? 0
— « Die zit hier in de Begijnenstraat, 0 antwoordde Quentin, zonder van het papier op te kijken, waarop hij begonnen
was eenige regels te schrijven.
— 0 In de Begijnenstraat ! 0 hernam ik, schijnbaar verwonderd. < Wien hebt gij nu voorgesteld voor den gek te
houden ? 0
— « Gij schijnt mij dan niet te gelooven ? 0 weersprak
Quentin.
— o Gelooven ?... Hoe zou ik iemand kunnen gelooven,
dien ik op voorhand weet leugentaal te vertellen ?
— « Weet gij het dan beter ? » kwam Weghe er tusschen.
— 0 Zeker weet ik het beter, en wel zoodanig goed, dat
ik u de volstrekte zekerheid geven kan, dat de heer V. sinds
geruimen tijd in Holland rondwandelt. Zij die u dus over hem
hebben gesproken, hebben u eenvoudig een rotte kool
opgestoofd.
— 0 Het verwondert mij dat ge Zaterdag over die rotte
kool niet gesproken hebt, 0 merkte Quentin spotlachend aan.
0 Ge wist er dus hoegenaamd niets van. 0
— o Toch wel, vermits ik u gezegd heb dat ik zeer lang op
die confrontatie zou gewacht hebben.
— 0 Gij hebt waarschijnlijk vannacht slecht geslapen ? 0
spotte Weghe op zijne beurt , 0
— 0 1k heb daarentegen zeer goed geslapen en heerlijk
gedroomd ! »
Quentin keek mij verbluft aan. 1k vervolgde :
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— « Ja ; ik heb zelfs gedroomd dat gij u beiden heden
morgen op weg hebt gesteld om den heer V. aan te houden.
Men zegt wel dat droomen bedrog is, maar als het nu eens
moest waar wezen, dan zou dat toch wel een 0 comble » mogen
genoemd worden ! »
Quinten bezag Weghe, en Weghe bezag Quentin en wisselden beteekenisvolle blikken met elkander. Op miin droom
echter ging geen van beiden verder in. Alleenlijk, nadat er een
paar minuten verstreken waren, liet Quentin zich de woorden
ontvallen :
— 0 1k begin er sterk aan te twijfelen, of ge niet van uw
verstand beroofd ziit ! »
1k glimlachte en liet de kriminal polizei voortrazen.
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VI.
HOE EENE BRIEFWISSELING TUSSCHEN POT EN BOTERHAM
MOGELIJK WAS.

1916 kostte het nog niet zeer veel moeite aan de
familien der nog niet veroordeelde gevangenen, om
dezen het noodige voedsel van huis te laten bezorgen. Dezelfde stappen waren door mijne vrouw aangewend geworden, en ik was dan ook niet weinig verrast, reeds
daags na mijne aanhouding, toen ik na het eerste onderzoek in
mijne cel was weergekeerd, in plaats van een schotel soep, twee
in elkaar schuivende potjes voedsel van huis op den grond aan
te treffen. Bovendien was er een pak boterhammen, in wit papier
gewikkeld, bijgevoegd. Dit onbedrukt papier liet mij aanstonds
vermoeden, dat het tevens bestemd was om er, in voorkomend
geval, een schriftelijk gebruik van te maken.
Dit was niet de eenige verrassing van dien Zaterdagmiddag.Wanneer ik, op mijnen stroozak gezeten, met een der potjes
op de knieen, een der gekookte aardappelen in den mond stak,
beet ik eensklaps op een hard voorwerp : het was een klein
stukje potlood, zorgvuldig te midden van den aardappel op zulk'e
wijze verborgen, dat de fijnste speurhond het nooit zou ontdekt
hebben.
1k moet hier voor oningewijden doen opmerken, dat al het
van huis ingevoerde eten, vooraleer aan de gevangenen overhandigd te worden, door de Duitschers zorgvuldig wend onderzocht, en van deze bijzonderheid moest men ten mijnent onmidN
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dellijk door een of anderen bevoegden patriot onderricht zijn
geweest, welke reeds \TO& mij de onderscheiding had genoten,
in het 0 Hotel der Patriotten » aan te landen.
Het tweede potje was gevuld met rijstpap. Dit verwonderde
mij wel eenigszins, omdat men thuis niet de gewoonte had, op
den voorlaatsten dag der week rijstpap op te dienen. 1k had er
als een voorgevoel van, dat er iets geheimzinnigs achter schuilen moest. Met den bijgevoegden vork woelde ik de rijstpap om,
die door de Duitschers niet eens was aangeraakt. Aanvankelijk
liep ik een bittere teleurstelling op, want hoe zorgvuldig ik ook
mijn nagerecht van links naar rechts keerde, er was niets bijzonders in te bespeuren.
Het einde echter zou mijn werk bekronen. Toen ik bijna al
de rijstpap verorberd had, was het ditmaal de vork welke in aanraking kwam met een hard voorwerp. Het was een klein glazen
buisje, waarvan een der uiteinden zorgvuldig gesloten was met
een wit metalen dekseltje, dat er kon afgedraaid worden. Na het
buisje gereinigd te hebben, ontdekte ik er dadelijk een dun geel
papiertje in, dat bijna letterlijk de kleur der rijstpap had. Stellig
bleek deze voorzorg genomen om, in geval van onderzoek, er
zooveel mogelijk de aandacht van of te Leiden.
Het papiertje behoedzaam uit het glazen buisje te voorschijn halen, was het werk van een oogenblik. En nu be yond ik
mij tegenover een zonderling raadsel. Al wat er op gekrabbeld
stond, was de uitvinding van een nieuw alphabet, samengesteld
uit zes-en-twintig vreemdsoortige teekens, die, op zich zelven
beschouwd, het uitzicht hadden van metterhaast gekrabbelde
haken en oogen, in wanorde op het papier geworpen. Onder
elk teeken stond, op volgorde, de letter van het Grieksche
alphabet.
Bij nauwkeurige studie kwam ik tot de bevinding, dat de
gewone letters geschreven waren door mijnen oudsten zoon
Ernest, en er mocht dus ook niet aan getwijfeld worden, of de
uitvinding kwam van hem.
Wat had dit te beteekenen ?.... Als een eigenaardige
zwanzerij mocht het stellig niet beschouwd worden, want daar
was de toestand, waarin ik mij be yond, niet toe geschikt. Na
het strookje papier wellicht twintigmaal bekeken te hebben,
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stond het denkbeeld in mij vast, dat er kwestie was van op geheimzinnige wijze briefwisseling met elkander te voeren, niet
met de gewone letterteekens, maar bij middel dergene, welke
op de twee eerste regels gekrabbeld waren. 1k hoefde bijgevolg
het briefje te bewaren, en een der volgende dagen, met de aanvoering van mijn eten, zou stellig nader licht brengen in deze
nieuwe lettermethode.
Het strookje papier paste juist in den rug van mijn gebedenboek, gevoegd bij mijn eten, waarin het dan ook op bladzijde
100 verdween, om het des te gemakkeliiker weer te kunnen
vinden.
Zooals ik vermoed had, kwam er spoedig opheldering.
Eenige minuten nadat Muller den Zondagmiddag het eten in
mijne cel had gebracht, was er reeds licht in de zaak gekomen.
Ditmaal was er geen spraak van een glazen buisje, doch het pak
bijgevoegde boterhammen was dikker gesneden dan den vorigen dag, en ook dikker dan men thuis gewoon was te doen.
Dit scheen mij reeds eene vingerwijzing toe. 1k vermoedde aanstonds, dat er tusschen een der boterhammen een briefje moest
verborgen zitten,.niet tusschen de twee helften, want dan ware
het stellig in de handen gevallen van den feldwebel, die het
pak beneden onderzocht en al de boterhammen nauwkeurig
nazag. Trouwens, zulke roekelooze handeling mocht ik, in de
tegenwoordige omstandigheden, van mijnen zoon niet verwachten. Als er een briefje aanwezig was, kon het niet anders, of het
moest zich te midden van een halven boterham bevinden.
Nochtans, met hoeveel nauwgezetheid ik ook elken halven
boterham aan een nauwkeurig onderzoek onderwierp, ik kon
er geen enkel verdacht teeken aan bespeuren. En, indien er
werkelijk eene briefwisseling tusschen een der boterhammen
aanwezig was, zou stellig het onderzoek der Duitschers niet
hoeven gevreesd te worden.
1k gaf het eindelijk op, want ik kon toch de boterhammen
niet gansch verbrokkelen om mijne nieuwsgierigheid te bevredigen, zonder zelfs de minste zekerheid te bezitten, dat mijn vermoeden gegrond was.
Hoe het zij, ik liet verder de boterhammen onaangeroerd
tot bij 't vallen van den avond, en nauwelijks had ik alsdan in

een dezer de tanden gezet, of ik werd lets in den mond gewaar,
dat alles behalve een broodsmaak had.
Weldra kwam een klein bruin, netjes in elkander gevouwen papiertje uit mijnen mond te voorschijn. Het onderscheid
tusschen de kleur van het brood en het papier was zoo gering,
dat het bijna niet kon opgemerkt worden.
1k liet mijn « souper » onaangeroerd, en begon mij te verdiepen in het zonderling raadselschrift. Ditmaal was het werkelijk eene briefwisseling die ik voor mij zag, met dezelfde vreemdsoortige teekens van den vorigen dag.
Thans echter wachtte mij een waar Benediktijner werkje.
Immers, al de teekens waren onbekende nieuwigheden, en het
eene teeken na het ander, vergeleken aan de gewone teekens
van het alphabet, die ik in mijn kerkboek verborgen had, moesten ontcijferd worden, om eindelijk tot een geheel te kunnen
komen. Neen, vermakelijk was het niet, maar zeer tijdroovend.
Gelukkiglijk dat het op tijd niet aan kwam.
Na ander elk teeken de aangeduide letter geschreven te
hebben, kwam ik eindelijk tot een geheel, waaruit bleek, dat
aldus ik en mijn zoon, in geval van noodzakelijkheid, met elkander voeling konden houden ; dat, wanneer ik zelf iets noodig
oordeelde te laten weten, ik mij bedienen moest van dezelfde
geheimzinnige letterteekens, en de briefwisseling, bestreken
met een weiaig droge zeep, te plakken op den ondersten bodem
van het bovenste potje. Immers, vooraleer de ledige potten te
mogen afhalen, werden deze eveneens door de Duitschers der
gevangenis aan een nauwkeurig oriderzoek onderworpen ; niet
een op honderdmaal kon het gebeuren, dat het briefje op de
aangeduide plaats zou ontdekt worden. Mocht het echter, tegen
alle verwachting, aangetroffen worden, dan zou het voor de
moffen toch onleesbaar zijn, en alle gevaar voor bekendmaking
ware verdwenen. Voor 't overige beloofde mijn zoon, mij van
alles op de hoogte te houden, wat met mijne aanhouding in
eenig verband zou staan.
En ziedaar nu de inrichting eene'r geheime briefwisseling
tusschen mij en mijnen zoon, bij middel van een potje en een
halven boterham.
Nog denzelfden avond maakte ik van de gelegenheid ge66

bruik om eenig levensteeken van mij te geven. Wel liep het niet
vlotweg van stapel om mij, op staanden voet, al deze ingewikkelde letterteekens eigen te maken, maar ik was er na eenige
krachtinspanning weldra zoover in gelukt, dat ik het bericht
kon overseinen den vrienden te willen meedeelen, dat ze volkomen gerust mochten wezen ; dat, wat er ook gebeuren mochte,
ik er nooit aan denken zou iemand hunner te verraden, maar
dat ze vooral op hunne hoede wezen moesten wanneer zij, door
eene of andere omstandigheid, met de Duitsche polizei in aanraking mochten komen, deze leugens op mijne rekening zouden
veroorloven.
Van lien dag of kon ik mij rechtstreeks alle noodige inlichtingen verschaffen, betrekking hebbende op dezen of genen
persoon, tijdens het onderzoek opgeworpen, of wat mij dan ook
nuttig was te weten. Ofschoon in de gevangenis opgesloten,was
ik toch niet afgescheiden van de buitenwereld, wat mij maar al
te dikwijls van zeer groot belang is geweest.
De drie volgende zittingen van het onderzoek werden geheel besteed aan hetzelfde onderwerp als de eerste zitting van
5 Augustus. Op allerlei wijze poogde men den naam te weten
te komen van mijnen voorgewenden klient, maar ik bleef hardnekkig bij mijne eerste verklaring. Zoolang deze tusschen mij en
de verspreiders der brochuren kon gehandhaafd blijven, zoolang
ook zou het mij mogelijk wezen, de laatsten buiten de zaak te
houden.
Het voortdurend aandringen der Duitsche polizei bewees
bovendien uitdrukkelijk, dat zij er evenmin van overtuigd was,
dat ik als schrijver der brochuren-Droogstoppel moest gehouden
worden, of dat de opgeworpen klient, buiten mijne medewerking om, telkens de kopij in mijne handen geleverd had. Zij was
dus verzeild in een straatje zonder eind, waaruit ze niet gemakkelijk geraken zou.
Zeker zou het mij niet moeilijk geweest zijn een of anderen
naam op te geven, maar dit had tot betreurenswaardige gevolgen kunnen leiden. Veronderstellen wij een oogenblik dat ik
een Janssens of een Peeters, die er toch zoo menigvuldig aangetroffen worden, hadde aangeduid. Hoeveel dezer naamgenooten zouden wellicht op de lichtzinnigste wijze bij den kraag zijn
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gegrepen en verscheidene maanden achter slot en grendel gezet ? Want van gewettigde of ongewettigde aanhoudingen
maakte de Duitsche polizei geen misbaar. Het verkieslijkste
ware dus immer, met hoegenaamd geene namen te schermen,
om het gevaar voor derde personen tot een strikt minimum te
herleiden.
Men ging eindelijk zoo ver, mordicus staande te houden,
dat de naam van mijnen op den voorgrond gestelden klient mij
volkomen bekend was, maar ik bepaald weigerde dezen te noemen, om het onderzoek tot in het oneindige te rekken. Dit ontlokte zekeren dag het volgende gesprek :
— 0 Welhoe, gij verbaast er u over, dat de naam van
mijnen klient mij gansch onbekend is, en gij gaat zoover te beweren, in miine gedragslijn iets geheel onnatuurlijks te vinden.
lk begrijp niet waarom ? Wie er belang bij heeft iets geheim te
houden, laat het niet uittrompetten ! Mij was het onverschillig,
welken naam hier tusschen de zaak kon geworpen worden,
maar dit bleek op verre na niet het geval met mijnen klient.
Eene kleine onvoorzichtigheid van mijnentwege, indien ik u de
verlangde inlichting had kunnen geven, ware voldoende geweest
om hem hier in de gevangenis te brengen. Dit zal de belanghebbende ook wet eenigszins voorzien hebben, toen hij mij het
drukken zijner brochuren aanbood. Bovendien bestond er voor
mij niet de minste reden om van hem niets meer te weten te
komen dan dat hij een goed patriot was en de verzekering, dat
hij de drukkosten betalen zou. Wel is waar, onder voorbehoud
heb ik in uwe tegenwoordigheid reeds verscheidene processenverbaal onderteekend, en het is mij telkens opgevallen, dat geen
van u b2iden deze stukken eveneens door uw handteeken bekrachtigde, ofschoon uwe plicht vergt, dat uwe namen
naast den mijnen geschreven worden. 1k begrijp echter wel
waarom gij dit n'et doet : onbetwistbaar, omdat uwe persoonlijke belangen vorderen het incognito te bewaren. En als wij,
na den oorlog, wanneer iedereen weer op vrije voeten staan zal,
behalve de gefusiljeerde en de door mishandeling en ontbering
gestorven Belgen — iemand mij op zekeren dag vragen zou :
« Buerbaum, dezelfde polizei welke de zaak-Droogstoppel in
handen had, was ook oorzaak dat ik, gedurende eenige jaren,
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naar Duitsche gevangenissen werd gezonden, 1k weet wel dat
het klerken waren van Duitsche handelshuizen, te Antwerpen gevestigd, maar jammer genoeg zijn hunne namen mij onbekend.
Kent gij deze ? o Wat zou ik anders moeten antwoorden dan :
« 1k weet niet of ik met Milner en Meyer, of met wie ook, te
doen heb gehad ! Ofschoon ik in waarheid zou kunnen zeggen,
dat de eene Quentin en de andere Weghe heette !
En daarop was Quentin ontroerd geworden en Weghe
verontwaardigd recht gesprongen om mij de woorden toe te
voegen :
— « En wat zou zulk iemand na den oorlog nog met ons
te maken hebben ? Of wat bedoelt ge door uwe dubbelzinnigheid ? *
— 0 1k bedoel niets hoegenaamd, ik werp slechts op wat
zich mogelijk in een fang of kort verwijderd tijdstip zou kunnen
voordoen ! 0 merkte ik kalmpjes aan.
— 0 Ge denkt dus dat wij het voorwerp van latere wraakneming zouden kunnen worden ? o vroeg Quentin, die zich
niets op zijn gemak gevoelde.
— 0 0 ! wat dit betreft, zal de toekomst moeten leeren, o
aarzelde ik geen oogenblik er op te laten volgen. << Maar, indien
gij u voorgesteld hebt, dat al de politieke gevangenen na den
krijg maatschappijen zullen oprichten, met het doe!, in korps
bloemen en kronen naar de Duitsche polizei te brengen, dunkt
mij dat gij wel zeer naief wezen zoudt... En om tot ons uitgangspunt weer te keeren, meen ik u aangetoond te hebben dat, als
gij het recht meendet te hebben, uwe eenzelvigheid achter naamloosheid te verbergen, met oneindig meer reden mijn klient gerechtigd was hetzelfde te doen ; want deze, door het uitbazuinen van zijnen naam, zou zeer zeker insgelijks den weg naar de
gevangenis zijn opgegaan en dit gevaar is voor geen van u
beiden te vreezen. En als ik de zaak onpartijdig beoordeelen
moest, zou ik, in het belang van beide partijen, noch de eene,
noch de andere in het ongelijk durven stellen, want het is een al
te natuurlijk jets, dat iedereen de plaatsen schuwt waar de plagen vallen. o
1k zweeg ; loch indien ik nog een kwaart uurs !anger mijne
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gedachten hadde uiteengezet, geloof ik niet dat zoomin Quentin
als Weghe er zou aan gehouden hebben, mij te onderbreken.
Had ik beiden zoo zeer overtuigd, dat zij meenden alle verdere betwisting ter zijne te moeten stellen, of waren hunne
denkbeelden op andere punten gevestigd? 1k weet het niet, maar
het maakte vooral mijne opmerkzaamheid gaande, dat nadien
hunne gedachten geheel in de war geraakten.
Quentin keerde het eerst tot zijne tegenwoordigheid van
geest terug en wel om mij mee te deelen, dat men ten huize van
pastoor Bernaerts een dozijn briefwisselingen van mij in beslag
had genomen, en verder, dat er reeds verscheidene aanhoudingen waren gedaan van personen, in mijne zaak betrokken, met
wie ik alweer eerstdaags zou geconfronteerd worden. En under
het uitspreken dezer woorden hielden beiden den blik op mij
gevestigd, alsof zij er zich wellicht andermaal aan verwachtten,
dat ik nogmaals kon gedroomd hebben.
1k bleef echter zoo onverschillig, alsof mij dit alles in geenen
deele aanbelangde.
— « Wat hebt ge op die briefwisseling te antwoorden ? »
vroeg Quentin, nadat hii bemerkt had, dat ik glimlachend mijne
pijp rookte en niet zeer geneigd scheen er op in te gaan.
1k heb daar niets op te antwoorden, » liet ik mij na
eene poos ontvallen. « Alleenlijk zou ik u willen verzoeken de
correspondentie, welke gij zoogenaamd van mijne hand bij pastoor Bernaerts in beslag hebt genomen, mij voor te leggen.
Daar halt ge immers mee moeten beginnen ? »
— o Neen, » antwoordde Quentin, 0 daartoe is het oogenblik nog niet gekomen. Er bestaat eene bijzondere reden om
daarmee nog eenige dagen te wachten. Weldra zullen wij u het
bewijs leveren, dat wij gansch de Droogstoppelzaak in handers
hebben. »
Glimlachend liet ik er op volgen
— Als er ooit ergens een leugenaarsprijskamp werd uitgeschreven en men mij verzocht deel te maken van den keurraad, weest verzekerd dat het niet van mij afhangen zou om u
beiden den eersten prils in verdeeling toe te kennen. Gij zegt
mijne voorgewende briefwisseling met pastoor Bernaerts, om
redenen van bijzonderen aard, nog niet te kunnen voorleggen.
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Drat verwondert mij niet : 't is Duitsche taktiek. Nopens den zeeslag van Skagerak maakte immers uw keizer bekend dat hij,
om militaire redenen, het in den grond boren van twee Duitsche oorlogschepen achterwege had gehouden... Indien ik een
of ander met pastoor Bernaerts hadde te doen gehad, moest
ge toch wel kunnen denken, dat ik in den tegenwoordigen tijd
daarover geene briefwisseling zou gevoerd hebben. In dit geval
zou ik mij persoonlijk tot hem begeven en mondelings alle
inlichtingen verstrekt hebben. »
En op eenen toon van gezag meende Quentin er op te
moeten laten volgen :
— « De onthullingen der besproken brieven zullen tot
verrassingen leiden. Nadien zult ge wel eenige tonen lager zingen. *
— « Als het z(56 is, wil ik u voor zijn met verrassingen ! »
gaf ik glimlachend ten antwoord. « En de grootste verrassing
welke ik u op dit oogenblik schenken kan, is wel de mededeeling, dat ik pastoor Bernaerts niet persoonlijk ken en dat er
nooit eenige betrekking tusschen ons beiden heeft bestaan. Als
natuurlijk gevolg daarvan kon er ook geene briefwisseling tusschen ons gevoerd worden en ik moet dus nogmaals bestatigen,
dat nooit een tandentrekker harder gelogen heeft dan gij ! Zou
ik nu op mijne beurt mogen vragen, wat gij daarop te antwoorden hebt ? »
Indien ik mijne ondervrag-,ers plotseling een paar emmers
ijskoud water over 't hoofd hadde geworpen, zouden zij niet verbaasder hebben kunnen opkijken, dan nadat hun de gansche
waarheid was kenbaar gemaakt. Want ik had hen voor geene
letter bedrogen. Wel wist ik, dat de Z. E. Heer Bernaerts een
onzer ieverigste herders en een onzer beste geestelijke sociologen was, maar tot dan had ik hem nooit gezien en nooit eenige
briefwisseling met hem onderhouden.
1k had mijne verklaring afgelegd op eenen toon, waarvan
de kriminal polizei zich ten voile kon overtuigen, dat deze niet
de minste tegenspraak duldde.
Na eene pons verscheen er een fijne spotlach op hun gelaat ; maar geen van beiden durfde het wagen mij te logenstraffen en nog min om op het onderwerp weer te keeren.
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Wanneer ik hen betrapte op grove leugentaal als degene
der opgeworpen briefwisseling tusschen mij en pastoor Bernaerts, hoefde ik mij evenmin to verontrusten over de nieuw
aangekondigde aanhoudingen.
Wat meer is, indien er werkeliik in mijne zaak aanhoudingen waren gedaan, dan zou ik daarvan reeds door mijnen zoon
verwittigd zijn geworden, want al wat eenig belang voor mij
had, werd mij medegedeeld. Bij mijn vorig maal was er zelfs
tusschen een halven boterharli eene briefwisseling gevoegd,
waaruit bleek, dat nog niemand der vrienden verontrust was
geworden. In een paar uren tijds kon er zeker veel gebeuren,
en voor alle zekerheid vroeg ik inlichtingen op den bodem van
mijn eetpotje. Het volgende antwoord luidde : « Laat u geene
appelen voor citroenen verkoopen ! Alleman is nog trouw op
zijnen post ! 0
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VII.
WAAROM ER OP EEN EN FEESTDAG NIET GEWERKT WERD.

ISSCHIEN vraagt

de eene of andere opmerkzame lezer
wat er inmiddels van Gustaaf Lava geworden was ?
Of ik geene vrees koesterde dat deze, behendig
door strikvragen in het nauw gebracht, niet gaindigd had de gansche toedracht der zaak kenbaar te maken ?
Want men bedenke toch dat wij hier te doen hadden met een
jongen van nauwelijks zestien jaar oud.
lk was alleen bekommerd om zijn ongelukkig lot, maar dat
hij in staat was eene zaak te verraden, waaraan hij zoo ieverig
had meegewerkt, neen, daarover hoefde ik mij niet te verontrusten.
Wel hadden wij zonder de minste vrees gewerkt aan het
zetten en drukken der Droogstoppels en der « Vrije Stem »,
maar daaruit mocht niet afgeleid worden, dat er nooit aan de
toekomst was gedacht geworden. Wanneer tijdens de bezetting
nog voortdurend bij den eenvoudigsten mensch het zwaard van
Damocles boven het hoofd hing, hoe moest het dan bij ons het
geval geweest zijn ?
In 't vooruitzicht van het doorbreken van den zijden draad
waaraan het zwaard hing, had ik voor de toekomst Lava's taak
zoo eenvoudig mogelijk gemaakt. Bij eene eventueele aanlanding in de Begijnenstraat moest Gustaaf tot verdedigingsstelsel
aannemen, dat hij gedurende de bezetting op de drukkerij niet
werkzaam was geweest en enkel boodschappen voor mijne
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vrouw verricht had. Daar immers lag niets ongewoons in ?
't Was het tildstip, waarop ieder huishouden bijna een half dozijn loopjongeris zou kunnen onderhouden hebben, om uren
lang «queue o te maken aan de deur van een of ander komiteit,
om eindelijk met 60 centiemen suiker huiswaarts te keeren. En
in de mededeeling : « 1k heb enkel boodschappen voor madame
gedaan ! >> lag gansch de rol van Lava besloten. Daarin kon hij
zich onmogelijk misklappen.
Dat de Duitsche polizei het monopool van doorzicht bezat,
was op verre na niet het geval ; want, ofschoon in afzonderlijke
cellen, waren wij beiden toch in dezelfde afdeeling opgesloten
ik in cel 44 en Gustaaf Lava in cel 38. Wij waren bijgevolg
maar door vijf cellen van elkander gescheiden.
Indien men ons elk in eene verschillende afdeeling geplaatst hadde, zou er nooit eenige gemeenschap tusschen ons
beiden hebben kunnen bestaan. Want... aan telefoneeren hadden de discipelen van Sherlock Holmes waarschijnlijk nooit gedacht. En toch kon dit met het meeste gemak gebeuren.
Iedereen had kosteloos een abonnement op den telefoon.
Voor ingewijden hoef ik dit eenvoudig telefoonnet niet uit te
leggen, maar voor hen die het geluk hadden nooit in 't «Hotel
der Patriotten > hunnen intrek te moeten nemen, ben ik nopens
deze zaak een woord uitleg verschuldigd.
Door elke cel loopen in rechte lijn verwarmingsbuizen, die
echter maar zeer zelden, zelfs in het holste van den winter,
verwarmd werden. De buis der eene cel staat in verbinding met
die der andere. Wanneer men den mond op de buis gedrukt
houdt en men spreekt luidop, loopen de trillingen der stem voort
tot de andere cellen en wanneer men daar met het oor op de
buis ligt, verstaat men letterlijk en zeer duidelijk wat er gesproken wordt. Aldus werd het mogelijk dat de eene gevangene met
den andere spreken kon. En men meene nu niet, dat het geluid
der stem niet vender doordrong dan tot zijn naasten buurman.
Volstrekt niet. Met een weinig oplettendheid kon men telefoneeren met mannen welke tien, twaalf cellen van elkander verwijderd zaten.
Ons stelsel was op verre na niet zoo ingewikkeld als dit
van het telefoonnet, en ook veel minder kostbaar. Perso74

neel was er, in de eerste plaats, niet noodig, en last met telefoonjufvrouwen in 't middenbureel hadden wij nooit. Het eenige
wat er moest gevreesd worden, was de verrassing van het personeel der gevangenis, dat in dit stelsel van telefoneeren even-.
eens goed ingewijd was. Hoe men elkander opriep om een gesprek aan te knoopen ? Gerinkel van bellen was daartoe niet
noodig. Men kiopte enkel een-,twee-, Brie-,vier-,viif- of zesmaal
op de buis, al naar gelang twee gevangenen overeen waren gekomen. Het telefoonnummer was het nummer der cel.
Wanneer ik met Lava telefoneeren wilde, of hij met mij,
werd er voorafgaandelijk vijfmaal op de verwarmingsbuisgeklopt
met een of ander voorwerp, omdat er vilf cellen tusschen ons
waren.. Om echter zeker te zijn dat men aan het goed adres was,
werd er na het kloppen geroepen : << Alto !... 44 ! » En het antwoord van Lava luidde : 0 38 ! »
En dan ving er een geregeld gesprek tusschen ons beiden
aan.
Om de twee dagen werd Lava ondervraagd. Telkens wanneer hij in zijne cel was weergekeerd, telefoneerde hij mij zijn
onderhoud met de Duitsche polizei en aldus bleef ik van alles
op de hoogte. Wanneer men hem onderhield over een of ander
dat buiten het domein der boodschappen viel, dan klonk onveranderlijk zijn antwoord : « Vraag dit aan miinheer, hij ook is
hier. »
En nochtans, indien Lava tot bekentenissen had willen
overgaan, zou op een enkelen dag de gevangenis van Antwerpen te klein zijn geweest, om al de aangehoudenen te kunnen
bevatten.
En toch brak er welhaast een dag aan, waarop ik vreesde
dat alles ging uitlekken.
Het was de veertiende Augustus, dus juist tien dagen na
mijne aanhouding. Gedurende het onderzoek wierp Quentin
eensklaps eene hoeveelheid portretten op tafel en sprak
— « Ziedaar de portretten van een aantal mannen, die
alien in de Droogstoppelzaak zijn gemengd geweest. ›>
Terloops had ik opgemerkt, dat er wel een drietal niet
vreemd aan waren, loch de overige, ofschoon ik ze bijna alien
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kende, hadden er, voor zoover mij bekend was, niets gemeens
mee.
— « Ge ziet wel, » voer Quentin voort, « dat er voor ons
geene geheimen meer bestaan. Wij hebben de draden van
gansch uwe onderneming in harden, en dit of dat loochenen
zal tot niets meer baten. »
— « En wat verlangt ge dan nog meer ? » vroeg ik glimlachend.
— « Dat gij ons nauwkeurig zegget, tot welke verhouding
gij met deze mannen gestaan hebt, 0 hernam mijn ondervrager.
— 0 Als deze mannen lets met de Droogstoppelzaak hadden te maken, dan zoudt ge best doen daarover mijn klient te
ondervragen. 0
— « Er bestaat geen klient ! » bulderde Weghe.
— <4 Indien gij het beter weet, dan hoef ik niets meer te
zeggen. »
En naar ouder gewoonte rookte ik bedaard voort.
— « Ge wilt er dan niets op antwoorden, . hernam
Quentin.
— 0 Op onbekende dingen is het mij niet mogelijk eenig
antwoord te geven.
— « Ge zult toch niet ontkennen dat al deze personen u
bekend zijn ? 0 weersprak Quentin. « Bezie de portretten eens
goed. »
— 0 Die hoef ik niet te bekijken, omdat ik er niets mee te
maken heb. »
— 0 Wij hebben uwe handelsboeken in beslag genomen ;
welnu, verscheidene namen dezer personen komen er ook in
voor. 0
— « En wat ongewoons zou daarin kunnen liggen ? >>
wierp ik op. « Zult gij dan beweren, dat al de namen dergenen
die in mijne handelsboeken aangetroffen worden, mij geholpen
hebben aan het drukken der Droogstoppels ? Andere diensten
zouden zij mij niet kunnen bewezen hebben, vermits ik, behalve
het drukken, er geen verder uitstaans mee had.»
Op welke wijze waren al deze portretten in het bezit der
Duitsche polizei gekomen ? 1k weet het niet, maar het kon bijna
niet antlers, of men was reeds bij al deze personen binnenge76

vallen en de portretten, op goed valle het uit, meegenomen.
Wat had aanleiding gegeven om een onderzoek bij deze
personen in te stellen ? Had het toeval hen op een of ander
spoor gebracht ? 1k kon er geene andere oplossing voor vinden.
Hoe het zij, het feit bestond en er diende stellig rekening mee
gehouden te worden.
Wat mij nog meer bezorgdheid inboezemde was, dat een
dezer portretten een der propagandisten voorstelde, ieverig genoeg, maar bedeeld met een zeer zwak karakter. Wanneer deze
het ongeluk had bij den kraag gevat te worden, dan mocht ik er
mij ook van verzekerd houden, dat het bij die enkele aanhouding niet blijven zou. De minste bedreiging of belofte zou Naar
uitwerksel op hem niet missen en wie kon voorzien wat er verder gebeuren ging ?
Deze gedachten waren dadelijk in mij ontstaan en toch
mocht ik daarvan niets laten blijken. Integendeel. lk nam zelfs
eene gekscheerende houding aan en liet de kriminal polizei verstaan, dat zij het er op aanlegde met de leugens achter de waarheid te geraken. Maar dadelijk was ik er op bedacht geweest,
middelen te beramen om dit onheil te voorkomen.
Na een langdurig debat van allerlei ontwijkende antwoorden, was het stilaan middag geworden, het tijdstip, waarop in
den regel elk onderzoek eindigde.
Toen Quentin zijn verslag ter onderteekening aanbood,—
dat ditmaal zeer kort was, want er was gedurig heen en weer
gepraat zonder tot eenig resultaat te komen — had hij zich terzelfdertijd de woorden laten ontvallen
— 0 We zullen morgen die zaak der portretten wat nailer
ophelderen.
Maar daags nadien was het de feestdag van Onze-LieveVrouw Hemelvaart, en ik zag daarin eene uitmuntende gelegenheid om een dag tijds te winnen, wat van het allergrootste belang voor mij was. Vandaar waarom ik op de woorden van den
onderzoeksrechter volgen liet :
— « Morgen.... Dan is het een heiligdag voor ons. «
— A En dan ?....
— 0 Dan zou ik wenschen dat gij mij gerust liet. 0
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Er werd mij Been antwoord op gegeven en ik kon naar
mijne cel weerkeeren.
In den namiddag telefoneerde mij Gustaaf Lava, dat men
ook hem die portretten had voorgelegd met de vraag, of hij
iooit een dezer personen in mijne woning had gezien. Zijn antwoord luidde, dat hij pas een jaar voor den oorlog in mijnen
dienst was getreden, maar nooit iemand dier personen gezien
had.
Men had er bij Lava niet verder op aangedrongen.
Den volgenden dag waren wil pas uit de kerk der gevangenis naar onze cellen weergekeerd, toen men mij reeds verwittigen kwam, dat de polizei op mij wachtte.
Deze was dus êêne uur vroeger gekomen dan naar gewoonte, wellicht omdat ik gevraagd had mij dien dag met vrede
te laten.
Den avond te voren had ik op den bodem van mijn potje
een bericht naar huffs gezonden met verzoek, onmiddellijk het
drietal personen, wier portretten tusschen den hoop lagen, en
die zich werkelijk bezighielden met de verspreiding der Droogstoppels en der « Vrije Stem », te verwittigen, alle verboden
druksels uit hunne woning te voeren, want dat er bij hen een
streng onderzoek ging ingesteld worden.
Men zal begrijpen dat het er voor mij maar alleen op aan
kwam een dag tijds te winnen, waarop de heiligdag mij met
recht had laten hopen, mijnen troef thuis te halen.
En zou ik nu door de Duitschers mijn plan geheel in duigen laten vallen ? Neen, dit kon, dit mocht ik niet.
Aan het onderzoek kon ik mij niet onttrekken, maar het
lag stellig in mijne bedoeling, dien dag' Beene enkele opheldering te geven, van welken aard ook.
Volgens gewoonte nam ik pijp en tabak mee en begaf mij
naar beneden, waar Quentin mil reeds te gemoet trad met de
spottende opmerking :
— 0 Wij zijn nu wat vroeger gekomen omdat het heiligdag is. »
1k liet deze kwajongensstreek onbeantwoord.
In de verhoorzaal gekomen ontstak ik mijne pijp, terwijl
Quentin uit zijne lederen portefeuille dezelfde portretten van den
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vorigen dag te voorschijn haalde en naast elkander op de tafel
ten toon spreidde.
— 0 Vandaag », begon Quentin op ietwat opgewekten
toon, 0 gaan wij ons eens ernstig bezighouden met de opheldering dezer portretten. 1k wil niet beweren, dat al deze personen
een werkdadig deel aan de verspreiding uwer verboden druksels genomen hebben, maar het valt buiten alle betwisting, dat
verscheidene hunner niet vreemd zijn aan de zaak. Laat ons het
onderzoek niet langer rekken dan volstrekt noodig is en verlies
niet uit het oog, dat elke vrijwillige mededeeling eene verzachting aan uwe straf brengen zal. »
De vos begon dus andermaal de passie te preeken, maar
miin antwoord was kort en bondig :
— o 1k heb u gisteren gezegd dat het vandaag Onze-LieveVrouw Hemelvaart en bijgevolg Zondag voor mij is. Het is een
kristen verboden op eenen Zondag te werken, en ik arbeid niet.»
— « Een kristen mag evenmin liegen, » wedervoer
Quentin, wel eenigszins teleurgesteld, o en tot hiertoe hebt ge
nog geen enkel woord waarheid gesproken. Leer dan toch konsekwent met u zelven bliIven. »
— 4( Dat ben ik altijd ; want het bewijs mijner zoogenaamde leugentaal hebt ge nog niet geleverd. Laat ons echter daarover vandaag niet twisten en eerbiedig mijne godsdienstige beginselen. *
— 0 En wat wij doen noemt gij arbeiden. Er staat in onzen
protestantschen bijbel niet geschreven, dat men op een kerkelijken feestdag niet spreken mag. »
— 0 Dat staat in onzen catechismus evenmin geschreven ;
wat gij heden hier verrichten komt, is wel degelijk arbeiden en
ik herhaal u nogmaals dat ik daaraan geen gevolg geef, omdat
het Zondag voor mij is. 0
— o 1k begrijp u, gij wilt het debat ontwijken. Welnu,
dan blijft ge zitten tot dat ge antwoorden zult. >>
— o Dat hindert mij niet : ik ben hier thuis en heb meer
tijd dan gij ; loch arbeiden doe ik vandaag niet, » liet ik met
nadruk op de laatste woorden van Quentin volgen. o Wat meer
is, ik had min of meer voorzien wat er vandaag gebeuren ging,
enkel uit taktiek van moedwilligheid. Welnu, toen de Duitsche
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aalmoezenier mil gisteren namiddag in mijne cel bezocht, heb ik
hem gevraagd, wat er mij, in geval van een gebeurlijk onderzoek op dezen dag, te doen bleef. Zijn antwoord was, dat ik
daar geen gevolg aan geven moest. »
Daar was evenwel geen woord van waar. 1k wist flocktans dat de Eerwaarde Heer Hurter, aalmoezenier van den
Arbeid in de vakschool der Londenstraat, en welke tevens als
Duitsch aalmoezenier dienst deed in de gevangenis te Antwerpen, reeds herhaaldelijk met herr Quentin overhoop had gelegen
nopens dezes fanatieke gedragslijn ten opzichte der priesters,
welke gewoonlijk bij dozijnen achter de grendels zaten en ik
hield er mij dan ook van overtuigd, dat Quentin zich wel zou gewacht hebben, daarover inlichtingen bij den aalmoezenier te
vragen.
— « De aalmoezenier heeft zich niet met onze zaken te
bemoeien, >> wierp Quentin evenwel op.
— 0 Dat gaat mij niet aan. Doch met of zonder toestemming, herhaal ik nogmaals, dat ik u op dezen dag nopens
het onderzoek mijner zaak niet te woord sta. Veeleer zal het dak
der gevangenis op mijn hoofd vallen, dan dat ik daaraan verzaken zal. *
— 0 Zeer wel ; maar dan blijft ge zitten ! » weersprak
Quentin, terwijl hij zich achteloos in zijnen armstoel achterover
vallen liet en eene sigaret begon te rooken.
—0 Opperbest ; we zullen dan zien wie van ons beiden het
't langst volhouden zal. Aan tijd ontbreekt het mij hoegenaamd
niet, en nooit zal ik iemand toelaten, inbreuk te maken op mijne
godsdienstige overtuiging.
— 0 Maar, dat doen wil niet, 0 kwam Weghe er tusschen,
die zich tot dan verdiept had in de lezing van een Duitsch dagblad.
— 0 Wie een onderzoek doet, werkt even als iemand die
een gewoon ambacht verricht. 1k heb er niets tegen, dat gij de
schoenzolen afvaagt op uwen protestantschen godsdienst, maar
ik doe dat niet op mijnen godsdienst, welke mij verbiedt des
Zondags te arbeiden. Wat gij doet is in strijd met alle wetten der
beschaving. *
— « Gij speelt comedie ! * riep Quentin. « Gij verschuilt u
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achter den godsdienst om te voorkomen ons de noodige inlichtingen te verschaffen. Ziedaar de waarheid.
— Indien er iemand van ons tot hiertoe comedie heeft
gespeeld, dan zat de comediant toch niet langs mijnen kant.
En wat uwe bewering betreft aangaande het niet willen verstrekken der noodige inlichtingen, daar zou ik u op kunnen antwoorden, dat dit niet mijne taak is. Wat ik in uwe oogen misdaan heb, heb ik bekend, 't is te zeggen, het drukken der
brochuren-Droogstoppel. Al het overige : schrijven en verspreiden, gaat mij noch rechtstreeks noch onrechtstreeks aan. Het is
aan u en niet aan mij, daarvan de plichtigen op te sporen. Ja,
aan dat stelsel zou ik mij, volgens recht en wet, kunnen houden.
Maar ik wil niet eens zoo ver gaan. Morgen zal ik u te woord
staan nopens de voorgelegde portretten en u alles meedeelen
wat ik weet. Of ge dan echter veel verder geraken zult, zou ik
niet durven verzekeren, want ik houd er op voorhand aan u te
zeggen, dat er gedurende den oorlog geene enkele betrekking
heeft bestaan tusschen mij en een der personen, wier portretten
hier vOOr mij liggen.
meende Quentin te
— Bevestig dit maar niet te luid
moeten verzekeren.
— Van nu tot morgen zal niets aan den toestand veranderen, voegde ik vorigen spreker toe. En wat het verleden
aangaat, dit zal ik toch wel beter kennen dan gij.
Nog ruim een uur Lang ward er gekibbeld, immer over hetzelfde onderwerp ; maar daar ik geen haarbreed wilde toegeven, en de kriminal polizei wel wist dat zij haar recht was te
buiten gegaan, werd ik eindelijk, doch eerst een halve uur nadat
men begonnen was de soep uit te deelen, naar mijne cel weergezonden.
Mijn eten stond reeds binnen. De verwachte correspondentie was niet uitgebleven. Bij nailer onderzoek kwam er uit het
midden van een halven boterham een strookje bruin papier te
voorschijn, waarop uit de geheimzinnige letterteekens de woorden konden ontcijierd worden : << Men mag komen, alles is reeds
van kant gemaakt.
1k was dus gerust gesteld ; want bij elke briefwisseling
bleef toch nimmer de zekerheid uitgesloten, of mijn briefje op
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den bodem van het bovenste potje niet zou ontdekt worden, wat
tot dan nog niet het geval was geweest.
Daags nadien verschafte ik den Duitschen onderzoeksrechters alle gewenschte inlichtingen nopens de portretten. 1k zeg
gewenschte » inlichtingen, maar of dit voor hen wel zoo was,
betwijfel ik grootelijks.
Hoe de polizei op het denkbeeld was gekomen, of wat er
aanleiding toe gegeven had, binnen te vallen bij een aantal personen, wier portretten op de tafel lagen gespreid, ben ik nooit
te weten gekomen. In mijne handelsboeken had men de namen
gevonden van verschillende* mijner kliênten en bij al dezen,
welke niet in het buitenland vertoefden, een oppervlakkig onderzoek ingesteld. Slechts een drietal waren in de Droogstoppelzaak betrokken, — maar ook het meerendeel der portretten
was mij bepaald onbekend.
't Is mogelijk dat ik eene open deur had ingestampt. Misschien ook, zonder mijne verwittiging, dat alles in regel zou geweest zijn, maar in de omstandigheden waarin wij ons bevonden,
was het toch altijd beter te veel dan te weinig gedaan te hebben.
De slotsom van gansch deze portrettengeschiedenis was
dus, dat men veel gerucht gemaakt had om iets, dat op eenen
sisser uitliep.
Na tien dagen zoekens hadden de Duitschers nog niets
meer licht in de zaak gebracht dan den eersten dag.
Aan voorgewende aanhoudingen en andere bedriegelijke
middelen had het voorzeker niet ontbroken. Al minstens een
half dozijn keeren waren er confrontaties aangekondigd, maar
men had het zelfs niet durven wagen mij te confronteeren met
den eenig aangehoudene in deze zaak, namelijk met Gustaaf
Lava. Maar, 't is waar : deze had immers niets anders gedaan
dan boodschappen voor madame ?

MN
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VIII.
HOE ALLES OP ZIJN EFFEN KWAM.

ET had

mij in de hoogste mate verwonderd, dat er
reeds een twaalftal dagen over mijne aanhouding
waren heengegaan, zonder dat de kriminal polizei
een enkel onderzoek gedaan had over het orgaan
« De Vrije Stem », dat ik eveneens in het leven had geroepen met
de medewerking van den vriend Richard Van Hemeldonck en
waarvan op dit tijdstip zes-en-twintig nummers het licht hadden
gezien. En toch wist 1k, bij middel der geheimzinnig gevoerde
briefwisseling met mijn zoon, dat een groot aantal dezer nummers in beslag waren genomen en dat men er bovendien in gelukt was verscheidene artikels, bestemd voor ons blad, in handen te krijgen. Dit laatste echter, hoe gevaarlijk ook oppervlakkig
beschouwd, maakte mijne bekommering minder gaande. Immers,
van eerstaf was er bij de verschillende medewerkers op aangedrongen, hunne kopij in machienschrift te kloppen. Dit was
eene kapitale kwestie. Handschrift toch kon, bij nauwkeurig
onderzoek, tot de ontdekking van den schrijver leiden, wat met
machienschrift zoo goed als onmogelijk mocht gehouden
worden.
Tot dan was men onveranderlijk op denzelfden weer blijven
zagen, namelijk om den naam trachten te kennen van mijnen
tusschen de beenen geworpen kliênt en verder om meer en
meer van hem pogen te weten te komen ; maar, hoe men ook
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praamde, door welke slinksche middelen en allerlei leugens
men achter de waarheid zocht te geraken, men werd er hoegenaamd niet wijzer bij, vermits ik altoos bij dezelfde verklaringen
bleef en Gustaaf Lava voorwendde nooit anders dan boodschappen voor madame gedaan te hebben.
Aan de eenzelvigheid en beschrijving van den niet bestaanden klient, kon ik natuurlijk niet ontsnappen. En daar was ik
dan ook van in den beginne op bedacht geweest. Ziin voorgewend signalement stond nauwkeurig in mijn hoofd geprent, en
in het proces-verbaal liet ik er voor opteekenen :
Ouderdom : ongeveer 35 jaar ; gedurende de zomermaanden gekleed in grijs, tijdens den winter in donkerbruin kostuum. Lengte : omtrent 1,85 meter. Van de schoenen kon ik
geene bijzondere aanduiding geven, vermits hij zich nooit dan bij
avond had aangeboden en ik nimmer eenige aandacht aan zijne
schoeisels verleend had. Hoofdhaar : zeer moeilijk om bepalen,
omdat hij bijna gansch kaal was ; droeg bovendien een zwarten
knevel, welks uiteinden in de hoogte gekruld waren, in den aard
als de snor van den Duitschen keizer. Hoofddeksel : bij zomerdag, een stroohoed, bij winterdag een bolhoed. Bijzondere kenteekens : zijn rechterschouder was een weinig hooger dan zijn
linker en hij droeg bezijden den neus eene in 't oog springende
wrat.
Men had er langdurig op aangedrongen, te weten langs
welken kant van den neus deze wrat zich be yond, maar ik bleef
daarop in ontkennenden zin antwoorden en daartoe bestond
eene voorname reden. Deze bijzondere kenteekens had ik opzettelijk tusschen de zaak geworpen om te voorkomen dat personen,
eenigermate beantwoordend aan het opgegeven signalement, in
hechtenis zouden genomen worden. Menschen met twee verschillende schouderhoogten konden zeer zelden aangetroffen
worden en in de veronderstelling dat men er toch in gelukte
de hand op zulk iemand te leggen, dan moest deze bovendien
nog beschikken over de wrat bezijden den neus ; en al deed dit
wonder zich toch voor, dan kon nog altoos getwist worden over
het links of rechts staan dezer wrat. 1k had een kaal hoofd aangeduid, omdat het als eene betrekkelijke zeldzaamheid kon
doorgaan dat een man, op 35-jarigen leeftijd, reeds al zijn hoofd84

haar verloren bad. En om de opsporing nog moeilijker temaken,
had ik mijnen klient voorgesteld als Gentenaar, te oordeelen
naar dezes gewestspraak.
Nochtans, aan de plaats waar zich de besproken wrat
beyond, scheen de kriminal polizei bijzonder veel belang te
hechten. Vooral Weghe kon maar niet begrijpen, hoe ik toch
niet met zekerheid wist aan te duiden, langs welken kant dit
merkteeken het besproken gelaat ontsierde. Had men wellicht
iemand in het oog, bedeeld met dergelijk geboorteteeken ? Het
was moeiliik te gelooveri en toch had het er al den schijn van.
Wat er ook van zij, er werd bijna eene gansche zitting besteed
om te pogen deze wratkwestie op te lossen. En dit onverpoosd
aandringen was des te onbegrijpelijker, daar men reeds herhaaldelijk de ondervinding had opgedaan dat, wanneer ik eenfinal een punt had afgebakend, ik daarvan geen haarbreed meer
afweek. Op zeker oogenblik had ik zelfs mijne gewone koelbloedigheid verloren en op hoogen toon gezegd, dat die man
toch nooit den voet in mijne woning had gezet met de bedoeling,
de wrat om zijnen neus te laten exkertiseeren en ik had geeindigd met de vraag te stellen : wanneer, bij voorbeeld, iemand
uwer jarenlang met een bekenden persoon omgaat, zoudt ge
dan, in dezes afwezigheid, onder eed durven bevestigen of die
persoon, ja dan neen, een knevel draagt ? En een knevel toch
is vrij wat beter zichtbaar dan een onschuldige wrat !
Het was ook in deze zitting dat ik gebruik maakte van een
invallend gedacht, om de polizei in herinnering te brengen, dat
zij mij eenige dagen te voren had medegedeeld, namelijk dat zij
verscheidene personen in hechtenis had genomen, waardoor
gansch de Droogstoppelzaak plotseling ging opgehelderd worden. En om eenige afleiding aan het onderhoud te geven, vroeg
ik, wanneer ik eindelijk, volgens herhaaldelijke beloften, met
deze personen ging geconfronteerd worden. Deze vraag bracht
beiden blijkbaar in groote verlegenheid.
Tot driemaal toe zag ik mij verplicht op dit brandend
vraagpunt weer te keeren, vooraleer er geantwoord werd, dat ik
er niets bij verliezen zou, daarmee een weinig geduld te oefenen
en dat langs lien kant de wrattenkwestie wellicht zou kunnen
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opgelost worden. Toen keek ik mijne ondervragers stout in de
oogen en liet er op volgen :
— g Herhaaldelijk hebt gij mij naar het hoofd geworpen,
dat ik nog niet eenmaal de waarheid gezegd had. Thans ben ik
gerechtigd u den bal terug te smijten en te zeggen, dat ik nog
maar altoos alleen, benevens een mijner werklieden, voor de
Droogstoppelzaak in hechtenis ben genomen. Al de andere
voorgewende aanhoudingen zijn echter bluf en bangmakerij en
tot uwe schande moet ik bestatigen, dat gij nog zeer veel te leeren hebt. In vredestijd kunt gij misschien goede bureelbedienden
geweest zijn, maar in de rol van Duitsch detective — laat mij toe
dat ik het u ronduit zegge — zijt ge nog geene pijp tabak waard.
Sherlock Holmes zou u in zijnen tijd zelfs niet als leerjongens in
het vak willen aanvaard hebben. En indien gij u niet voortdurend de hulp van ellendige en vetbetaalde verraders hadt kunnen
verzekeren, zou het met u nog veel slechter gesteld zijn. ik en
mijn jonge werkman Gustaaf Lava zitten alleen achter slot en ik
geef u de stelligste verzekering dat het daarbij blijven zal. Van
Lava zult of kunt ge hoegenaamd niets te weten komen, om de
eenvoudige reden dat hij niets weet van de onderneming. Deze
is een bij uitstek brave jongen, die gedurende gansch den oorlog, niets anders deed dan gelegenheidsboodschappen voor het
huishouden. De hoofdzakelijke bedoeling daarvan was, hem niet
doelloos langs de straat te laten slenteren van of den dag,
waarop, ten gevolge van den oorlog, alle bedrijvigheid in mijne
drukkerij moest gestaakt worden. De leugenaars bevinden zich
dus niet langs mijnen kant en daarvan is reeds meer dan eens 't
bewijs geleverd, onder andere door de niet bestaande briefwisseling, welke zoogenaamd van mij moest berusten in de handen van pastoor Bernaerts. Waarom toch dingen vooruit gezet,
welke gij zeer goed wist niet te bestaan en waarvan gij bijgevolg
nooit het bewijs voorbrengen kunt ? Aldus zou een kwalongen
niet durven handelen, wel wetende dat hij er toch eenmaal zou
moeten om blozen. Misschien zult ge ondertusschen wel de
zekerheid verworven hebben, dat ik en pastoor Bernaerts tot
hiertoe elkander niet gekend hebben en onbekende personen
zendt men toch niet een dozijn brieven, die elk oogenblik konden
onderschept worden. Spaart u dus in 't vervolg de bespottelijke
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moeite, de mededeeling te doen van leugenachtige of geveinsde
briefwisselingen en aanhoudingen. En nu wensch ik u bovendien nog een -goeden raad te geven : Wilt gij werkelijk het
onderzoek bespoedigen, stelt u dan op zoek naar mijnen klient.
Deze alleen is bij machte u alle verlangde inlichtingen te ver.strekken. Behalve met het drukwerk, heb ik mij nooit met zijne
zaken ingelaten ; ten eerste, omdat het te gevaarlijk was ; ten
tweede, omdat ik er niets mee te maken had. Hij alleen kan u
zeggen, waar hij telkens heentoog met zijne pakken brochuren
en op Welke wijze hij ze onder het yolk wist te verspreiden. Gelukt gij er echter niet in de hand op hem te leggen, welnu, dan
voorspel ik u dat ik alleen, als drukker, voor de zaak zal blijven
zitten. Ondanks dit zal de jonge Lava toch eveneens veroordeeld
worden, omdat de ondervinding reeds menigmaal geleerd heeft,
dat er voor het Duitsch gerecht geen bewijzen noodig zijn en
een bloot vermoeden voldoende is, om eene veroordeeling uit te
lokken. Na den oorlog zal het Belgische yolk zich geen groot
gedacht vormen over de Duitsche rechtspleging, die zeker bij
geene Hottentotten of Laplanders in zwang is en niet erg riekt
naar cultureele beschaving, waarmee uw yolk zoo dolgaarne
pocht. Het gevolg van dit alles echter is dat, al wilde het toeval
dat gij mij confronteerdet met nieuwe slachtoffers, die confrontatie op een niemendal uitloopen zou, omdat ik slechts een persoon in de zaak gekend heb en over hem heb ik u reeds alles
meegedeeld wat ik wist.
Zonder de minste onderbreking had men mij vrijmoedig
laten zeggen wat mij op het hart lag. Intusschen waren de herren doodbedaard hunne sigaretten blijven voortrooken. Thans
echter kreeg ik eens te meer de overtuiging, dat het geweten
der gewezen water- en guanoklerken, die zich tijdens den
wereldkrijg tot onderzoeksrechters in het bezette gebied hadden
opgeworpen, een kolossaal groote rekbaarheid bezat. leder
ander toch, in hunne plaats, zou verontwaardigd zijn rechtgesprongen en verzet hebben aangeteekend tegen de beschuldiging,
dat een bloot vermoeden voldoende was om eene veroordeeling
te bewerken. Want men merke wel op, dat elk beschuldigde gestraft werd, uitsluitend op het proces-verbaal, dat deze ellendelingen over de zaak schreven. Van een vermoeden werd eene
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bevestiging gemaakt, waartegen de beschuldigde nooit beroep
aanteekenen kon, omdat men schreef wat men wilde en de beschuldigde onmogelijk oordeelen kon over zijne afgelegde verklaring.
Neen, noch Quentin noch Weghe had geprotesteerd, omdat zij maar al te goed wisten, dat ik den nagel op den kop getroffen had. Blozen hadden za evenmin gedaan, maar dit mocht
geene verwondering baren. Als hun keizer niet eens het rood
der schaamte naar het voorhoofd had voelen dringen, toen hij
de grootste bandietenstreek beging, waarvan ooit de geschiedenis zal kunnen gewagen, welke denkbeelden moesten zijne
onderdanige lakeien dan over gerechtigheid koesteren ?
Daags nadien begon ik, volgens gewoonte, omstreeks 9
uur van den morgen mijn Rozenkrans wandelend door mijne
cel te bidden, want ik was nog altijd niet in bezit van eenen
stoel. Tusschen half tien en tien uur werd doorgaans de deur
mijner cel opengeworpen en een soldaat — in vredestijd een
Pommersch ajuinboer — kondigde dan steeds op hoogen toon
aan : « Kriminal polizei ! o Dit wilde met andere woorden
zeggen, dat de herren onderzoeksrechters in de gevangenis waren aangekomen om hunne gewetensvolle (?) ondervragingvoort
te zetten. Tegen alle verwachting vertoonde zich ditmaal niet de
Pommersche ajuinboer, maar toen ik mij omwendde bemerkte
ik de gestalten van Quentin en Weghe,. in hoogsteigen persoon.
1k had mijn kerkboek in de hand en den vinger geklemd tusschen de bladzijden, waar mijn gebed door beider komst onderbroken werd. Met een cyniek lachje om de lippen vroeg Quentin,
die soms wel eens een schijn van geestigheid wilde aannemen :
— « Wat doet ge hi2r zooal om den tijd door te brengen? 0
En onmiddellijk volgde mijn antwoord :
— 0 1k ben bezig met het bidden van mijnen Rozenkrans.
Dat is overigens alle dagen mijne gewoonte. 1k weet wel dat gij
protestant zit en de in hechtenis genomen priesters zich wel eens
over u bij den Duitschen aalmoezenier hebben moeten beklagen
over zekere tekortkomingen tegenover hun geestelijk kleed, wat
des te dommer was, daar de vaderlandsche zaken, voor dewelke
zij in de gevangenis werden opgesloten, toch niets gemeens
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hadden met welken godsdienst ook. Zelfs ben ik gerechtigd te
vermoeden dat ge geen vroom protestant zijt ! »
— 0 Waarom veronderstelt ge dit ? » hernam Quentin op
eenen toon, welke gissen liet dat hij in een goede luim verkeerde.
— 0 Omdat een rechtgeloovig protestant, die een goed
begrip heeft van recht en rechtvaardigheid, nooit de betrekking
van onderzoeksrechter in 't bezet gebied zou aanvaard hebben. »
— « Dan verschillen wij onder dit opzicht van meening ! »
liet Quentin er kalmpjes op volgen. « Uw Rozenkrans zal u toch
niet uit de gevangenis helpen ! »
— 0 Dat is waar ; en met die bedoeling heb ik nooit een
Rozenkrans gebeden. 1k bid enkel uit overtuiging en volstrekt
niet om door de Duitschers ontslagen of er beter om behandeld te worden. Maar van een Rozenkrans zult gij, in hoedanigheid van protestant, toch niet veel weten te vertellen. »
— « Dan hebt gij het mis voor, » spotte Quentin. 01k weet
er zooal een en ander van ; onder meer, dat het een zeer lang
gebed is. )) En op spottenden toon voer hij voort : « Bid na het
onderzoek vandaag maar ernstig voort om uwe bevrijding. »
— « Dan zou ik wel erg naief moeten zijn, daaraan gevolg
te geven, » hernam ik. 0 Want langen tijd voor het losbreken
van den oorlog was het mij bekend dat daar, waar een Duitscher eenmaal den klauw op slaat, er niet gemakkelijk uitkomt.
Trouwens, dit behoort immers tot het leerstelsel van Bismarck?
Maar indien ge soms denken zoudt dat gij den Heer welgevalliger
zijn zult, door de woorden 0 Gott mit uns » tot op de slip van
uw hemd te schrijven, geloof ik ook dat gij den bal deerlijk zult
misgeslagen hebben. »
Er verscheen een ironisch lachje om Quentin's mond. Hij
trail een stap nailer en voer spottend voort :
— 0 En hoe ver zijt ge nu al gevorderd aan uwen Rozenkrans ? »
— « 1k was juist gekomen aan het gedeelte : Jezus werd
tusschen twee moordenaren opgeleid ! » En onder het uitspreken dezer woorden legde ik het kerkboek op mijnen stroozak
en vervolgde, terwijl ik mij tusschen beiden plaatste : 0 Herren,
ik ben aan uwe beschikking. »
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En wij begaven ons op weg naar de verhoorkamer.
1k weet niet hoe de herren over mijn antwoord dachten,
maar zeker is het dat men mij nadien nooit meer gevraagd heeft,
aan welk gedeelte van den Rozenkrans ik gekomen was.
Dien dag veranderden wij van onderwerp en kwam o De
Vrije Stem > ter spraak, de eerste maal sedert mijne aanhouding.
En Quentin begon de ondervraging in afwezigheid van
zijnen achtbaren (?) collega Weghe, die zich verwijderd had en
waarschilnlijk op zoek was gegaan naar appelen, peren of pruimen.
— «« De Vrije Stem >, dat smadelijk blad tegen de Duitschers en tegen de activisten, werd eveneens op uwe drukkerij
gedrukt.Wij hebben de bewijzen in handen dat het door u in het
leven werd geroepen en uitgegeven. En als gevolg daarvan zijn
wij ook tot de ontdekking gekomen, dat er zich een aantal medewerkers om u geschaard hebben. Zeker zal het u niet moeilijk
vallen deze medewerkers kenbaar te maken en, in geval van
weigering, zullen wij het in uwe plaats doen.
— o Begin er dan maar mee ! o merkte ik glimlachend
aan.
Doch zonder de minste rekening te houden van mijne opmerking voer Quentin voort :
— 0 Het is buiten kijf dat 0 De Vrije Stem o geheel en
gansch onder uwe verantwoordelijkheid stond. Gij waart er dus
heer en meester van. Tot hiertoe hebt gij eene buitengewone
vrijpostigheid aan den dag gelegd en ons willen doen gelooven,
dat u alleen het drukken der brochuren-Droogstoppel ten laste
kon .gelegd worden. Wij durven hopen dat gij even vrijmoedig
nopens o De Vrije Stem o bekentenissen zult afleggen, welke
door niets hoegenaamd kunnen geloochend worden en niet
trachten zult u te verschuilen achter een of anderen klient,die in
het huidig geval wel niets met deze onderneming heeft te maken
gehad.
— o En toch zal ik, om wille der waarheid, andermaal gedwongen zijn denzelfden klient op den voorgrond te brengen, o
gaf ik ten antwoord.
En daarop viel de vuist van Quentin zoo loodzwaar op de
tafel, dat de groote koperen inktpot minstens een tiental centi90

meters van zijne plaats verschoof. De man was dus kwaad geworden ; jets waaraan ik mij niet verwacht had, want de kleine
Quentin had de bespreking op zeemzoeten toon begonnen en
daarom verwonderde zijne plotselinge opgewondenheid mij wel
eenigszins. 1k liet mij daardoor niet uit het veld slaan en ging,
naar ouder gewoonte, bedaard voort mijne pijp te rooken, in
afwachting dat Quentin's bloed een weinig afgekoeld zou geraken. Toch moesten hem nog een aantal brutaliteiten uit den
mond, vooraleer op gematigder toon voort te varen
— << Welhoe, dezelfde persoon verschijnt hier andermaal
op het tooneel met de bedoeling u te redden ? 0
— « Verschooning ; ik heb niemand ter huip te roepen om
mij te redden. Voor mij toch zal de toestand immer dezelfde
blijven. 1k ben niet naief genoeg te denken, dat, wat er ook gebeure, er de geringste verandering van straf het gevolg van zijn
zou, en van dit oogenblik begrijp ik niet, waarom ik mij achter
iemand zou dienen te verschuilen. Wat meer is, of mijne straf
vijf, tien of vijftien jaren beloopen zal, ook dat blijft hetzelfde ;
want langer dan na afloop van den oorlog vertoeft er niemand
in de gevangenis. Welk belang zou ik er dus bij kunnen hebben,
anders te spreken dan de zaken zich hebben voorgedaan ? »
—<<Gij kunt er het onrechtstreeksch belang bij hebben,niets
onbeproefd te laten om uwe medewerkers buiten de gevangenis
te houden ! » weersprak Quentin.
— << Dat zou zeker ook al wat te beteekenen hebben ! »
voegde ik hem toe. « Nochtans, anderen in mijn lot te doen
deelen, zou niet de taak van een eerlijk man wezen, wanneer
het Tangs slinksche middelen gebeuren moest. Houd het u echter eens en voor altijd gezegd, dat, vermits ik slechts in hoedanigheid van drukker ben opgetreden, ik, uitgezonderd mijn
klient, niemand van medewerking beschuldigen kan. Het is bijgevolg mijne taak niet iemand trachten te redden. Maar, al ware
het mij onrechtstreeks bekend dat deze of gene persoon zijne
medewerking hadde verleend, hetzij tot het helpen verspreiden
der brochuren-Droogstoppel, hetzij tot het leveren van artikels
voor 0 De Vrije Stem », dan nog verklaar ik u plechtig, dat ik
niemand verklikken zou. »
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— Gij zoudt dat niet doen ? riep Quentin als een bezetene uit.
— Neen, dat zou ik niet », gaf ik bedaard ten antwoord.
« Met welk recht zou ik mij daartoe verplicht achten ?»
- « Leverden die personen zich dan niet over aan misdrijven ? »
In Duitsche oogen misschien wel ; voor ons, Belgen,
kan daar geen spraak van zijn. Of denkt ge dat het den Duitschers alleen toegelaten is het monopool van vaderlandsliefde
te bezitten ? Gij vergeet al te gemakkelijk dat een bezet gebied
nog geen geannexeerd gebied is. Ten andere, waarom zou ik,
in voorkomend geval, menschen moeten verraden, welke niets
met mij te maken hadden ? »
Gij zoudt onze taak veel kunnen vergemakkelijken, »
—
was Quentin naief genoeg er op te laten volgen.
Dat wil ik gaarne gelooven ! » merkte ik glimlachend
—
aan. 0 En indien iedereen recht in uw armen liep, zoudt gij het
nog oneindig gemakkelijker hebben. Gisteren heb ik kunnen
bestatigen, dat men u, tijdens het onderzoek, 250 Mark kwam
uitbetalen. Zonder twijfel is dat uw maandloon, of honorarium,
zooals anderen zeggen ; en ik heb mij wel eens laten wijsmaken,
dat er, van verbeurd verklaarde goederen, ook een flinken percent terecht komt in de handen der Duitsche polizei. Als men
dus zijn vaderland dient tegen 250 Mark in de maand, plus de
profijten, en men weet bovendien zijn vel te redden door zich
van het front verwilderd te houden, dunkt mil dat de polizei wel
zelve haar werk van opsporing zou mogen doen en daartoe
niet de hulp van gevangenen inroepen. »
Ge schijnt er dan toch lets meer van te weten dan
—
ge wilt laten doorstralen ? » voegde Quentin mij toe.
Toch niet, ik antwoord slechts op uwe vriendelijke
—
uitnoodiging om de rol van verklikker te willen spelen. En
daarom heb ik u gezegd : behalve mijn klient ken ik niemand,
betrokken in de zaak-Droogstoppel en in die der oVrije Stem »,
maar al kende ik er iedereen van, dan, ik herhaal het, zou ik
nooit iemand willen verraden en tot dit verraad zou niemand
mij kunnen dwingen.
—
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— o En als ik u eens eenige dagen in de ijzers deed klinken ? » waagde Quentin mil op cynieken toon te vragen.
— 0 Ziedaar het woord van den Germaanschen inkwisitor ! » riep ik uit. « Ziedaar de Duitsche cultuur in gansch hare
moderne volmaaktheid. 1k daag u uit uwe barbaarsche middelen
te beproeven ! Maar in dit geval voorzeg ik u, dat gij uw onderzoek zoudt kunnen staken, want ik zou u voortaan noch ja,
noch neen meer antwoorden ! 1k heb u dit nog gezegd. »
— o Dat zou het baste middel zijn om alle verantwoordelijkheid van u at te schudden ! » grinnikte herr Quentin.
— 0 Verantwoordelijkheid, zegt ge ?... Met welk woord
schermt gij toch !... Wanneer het er op aankomt ben ik bereid
de verantwoordelijkheid van alles op mij te nemen ! Wilt gij mij
doen veroordeelen als schrijver der brochuren-Droogstoppel,
goed, ik wacht u af. Verlangt gij dat ik de verantwoordelijkheid
drage van de redactie, alsmede van al de artikels, welke ooit in
0 De Vrije Stem » verschenen, niets zal mij daarvan weerhouden. Wat wilt ge nog meer ? »
— « En zit ge bereid dit alles te onderteekenen ? »
— o Neen ; dit weiger ik bepaald, omdat die onderteekening in strijd met de waarheid zijn zou. Nochtans wil ik mij verbinden,tegenover den krijgsraad dezelfde verklaring af te leggen
en er de veroordeeling van te dragen. .
— o En zoodoende zoudt gij u vleien met het denkbeeld,
de andere schuldigen aan hunne gerechtvaardigde straf te onttrekken ? . vroeg Quentin.
— « Wanneer gij toch alle verantwoordelijkheid op mij
alleen laden wilt, waarom u dan nog met anderen beziggehouden ? .
— o Omdat wij maar al te goed begrijpen, dat gij alleen
onmogelijk alles kunt gedaan hebben. Daartoe was de arbeid te
omvangrijk. Wij zijn stellig overtuigd dat de redactie van o De
Vrije Stem > in uwe handen berustte ; maar wij zijn evenzeer
overtuigd, dat er talrijke medewerkers aan verbonden zijn. Die
medewerkers kent gij en deze zijn ten minste zoo schuldig als
gij ! »
— o Dit alles zult gij rWj bewijzen ! »
— 0 Maar, de bewijzen zijn daar door de artikels, bestemd
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voor . De Vrije Stem., en die wij in uwe drukkerij aangetroffen
hebben.
En onder 't uitspreken dezer woorden wierp hij de kopij
van eenige artikels voor mij op de tafel.
— . En ligt daar nu het bewijs, dat ik tevens de redactie
van << De Vrije Stem . in handen had ? Als gij er aldus over
denkt, zijt gij zeer gemakkelijk tevreden te stellen en moet ik
bestatigen, dat gij niet het minste begrip hebt der samenstelling
van een blad, in verband met de drukkerij. Jammer dat men dergelijk onderzoek niet aan vakmannen, in plaats van aan gewezen
waterklerken heeft overgelaten. Een \iakman toch zou dadelijk
begrepen hebben, dat deze artikels te mijnen opzichte niemendal beteekenen. Is er nu toch iets natuurlijker en eenvoudiger,
dan dat een kliênt zijne kopij ter drukkerij bezorgt ? En gij zijt
verbaasd er deze afgeleverde kopij in aan te treffen ? Wat heeft,
in zulk geval, de patroon gemeens met de hem toevertrouwde
kopij ? Niets meer dan dat de Kommandantur de kopij levert
voor eene of andere < Bekanntmachung. » Heeft die drukker
ook iets met de redactie te maken ? .
— . Bij u hebben de zaken zich geheel antlers voorgedaan. Gij toch waart in staat de redactie van . De Vrije Stem .
op u te nemen en -er artikels voor te schrijven. .
— << Wanneer het er op aankomt kan ieder drukker, zelfs
al is deze niet eens bekwaam een doodgewoon artikel te schrijven, de rol van redacteur te vervullen, als hij maar beschikt over
de noodige medewerkers, want dan heeft deze zich slechts te
bekommeren over de rangschikking der artikels. En in de
zaak der . Vrije Stem . had ik mij zelfs om die rangschikking
niet eens te bekreunen, vermits de kopij telkens van eene volgorde vergezeld ging. Onderzoek de kopij welke hier ligt en ge
zult bevinden dat ik gelijk heb ! .
Er kwam inderdaad eene volgorde uit te voorschijn, met de
hand geschreven, terwijl al de artikels, bestemd voor « De
Vrije Stem >>, met de machien geklopt waren.
— 0 Wie heeft die volgorde geschreven ? » vroeg Quentin
haastig.
— . Dit zoudt ge mijnen klient moeten vragen ! » gaf ik
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er even snel op ten antwoord. « Ge ziet immers toch wel dat
het geen schrift mijner hand is ? »
Dit was werkelijk een Touter toeval. Gewoonlijk schreef ik
zelf de volgorde der artikels, maar voor het nummer der <Vrije
Stem o waarvan de kopij gereed tag op het oogenblik mijner
aanhouding en die ik geen gelegenheid meer had te doen verdwijnen, was de volgorde geschreven do-or Richard Van Hemeldonck en dit toeval redde de zaak.
Quentin moest bekennen dat dit geschrift niet overeenstemde met het mijne en dit gaf hem eenig stof tot nadenken.
— « Die volgorde zou dan door uwen klient geschreven
zijn ? o hernam Quentin na eene korte poos.
— 0 Daar moet ik u eveneens het antwoord op schuldig
blijven. Nooit heb ik geschrift van zijne hand gezien ; althans,
nooit schreef hij iets in mijne tegenwoordigheid en ik kan er
bijgevolg niet over oordeelen. Al wat ik noodig had tot het
drukken van 0 De Vrije Stem o be yond zich steeds in eenen
briefomslag, die mij persoonlijk overhandigd werd, en na
verdere afspraak gemaakt te hebben nopens de levering der
exemplaren, scheidden wij van elkander. In den regel duurden
die bezoeken nooit langer dan vijf minuten en daaruit kunt ge
met alle zekerheid afleiden, dat de onderneming zoo eenvoudig
mogelijk van stapel liep. »
« Gijhadt toch werkvolk noodig om al die Droogstoppelbrochuren, alsmede de uitgaven der 0 Vrije Stem 0 te waarborgen, die op regelmatige tijdstippen verschenen ? 0
— « Geen van beide ondernemingen verscheen regelmatig.
Het waren gelegenheidsuitgaven, zeer waarschijnlijk met de
bedoeling, de Duitschers te verschalken. Immers, regelmatige
uitgaven kon men gemakkeliiker op het spoor komen dan
onregelmatige. Wat de uitvoering betreft, deze zou ik nooit met
werkvolk willen ondernomen hebben. En daartoe bestond eene
gewichtige reden. Zoolang ik zelf den arbeid verrichten kon,
moest ik nummer vreezen te goeder of te slechter trouw door
werklieden verklapt te worden, want zwijgen zou hun zeer moeilijk gevallen zijn. En wanneer ik zooveel voorzichtigheid in acht
nam tegenover volwassen arbeiders, des te meer nog was ik
verplicht mij te hoeden tegenover een vijftienjarigen jongeling
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als Gustaaf Lava, dien gij ten onrechte in de gevangenis houdt
opgesloten. De gezonde rede toch moest u daarvan ten voile
overtuigen. »
— « En toch hebt gij bekend dat Gustaaf Lava boodschappen deed voor uw huishouden. Hij vertoefde dus tijdens den dag
in uwe woning en moest onvermijdelijk zien wat er omging ?
— 0 Toch niet. Gedurende den dag, voor zoover hij niet
op weg was met boodschappen naar een of ander komiteit,
vertoefde hij in het woonhuis en niet op mijne drukkerij. Hij kon
dus niet weten wat er omging. .
— « Die uitgaven moesten niet alleen gezet, maar ook gedrukt worden ; het werken van groote drukmachienen maken
veel gedruisch en dat mu Lava dan toch moeten gehoord hebben. Aileen de nieuwsgierigheid moest hem aansporen te komen
kijken wat er in dezen oorlogstijd ten uwent gedrukt werd, want
Lava is, onder verstandelijk oogpunt, geen misdeelde jongen..
— « Dit laatste is zeer waar. Nochtans werd hij nooit in
de gelegenheid gesteld, te zien wat er gedrukt werd. Daar hij te
Mortsel woonde, mocht hij tusschen 4 en 5 uur 's namiddags
huiswaarts keeren. En van zijne afwezigheid werd telkens gebruik gemaakt tot het afdrukken der vormen, wanneer het noodig was. Op zulke wijze kon dus nooit zijne aandacht op een
der uitgaven getrokken worden. »
— « En ge denkt ons te verschalken door ons te doen
gelooven, dat gij dit alles gansch alleen verricht hebt ? .
— « Een vakman zou bier niet over verschalken komen
spreken, wel wetende dat een man in staat zijn kan het werk te
doen van een paar uitgaven, voor dewelke voldoende tijdsruimte
bestond om ze in orde te brengen. Maar indien gij beweren
blijft dat ik tevens de schrijver der brochuren-Droogstoppel geweest ben, zoudt ge zelf moeten begrepen hebben, dat het stoffelijkerwiize gesproken, onmogelijk ware, tenzij gij tot het besluit
kwaamt, dat ik dag en nacht gewerkt hadde, en dit ware toch
eveneens onmogelijk. En indien wij nu alles bij elkander voegen,
komen wij onvermijdelijk tot het besluit dat, voor wat mijne
verantwoordelijkheid betreft, de zaak-Droogstoppel en die der
0 Vrije Stem >> voor beiden dezelfde is ; 't is te zeggen, dat ik
van de eene en andere als drukker ben opgetreden, maar dat
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ik, voor wat de redactie betreft, er niets mee te maken had. En
nog altoos wacht ik u of om de bewijzen van het tegendeel voor
tee brengen. »
Andere dan met de schrijfmachien geklopte artikels konden natuurlijk niet ter spraak komen, omdat, zooals ik reeds
vroeger te kennen gaf, ik er van eerstaf had op aangedrongen,
met de hand geschreven artikels ter zijde te laten.
Voor verdere onthullingen hoefde ik niet te vreezen, vermits, na het afdrukken van elk nummer der q Vrije Stem », telkens de kopij door mij zelven zorgvuldig was verbrand geworden.
Teruggekeerd in mijne cel, deed ik onmiddellijk de telefoon werken. Het viel mee : nummer 38 was thuis. 1k verwittigde Gustaaf Lava van het gebeurde en stelde hem op zijne
hoede nopens zijn dagelijks naar huis keeren tusschen 4 en
5 uur, eene voorzorg welke niet nutteloos bleek, want reeds
denzelfden namiddag werd hij daarover ondervraagd. En onze
wederzijdsche verklaringen klopten met elkander als Janus
Droogstoppel op.... Johan Stokvis.

IX.
EENE BEWOGEN ZITTING.

de voorgaande ondervraging had men mij een
paar dagen met vrede gelaten en ik begon er reeds
ernstig aan te denken dat het onderzoek, bij gebrek
aan andere ophelderingen, ging gesloten worden.
Men had nu toch al een vijftigtal bladen volgeklad waarvan er,
alles te zamen gerekend, geene zes waren voorgelezen, en ik
dacht dat er tijd en moeite genoeg was verkwist om eene zaak
op te helderen die altijd op haar zelfde standpunt bleef. Feitelijk
was het eene proces-verbaal slechts eene herhaling van het ander. Van confrontaties met voorgewende aangehouden personen was er geene spraak meer geweest, omdat ik nog slechts
alleen met Lava voor de gebroken potten zitten bleef. Ondertusschen had ik meermaals gebruik gemaakt van de gelegenheid om de kriminal polizei tot die herhaaldelijk aangekondigde confrontaties uit te dagen, maar men had geeindigd er
niets meer op te antwoorden.
Toch was het onderzoek nog niet opgegeven. Inmiddels
was ik, bij middel der geheime boterham-briefwisseling, te weten gekomen, dat de Duitschers schier elken namiddag eenige
uren in mijne drukkerij en woonhuis doorbrachten, en vooral
op de eerste, geen snippertje papier onaangeroerd hadden gelaten. Er bestond echter geene reden om mij daarover te verontrusten, want, daar ik van de mij ten gelaste gelegde feiten
A
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geene boekhouding hield, kon er ook Been mijner medewerkers
door in moeilijkheden gebracht worden.
Op den derden avond na de laatste ondervraging, was er
bij mijn eten andermaal een briefje gevoegd, in hetwelk miin
zoon mij berichtte dat de polizei, natuurlijk in zijne afwezigheid,
de groote kas zijner mechanieke gereedschappen had opengebroken en er zijne portefeuille, bevattende ruim 500 frank, uit
weggenomen had.
Den volgenden dag, omstreeks 10 uur, klonk opnieuw de
stem van den Pommerschen ajuinboer aan de deur mijner cel
« Kriminal polizei ! » het teeken dat de Duitsche inkwisitors
mij andermaal wachtten.
Toen ik in de verhoorkamer trad, hadden Quentin en
Weghe zooveel peren en pruimen vOOr zich op de tafel liggen,
waaraan zij bezig waren zich te goed te doen, dat ik mij een
oogenblik afvroeg, of zij er in de gevangenis der Begijnenstraat
een snuisterijwinkeltje op gingen nahouden.
Bij mijne komst scheen het mij toe, dat beiden er buitengewoon welgemoed uit zagen ; want, zonder zich het minst om
mil te storen, aten zij lachend en in het Duitsch pratend, voort.
Een tiental minuten later beet de kriminal polizei nog even
smakelijk in de peren en de pruimen. En na dat alles opgepeuzeld was, werden de sigaretten ontstoken.
Dan, met een fijnen spotlach om de lippen, stak Quentin
de hand in den binnenzak van zijnen jas, haalde er eene portefeuille uit te voorschijn, die ik dadelijk herkende als toebehoorende aan mijnen oudsten zoon, en legde deze \TO& zich op de
tafel.
Op eenen toon, waarvan hij niet gewoon was zich te bedienen, begon Quentin
— « Gij bezet Brie zonen, niet waar ? »
1k knikte bevestigend.
— q Waar bevinden deze zich op dit oogenblik ? »
— « 1k zou u kunnen antwoorden dat een welopgevoed
man, die zich door de gratie van het toeval tot onderzoeksrechter in het bezet gebied ziet opgeworpen, genoeg kieschheid zou
moeten bezitten om een vader niet over zijne kinderen te ondervragen. Wat weer is, ik zou u het recht kunnen ontnemen daar99

over te spreken. Maar om u niet eens het vermoeden te laten
opperen dat er jets zou achter schuilen, wil ik nopens mijne
zonen het volgende mededeelen : Daar, tijdens het bombardement van Antwerpen, de algemeene indruk onder het yolk
heerschte dat de Duitschers, na hunnen intocht in de Scheldestad, alle jonge weerbare mannen zouden opgeeischt en naar
Duitschland gevoerd hebben, toog mijn jongste zoon naar Engeland, mijn tweede naar Frankrijk en mijn oudste naar Holland,
om aldus te ontsnappen aan de Duitsche knevelarijen. Geen van
alien was militair verplichtend. Nochtans, toen onze koning
Albert een beroep deed op de in het buitenland verblijvende
Belgen om zich bij het leger te vervoegen, aarzelden mijne twee
jongste zonen geen oogenblik daaraan gehoor te geven en vertrokken naar het front. Dit is mij met alle zekerheid bekend.
Wat mijn oudsten zoon betreft, sedert zijn vertrek uit Belgie heb
ik niets meer van hem vernomen. »
— 0 De oudste is bijgevolg niet zoo goed patriot als zijne
broeders ? » merkte Quentin spottend aan.
— « Integmdeel. Niets echter bevestigt of logenstraft, dat
hij zich niet eveneens bij het leger heeft aangemeld. Maar, indien
hij niet aan het front staat, zal hij in het buitenland toch wel
werk verrichten, dat zijn Vaderland nuttig zijn zal... En heel
nicer zal hij daar niet cl. rol van detective spelen met de bedoeling, zijn vel buiten het bereik der vijandelijke kogels trachten te
houden.
Op deze aanmerking vertoonde zich een norsch gelaat bij
Quentin en Weghe, doch geen van beiden ging er op in.
En een weinig later klonk weer de stem van den eerste :
— 0 Dan valt het toch niet te ontkennen dat u, vanwege
uwe twee jongste zonen, gesmokkelde brieven werden toegezonden ? »
— « Waarom noodzakelijkerwijze gesmokkelde brieven? »
vroeg ik verwonderd. « Duitsche polizei toch zou dienen te weten, dat er in Holland officieele komiteiten bestaan, die alle gewenschte inlichtingen nopens de in het buitenland verblijvende
Belgen mogen verschaffen. .
— 0 En als ik u eens meedeelde dat uw oudste zoon zich
niet in Holland, maar te Antwerpen bevindt, en dat deze heeft
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meegeholpen aan het drukken der Droogstoppels en der o Vrije
Stem », wat zoudt ge daarop antwoorden ? »
— o Niets anders dan dat gij uwe wenschen voor de werkelijkheid neemt. »
Aan de laatste onthulling had ik mij min of meer verwacht
van zoodra ik wist dat de Duitschers de portefeuille van mijnen
zoon hadden gestolen.. Be yond zich in deze portefeuille een of
ander stuk, waardoor zijne aanwezigheid te Antwerpen kon bevestigd worden ? 1k wist het niet, maar het bleef niettemin eene
kapitale kwestie, want hier moet ik een oogenblik de ondervraging onverlet laten om den lezer er al het belang van te doen
beseffen. Daar het nu toch onmogelijk ware geweest, al de
Droogstoppel-brochuren te schrijven, de redactie van 0 De Vrije
Stem » op mij te nemen en bovendien al het drukwerk gansch
alleen uit te voeren, had ik onbetwistbaar huip noodig. En wie
kon mij daarin beter ter zijde staan dan mijn eigen zoon en Gustaaf Lava, die zich op bewonderenswaardige wijze aan ons gehecht had ? Reeds in Januari 1915 had ik mijn oudsten zoon
Ernest weerhouden de wijk naar Holland en vandaar naar 't
front te nemen, omdat hij hier beter werk verrichten kon ten
dienste van het Vaderland. Ook hij was de aangewezen persoon
om op eigen gezag en met behuip van Richard Van Hemeldonck, de uitgave van 0 De Vrije Stem » voort te zelten, wanneer de noodlottige dag mijner aanhouding aanbreken zou,
waaraan ik me toch vroeg of laat verwachten mocht. En wat
zoolang`voorzien en gevreesd was, had zich eindelijk voltrokken : ik zat in de Begijnenstraat. En « De Vrije Stem ? » Deze
verscheen wel is waar op onregelmatige dagen, loch in dezelfde
tijdsruimte, evenals vroeger. En sedert mijne inhechtenisneming
tot op den dag van bovenvermelde ondervraging, hadden reeds
vijf nieuwe nummers het licht gezien. Dit was voor de polizei
een onoplosbaar raadsel. Immers, men had de poort mijner
drukkerij verzegeld, zoodat niemand er kon binnen komen zonder de zegels te vernietigen. En toch werd « De Vrije Stem 0
gedrukt en met dezelfde lettersoorten als vroeger. En zoozeer
waren de Duitschers overtuigd dat het blad andermaal in mijne
drukkerij van de pers kwam, dat, toen hun het derde nummer
na mijne aanhouding in handen viel, zij onmiddellijk naar mijne
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woning kwamen gesneld met de verzekering, dat de zegels van
de poort waren verbroken. Tot hunne groote teleurstelling zagen zij zich bedrogen in hunne verwachting : de zegels bevonden zich nog altoos op hunne plaats. En daar stonden de discipelen van Sherlock Holmes te geeloogen voor de poort mijner
drukkerij, alsof zij het van op de Moretuslei te Keulen hoorden
donderen. Wel tienmaal hadden zij nauwkeurig toegekeken of
het wel de door hen gelegde zegels waren, welke zij aantroffen. En zij moesten er eindelijk wel aan gelooven, want zij hadden zich ten slotte verwijderd zonder zich een enkele aanmerking te veroorloven.
Op welke wijze het behendig kunststukje : te drukken met
dezelfde letters terwijl de Duitsche zegels op de poort gehecht
waren, werd uitgevoerd, wordt elders verhaald.
Men zal thans begrijpen welk belang de kriminal polizei
stelde in de tegenwoordigheid mijns zoons. Niet dat ik er voor
vreesde dat men hem gemakkelijk in handen krijgen zou. Integendeel ; iizersterk van lichaamsbouw zijnde, bedeeld met een
kalm, maar onverschrokken karakter ; immer zijne tegenwoordigheid van geest behoudend, gepaard aan eene opmerkenswaardige vindingrijkheid ; verhard tegen de grootste ontberingen ; alle hoedanigheden in zich vereenigend om zich in de
moeilijkste omstandigheden uit den slag te trekken ; eene
grondige vakkennis bezittend der drukkerij, zoowel voor wat
de zetterij als de machienen betreft, en, in voorkomend geval,
zoo goed de pen kunnende hanteeren als de knapste dagbladschrijver, — was hij niet de persoon om zich als een schaap
naar de slachteril der Stoopstraat te laten geleiden door een
paar Duitsche speurhonden, die meer bekommerd waren om
het verkreuken hunner manchetten en het half hemd dat zij
droegen, dan de handen uit de mouwen te steken bij eene gebeurlijke overrompeling.
Slechts een voorbeeld dat hier op zijne plaats is, ofschoon
het een aantal maanden later voorviel : Op eenen avond der
tweede helft van 1917 over de De Keyzerlei gaande, voelde
mijn zoon zich plotseling vastgegrepen door twee Duitsche
polizei. Zonder twijfel had een of ander Belgisch mouchard, in
dienst van den vijand, hem in 't voorbijgaan herkend en gesi102

gnaleerd aan de Duitsche speurhonden, die gewoon waren bij
avond van de De Keyzerlei hun hoofdkwartier te maken. Wat bleef
er hem over : lijdzaam de polizei volgen of zich verzetten tegen
zijne aanhouding ? Hij gaf de voorkeur aan het eerste omdat,
door eene vechtpartij op eene plaats waar zich veel yolk bewoog
en tegen eene polizei, met revolvers gewapend, er ongetwijfeld
onschuldigen het leven bij zouden inschieten, en dit te meer,
daar men zich beyond op een tijdstip, waarop slechts bier en
daar een lantaarn brandde en men in het onbekende zou geschoten hebben. Het regende bovendien. Mijn zoon volgde
gedwee de Duitschers, waaronder zekere Moor, algemeen gekend te Antwerpen, die hem stevig bij de handen vasthielden.
Onderweg vroeg men hem herhaaldelijk of hij Johan Stokvis
was. Mijn zoon kende Moor, die een gewezen kok was van het
0 Mel de Londres *, doch Moor kende mijn zoon niet. Het
drietal toog rustig voort door de Leysstraat en over de Meir ,
doch, gekomen aan 't begin der Huidevettersstraat, werd Moor
plotseling tegen eenen lantaarnpaal geslagen en zijn collega in
de straatgoot gestampt. Dat de gewezen kok van het < Hotel de
Londres » op dit oogenblik en in de volstrektste duisternis toch
al de kleuren van den regenboog voor de oogen zag, kan niemand verwonderen, terwijl zijn collega met regenscherm en al
in de straatgoot lag te spartelen. Zonder dat een van beiden in
de gelegenheid werd gesteld gebruik te maken van de revolvers,
beyond mijn zoon zich reeds op de Eierenmarkt, en trok een
halven minuut later bedaard door den Beggaardengang. Dien
avond droeg mijn zoon een grijzen 0 impermeable >. Twee
dagen later Mond Ernest, — die zich voor alle zekerheid de
moustache had laten afscheren om het herkennen te bemoeilijken — op het plate-form van den tram met een opzettelijk daartoe gemaakt houten kasje, waarin de vorm van 0 De Vrije Stem *
stak. Ditmaal was hij gekleed als een vagebond. Onderweg
sprong er een kerel met een formidabel blauw oog op den
tram. Het was Moor, die niet het minst aandacht op mijnen
zoon verleende. Eenige spotters, die eveneens meereden, insinueerden op het feit, dat, daar er in elke straat nog hoogstens
twee lantaars brandden, er niets ongewoons in lag, blauw
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oogen te loopen. 't Was het eenig geval van lien aard, dat mijn
zoon tijdens de bezetting opliep.
*
*

*

Maar keeren wij tot ons onderzoek terug. Aan dit gewichtig punt gekomen, bleef er mij niets anders over dan de aanwezigheid mijns zoons te Antwerpen krachtdadig te loochenen en
aldus te trachten de polizei op een dwaalspoor te brengen. Maar
op mijn antwoord, dat men hoegenaamd niets van hem wist,
wedervoer Quentin lachend :
— 0 Wij zullen u dit weldra anders aan 't verstand brengen. Wij zijn in 't bezit van zijn portret en een dezer dagen zit hij,
evenals gij, achter de grendels. »
— « Zijn portret ! » liet ik mij verbiuft ontvallen. Hoe was
dit mogelijk ? In gansch mijne woning was geen portret van
hem te vinden.
— 0 In vredestijd maakte hij deel van de artillerie der burgerwacht ! » grinnikte Quentin.
— « Inderdaad ! » bevestigde ik.
— 0 Welnu, dan is er geen twijfel meer mogelijk ! » hernam Quentin op zegevierenden toon. 0 Hier is zijn portret ! ),
En hij toonde mij werkelijk het afbeeldsel van een mijner
zonen, in uniform van kanonnier der burgerwacht ; maar....
't was het portret van mijnen jongsten zoon dat, zooals ik daags
nadien bij middel eener geheime briefwisseling vernam, door
Quentin stilzwijgend thuis van de schouwlijst genomen en in den
zak gemoffeld was.
En op denzelfden toon voer Quentin voort :
— 0 Een portret in handen maakt de aanhouding zeker !
En ik zou er mijn hoofd op durven verwedden dat, wanneer er
een aantal portretten van gereproduceerd zijn en overal gezonden, er geen vier-en-twintig uren zullen voorbijgaan, zonder dat
hij onschadelijk gemaakt is ! »
En zeggen dat ik niet eens in een luiden schaterlach mocha
schieten om de zaak niet te bederven.
— « We zullen wachten en zien ! » voegde ik hem toe.
« Maar, indien ik u een goeden raad geven mag, verwed er dan
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liefst uw hoofd niet op, ik zeg niet om mijnen zoon binnen de
vier-en-twintig uren, noch zelfs om hem ooit in handen te kriFgen, al liet gij zijn portret op al de muren der stad plakken. .
In 't voorbijgaan zij bier gezegd,' dat er inderdaad enkele
dagen nadien een aantal portretten van het geroofde waren gereproduceerd en in handen van Duitsche speurhonden gesteld.
De uitslag kon niet twijfelachtig wezen, want men liep met het
portret op zak van mijnen jongsten zoon, die zich aan het front
van den IJzer be y ond, terwijl er van mijnen oudsten zoon, die
men meende op het spoor te geraken, met uitzondering van een
kinderportret op achtjarigen leeftijd, nooit een afbeeldsel bestaan had.
Neen, veel geluk hadden de Duitschers niet met de zaakDroogstoppel. En dan Borst mij eens een soldaat in de gevangenis meedeelen, dat Quentin en Weghe de fijnste speurhonden
van heel het Duitsche ras waren: En telkens wanneer ik Quentin beschouwde, kon ik onmogelijk een glimlach onderdrukken. En dit scheen hem nog in zijne goede luim te versterken,
want op 't onverwachtst merkte hij aan :
— « Deed uw zoon ook in sigaren toen gij de Lauriergracht, 37, te Amsterdam bewoondet, of speelde deze misschien de rol van Johan Stokvis, van wien gij gewaagdet in
uwe tweede brochuur ?
En Weghe vond de geestigheid van zijnen collega zoo aardig, dat hij eensklaps in een luiden schaterlach losborst.
1k bleef Quentin echter het antwoord niet schuldig en
voegde hem toe :
— « Toch niet ! Johan Stokvis was immers destijds de
vertegenwoordiger van het huis Droogstoppel ? Of zijt ge dit
reeds vergeten ? Nu het hoofd der firma in de gevangenis zit,
zal zijn zoon, dien ge zoo ieverig zoekt, de zaken wel voortzetten. Nu er zooveel schaarschte aan tabak is, is de drukte in
den sigarenhandel, natuurlijk, niet groot ; doch onder zijne
leiding zal de sigarenfabriek niet stilvallen. »
— 0 Het doet mij genoegen, > liet Quentin er dadelijk op
volgen, « dat gij er eindelijk toe gekomen zijt, u te doen beschouwen als het hoofd der firma Droogstoppel. »
— « Wanneer gij eens zwanzen wilt, waarom zou ik het
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niet mogen doen ? De gelegenheid immers is te schoon om haar
onbenuttigd te laten voorbijgaan ? Het plezier van een gevangene onder de Duitsche bezetting is al klein genoeg. »
En Quentin wedervoer :
— 4( Jammer maar dat Droogstoppel Junior niet veel gelegenheid hebben zal om den sigarenhandel eene hooge vlucht
te doen nemen, zelfs dan nog niet, al ware er een ruime voorraad tabak voorhanden. »
-- 0 Verkoop nooit een berenvel, vooraleer het Bier geschoten is. Als gij hem aldus noemen wilt, zal Droogstoppel
Junior de zaak van Droogstoppel Senior geen schande aandoen. Hij zal er eveneens zorg voor dragen uitstekende sigarenmakers in zijnen dienst te houden, want degelijk werkvolk is
eene hoofdvereischte voor een solied huffs. En Johan Stokvis
zal er stellig niet aan denken, onder de nieuwe leiding, de vertegenwoordiging voor Antwerpen op te geven. En als gij u,
voorzien van de onmisbare portretten, op zoek stelt naar
Droogstoppel Junior, steek dan een goeden voorraad Manillekens en Panatellekens in den zak, want de reis duurt lang als
men jacht begint te maken op.... den Vliegenden Hollander ! »
En in die orde van gedachten werd de bespreking nog eenigen tijd voortgezet, totdat Quentin er genoeg van scheen te
hebben en eensklaps van houding veranderde :
— 0 In de portefeuille van Droogstoppel Junior hebben
wij verscheidene afgeteekende rekeningen aangetroffen, welke
dagteekenen van 1915 en 1916 ; en het bombardement van Antwerpen had immers plaats in, 1914 ? En het was toch in dit
laatste tijdstip dat hij de wijk naar Holland zou genomen hebben ? Wat hebt ge daarop aan te merken ? »
— « Niets ! hoegenaamd niets ! Die rekeningen aanbelangen mij in geenen deele, en om aan uwe nieuwsgierigheid
te voldoen, kunt ge niet beter handelen dan den belanghebbende zelf daarover inlichtingen te vragen. Hij is gehuwd en
sinds lang meerderjarig en ik heb dus, als vader, niet meer het
recht mij met zijne rekeningen te bemoeien. »
— 0 1k bewonder uwe spitsvondigheid ! * riep Quentin
teleurgesteld uit.
— « Spitsvondigheden hebben hier niets mee te maken ! »
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voegde ik hem toe. « 't Is toch klaar als pompwater dat iemand,
eenmaal gehuwd, een zelfstandig karakter in de maatschappij
aanneemt, en gij mij, met hetzelfde recht, inlichtingen over al
mijne buren kunt vragen. Maar nu zou ik u op mijne beurt eene
vraag willen stellen : In de geroofde portefeuille stak ook eene
bepaalde som gelds.... »
— 0 Heb ik dat gezegd ? » onderbrak Quentin verbluft.
— << Neen , maar ik zeg en bevestig u dit. Toen gij dit geld
in den zak gestoken hebt, hebt ge daar afschrift van aan mijne
familie gegeven ? »
— « En hebt ge zoo even niet gezegd dat de zaken uws
zoons u niet aanbelangen ? » kwam Weghe er tusschen.
En ik kreeg den indruk dat de twee speurhonden zich met
mijne vraag niets op hun gemak bevonden.
— << Het is waar dat de zaken mijns zoons mij niet aanbelangen; maar ge weet niet of het geld, dat zich in de portefeuille
beyond, mij of hem toebehoorde. En al behoorde die som mij
niet toe, dan nog blijf ik verantwoordelijk voor alles wat uit mijn
werkhuis geroofd wordt. Daarover echter gaan wij op dit oogenblik niet verder twisten, en indien het noodig blijkt, zal ik nopens deze kwestie den gouverneur-generaal in kennis stellen.
1k bestatig nochtans met de grootste verbazing, dat gij misbruik
maakt van uwe macht, door het wegnemen van geld, dat toch
niets te maken heeft met mijne zaak, en waarvan gij geen enkel
kwijtschrift gegeven hebt. »
— o Welk bewijs hebt gij daarvan ? » wierp Quentin gejaagd op.
— 0 Het bewijs dat het geld werd weggen6men, zonder
mijne familie daarvan in kennis te stellen. Welnu, geen eerlijk
man zou aldus willen handelen. 0
— o Hoe is het mogelijk dat uwe familie u daarvan onderrichtte, terwiil gij onder geen voorwendsel briefwisseling met
haar voeren kunt ? Hebt ge dan, in strijd met het reglement der
gevangenis, brieven geschreven of ontvangen ? »
— 0 Noch het eene, noch het andere, 0 liet ik er krachtdadig op volgen. 0 Het zij mij voldoende u te zeggen dat het feit
onbetwistbaar is, en gij zult mij daarin niet durven tegenspreken.
Reeds herhaaldelijk heb ik u te kennen gegeven, dat ik alles
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weet wat er in mijne woning omgaat ; zelfs heb ik u telkens een
paar dagen te voren verwittigd wanneer er een nummer van « De
Vrije Stem » ging verschijnen, en de feiten hebben bewezen dat
ik u voor geene letter bedroog. Het overige is mijne zaak. 1k
ben dus gerechtigd te herhalen, dat geen eerlijk man zou durven
handelen als gij en ik maak er dan ook mijne gevolgtrekking
uit. »
Beiden staarden mij eene lange wiji aan, zonder zich echter
een woord te laten ontvallen. En toen eindelijk de stilte verbroken werd, was het andermaal de verwaande Quentin, welke zich
de aanmerking veroorloofde .
— 0 Gij denkt dus dat wij dit geld voor eigen gebruik
gaan houden ? »
— « Daar heb ik niets op te antwoorden, » voegde ik hem
toe. 0 In voorkomend geval zal ik weten wat mij daarmee te
doen .staat. Maar ik herhaal en zal blijven herhalen, dat geen
eerlijk man, onder dergelijke voorwaarden, geld zou willen
wegnemen, welker daad des te meer opzien en wantrouwen
baart, daar zij bovendien door niets hoegenaamd kan gerechtvaardigd worden. »
— « Dat zullen we later zien ! » grinnikte Quentin, terwijl hij de hand in de groote, lederen tasch stak, waarin al zijne
documenten verzameld waren en er eene oude gazet uit te voorschijn haalde. En deze voor zich op de tafel openspreidend,
voer hij voort : « lk heb bier nog iets anders, hetwelk aantoonen zal dat gij, en niemand anders, als den schrijver der brochuren-Droogstoppel dient beschouwd te worden. Op uwe
drukkerij hebben wij dit nummer van 0 Tap-Toe » aangetroffen, het orgaan van den Vaderlandschen Bond tegen Alcoo,lisme. »
— << Dit blad werd niet in mijne drukkerij gevonden, »
onderbrak ik hem. « Waarom alweer die leugentaal ? 1k zelf
heb, me,er dan een jaar geleden, gansch rnijne woning doorzocht om nog een enkel nummer ervan te vinden, daar ik het
dringend noodig had. Welnu, al mijne moeite was vruchteloos.
Waarom niet gezegd dat men u dit blad in de hand heeft gestopt ? In Augustus 1914 was bet immers ruimschoots verspreid,
vermits het op 50.000 exemplaren gedrukt werd ? »
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Maar, zonder eenige nota te houden van mijne terechtwijzing, ging de Duitsche speurhond voort :
— « In dit blad komt een uitvoerig hoofdartikel voor, met
uwen naam onderteekend. Luister eens aandachtig, ik ga er u
lezing van geven. »
— « Onnoodig, gij zoudt u te veel vermoeien. Overigens,
ik ken het immers, vermits ik er de schrijver van ben. »
Het was boter tegen de galg, want Quentin legde zijne sigaret ter zijde en begon de lezing van :
ER LIGTPEN ROOFSTAAT AAN DEN RIJN !

« Wie had ooit durven denken dat, in enkele weken tilds,
gansch Europa te vuur en te zwaard zou gezet worden ! ....
« De tragedie begon met den moord op den Oostenrijkschen kroonprins en dezes gemalin, waarvan de schuld op het
kleine Servie geworpen werd. Gewettigde verontwaardiging van
Oostenrijk, dat echter in den moord een uitmuntend middel
meende te zien, niet alleen om Servie van de wereldkaart te
doen verdwijnen, maar tevens om, met behulp van zijn keizerlijken bondgenoot te Berlijn, het oorlogsmonster in heel Europa
te ontketenen !
« Ofschoon Servie meest al de voorwaarden, vervat in het
Oostenrijksch ultimatum, aanvaardde, was men te Weenen niet
tevreden, want men verlangde er geene bevrediging, men wilde
er oorlog !
« Tijdens den krijg der Balkan'staten met Turkije, had Oostenrijk zich herhaaldelijk dreigende aanmatigingen tegen Servie
veroorloofd, met het oog op de verdeeling van den Turkschen
koek, en de moord op Frans-Ferdinand werd benuttigd om het
Servie betaald te zetten. Het was niet zeer moedig, maar de diplomatie, door Weenen in deze zaak gevoerd, bewees, dat eerlijkheid en goede trouw uit het Duitsch woordenboek geschrapt
waren.
« De Engelsche minister van Buitenlandsche Zaken, Sir
Grey, die van eerstaf als vredesapostel optrad, doch wiens pogingen schipbreuk leden, bewees in zijn uitgegeven 0 Witboek 0
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dat Duitschland eveneens den oorlog wilde en het vooral op
Belgie gemunt had.
« Om zijnen erfvijand Frankrijk te kunnen treffen, eischte
Duitschland den doortocht door Belgie ! Dit was geene volstrekte noodzakelijkheid, maar.... de diplomatie van Zijne Keizerlijke Majesteit Wilhelm II wilde, dat de Duitsche klauw op
ons Vaderland gelegd werde, en zoo was het voorwendsel tot
oorlogsverklaring gevonden !
« Door verschillende traktaten, mede door Duitschland
onderteekend, werd de onzijdigheid van Belgie gewaarborgd,
en nu was Duitschland de eerste, niet alleen om zijn handteeken

te laten protesteeren, maar om bovendien zijne barbaarsche klaua en op ons grondgebied te slaan !
« Was men door grootheidswaanzin te Berlijn de kluts
kwijt geraakt, of was de keizer plotseling krankzinnig geworden ?
« Een van beiden moet wel het geval geweest zijn. De
rijkskanselier bekende immers verleden week (4 Aug. 1914) in
den Rijksdag onder de grootste schaamteloosheid, dat men het
volkenrecht onder de voeten vertrapt had omdat zi j, Duitschers,
de sterkste party waren ! En al de leden van den Rijksdag juichten de boeventaal des rijkskanseliers stormachtig toe ! Er was
dus geen enkel Duitsch wetgever recht gestaan om de bandietenpolitiek van zijne keizerlijke majesteit naar verdienste te
brandmerken voor de oogen der beschaafde wereld !
« Toen God in de oudheid de vervloeking uitsprak over
Sodoma en Gomorrha, werd er gesmeekt : « Heer, indien er
nog tien rechtvaardigen in de bedreigde steden worden aangetroffen, zult Gij ze dan niet door het vuur laten verslinden? »
Helaas, in de XX e eeuw, de eeuw van beschaving en onbeperkte
vrijheid, is het diep te betreuren dat het groote Duitsche, rijk

geen enkel rechtvaardige meer bezit, en zijn keizer het hoofd
eener welingerichte roof- en moordenaarsbende geworden is !
« En zoo kwam de oorlogsverklaring in ons Vaderland
terecht ! Waarom toch hoefde die keizerlijke bandiet zich ook
te schamen ? Huldigde hij dan niet het recht van den sterkste?
« Om wille van den Duitschen overmoed zou dan het bloed
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stroomen van Berlijn tot Luik, van Parijs tot St-Petersburg, van
Weenen tot Belgrado !
A En wanneer, na de oorlogsverklaring aan ons klein,
nederig, maar voorspoedig Belgie, de Duitsche bevolking te
hoop liep onder de muren van het paleis te Potsdam, en zijne
keizerlijke majesteit zich aan zijne slaven vertoonde, sprak de
keizer tot de menigte deze godslasterende woorden :
«« Gaat naar de tempels en bidt God, opdat Hij de Duitsche
wapenen ter overwinning leide ! »
« Wie vernam ooit dat een moordenaar en plunderaar den
zegen van God inriep, om des te beter zijn onschuldig slachtoffer
te kunnen treffen ? Zoo iets is maar alleen mogelijk in Duitschland, en door een keizer, die de stinkende verwaandheid bezit
telkens, wanneer hij zich voor het front zijner troepen vertoont,
hen God voor te spiegelen en zijne eigen gedragslijn van zulken
aard is, dat zij tot walg en schande strekt, zelfs aan volkeren,
die niet eens aan de bron der beschaving hebben gedronken.
« Maar de keizerlijke standaard is nog niet definitief op
Belgischen bodem geplant ! De bezetting van Luik heeft bewezen dat de Duitsche overmoed ook door een klein yolk kan getrotseerd worden !
<< De wandeling der Pruisische soldaten door een hoekje
van ons vaderland is eene der allerbloedigste geweest, welke
voor de geschiedenis hare beteekenis behouden zal, want
40.090 Duitsche familien zullen van deze wandeling het droevigste aandenken bewaren, wanneer zij vernemen zullen dat de
lijken hunner zonen de prooi der raven zijn geworden !
« Ondertusschen offeren ook wij het bloed onzer kinderen
op om wille van den Duitschen dictator, die in zijn waanzinnige,
droomen reeds de heeft van Europa onder zijne keizerlijke laars
gebukt ziet !
« Maar Wilhelm II vergeet, dat er reeds twintig eeuwen in
den nacht van den tijd zijn verdwenen, sedert de slaven in de
Romeinsche arenas, vooraleer zich door leeuwen en tijgers te
laten verslinden, in het stof knielden onder den kreet : Ave
Ccesar !
A Is het Duitsche rijk nog overstelpt met militaire slaven,
die niet eens weten met welk doel zij strijden, ons Belgisch yolk
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daarentegen is nog niet rijp voor, Germaansche overheersching
en Pruisische dwingelandij !
« Ons yolk staat pal, onverschrokken, rotsvast ! De klauwen, der Belgische leeuwen zijn nog scherp genoeg om er den
Duitschen adelaar mee te verscheuren !
« Reeds hebben de leeuwen te 'Luik gedanst ! Het was enkel een voorspel ! Maar wanneer de Duitsche barbaren het wagen durven onzen moedergrond verder te ontheiligen, zullen ze
duizenden, tienduizenden% leeuwen op hunnen weg ontmoeten,
gereed om met de heldhaftigste dapperheid de Duitsche legioenen dansend naar de eeuwigheid te zenden !
0 Eens sprak Julius Caesar : 0 De Belgen zijn de dappersten onder de Galliers ! » En keizer Karel V, op wiens rijk de
zon nooit onderging, placht met trotschheid te zeggen : < De
Belgen zijn trouwe onderdanen, maar dulden.geene slavernij ! »
« Die loftuiting is, na zooveel eeuwen, nog niet tot leugen
gemaakt ! Elke bladzijde ouzer geschiedenis getuigt van den
heldenmoed van ons voorgeslacht ! En nu moge de Duitsche
keizer er op pochen, dat hij 8.000.000 soldaten in het veld
brengen kan ; de Belg weet, dat eens een David een Goliath
overwon ! Zoo zou het ook bier het geval kunnen wezen ! Maar,
dot is onbetwistbaar, dat nooit de Pruisische benden hunne zegevierende intrede in ons Vaderland zullen doen, dan marcheerend over de lijken van Vlamingen en Walen ! .... En moest
zulk lot den Belgen werkelijk beschoren zijn, eerst dan zouden
Maas en Schelde rood geverwd worden met het bloed der Pruisische knechten, die hun keizer als eene godheid moeten aanstaren
« Bij dit alles is het betreurenswaardig in de hoogste mate,
dat men, eenige weken geleden, zijne keizerlijke majesteit Wilhelm II, de zoogenaamde godvruchtige keizer, niet vOOr de affuiten van een honderdtal kanonnen heeft kunnen plaatsen, om
hem zoover te schieten, dat er van zijn gevloekt kadaver geen
spoor meer te ontdekken ware geweest. Het bloed van duizenden en nogmaals duizenden zou hem later op zijn sterfbed in
zijn doodsgerochel niet tegengrijnzen, en ZULK SCHOT ZOU
GANSCH EUROPA TEN ZEGEN GEWEEST ZIJN ! »
JOZEF BUERBAUM.
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Met de grootste moeite was Quentin er toe gekomen de
lezing te eindigen, en dit was begriipelijk : er waren voor het
machtige Duitsche rijk zooveel oorvagen in toegebracht, dat
een trouw keizerlijk onderdaan ze moeilijk verduwen kon, en
zoo gebeurde het, dat de lezing meer geleek aan eene lijkrede
dan aan jets, dat de verontwaardiging bij Quentin opwekken
moest. En nog geheel onder dien indruk vervolgde hij :
— « Zou het nu toch geene dwaasheid zijn te durven loochenen, dat de schrijftrant van dit artikel niet dezelfde is als van
de brochuren ? »
Op mijne beurt stelde ik de vraag :
— 0 Heeft men u dit wilsgemaakt op < Het Vlaamsche
Nieuws ? . Het kan bijna niet anders, want, te oordeelen naar
uwe lezing, zult ge nog veel moeten leeren om behoorlijk
Vlaamsch te lezen. Uwe persoonlijke bevoegdheid kan hier derhalve niet ingeroepen worden, en het zou dus eene dwaasheid
zijn met eigen kennis te schermen. »
Een misprijzende glimlach teekende zich of op Quentin's
gelaat, maar hij bleef op mijne laatste aanmerking het antwoord
schuldig. In eene andere orde van gedachten vroeg hij :
— « En was de Vaderlandsche Bond tegen Alcoolism,
welke het blad tot tolk had, waarin gij zulk beleedigend artikel
schreeft tegen den keizer en het Duitsche yolk, daarin met u
t' akkoord ?
— « Daarover heb ik nooit inlichtingen gevraagd. Genoeg
zij het te weten, dat ik deel maakte van de redactie van « TapToe », en dat elk artikel verscheen onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van den schrijver. Dat is duidelijk genoeg.
Het bestuur van den Bond liet zich nooit in met redactiezaken.
In het huidig geval ben ik dus alleen verantwoordelijk voor
het artikel in kwestie. En al ware het geheel anders, dan nog
zoudt gij dubbel ongelijk hebben hier een artikel ter spraak te
brengen, dat geschreven werd en verscheen op een tijdstip,
waarop Antwerpen nog geen bezet gebied was, en dus iedereen
het onvervreemdbaar recht had, vrii en onafhankelijk zijne meening uit te drukken over eenen keizer en over een yolk, dat het
traktaat van 1839 onder de voeten trapte en van ons Vaderland
een puinhoop maakte !
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Nadat eenige oogenblikken tusschen ons de geheimzinnigste stilte geheerscht had, wedervoer Quentin :
— « Er was een groote dosis onbeschaamdheid noodig om
dergelijk artikel met uwen naam te durven onderteekenen ! *
— « Onbeschaamdheid, zegt ge ?... Sinds wanneer hoeft
men zich te schamen over artikels, waarin de verdediging van
het onrechtvaardig aangevallen Vaderland genomen wordt ? In
Augustus 1914 droeg dit artikel de onvoorwaardelijke goedkeuring weg van iedereen, en indien er iemand hadde moeten om
blozen, zou het de Duitscher geweest zijn. »
— o Het was bovendien eene ongehoorde stoutmoedigheid
op zulk gevaarlijk tijdperk artikels, voor de openbaarheid bestemd, te onderteekenen ! 0 brulde de bijlooper Weghe op verontwaardigden toon, hij die zich zelden eene opmerking veroorloofde. o . Was' dit o galanterie » of verwaandheid ? 0
— « Noch het eene, noch het andere. Met het onderteekenen van het artikel : < Er ligt een roofstaat aan den Rijn 0
had ik eene gansch bijzondere bedoeling, want voor zoover ik
het mij herinner, was dit het eenige artikel, waaronder ooit mijn
naam geplaatst werd. 1k hield mij zoo goed als verzekerd, dat
ook eenmaal Antwerpen door de Duitschers zou bezet worden.
1k achtte het dan ook niet onmogelijk, dat van de 50.000 verspreide exemplaren er een enkel in Duitsche handen vallen kon,
want ellendelingen en verraders telt ieder land. 1k was ook te
veel vertrouwd met de Duitsche geschiedenis van oorlogvoeren
0111 niet te weten, dat er tegen dergelijke artikels vervolgingen
zouden ingespannen worden, indien gij hier tijdelijk de meesters
werdt, al zagen deze dan het licht op een tijdstip, waarop wij
vrijmoedig onze meening mochten uiten. Welnu, ware het besproken artikel naamloos verschenen, dan zou zeer zeker gansch
het bestuur van den < Vaderlandschen Bond tegen Alcoolism 0
er voor achter de grendels gestoken zijn geworden. Dit had ik
voorzien en ik mocht niet toelaten dat personen, welke geene
de minste verantwoordelijkheid droegen, gestraft werden voor
een feit, waaraan ik alleen en niemand anders schuldig was. En
zoo kwam ik er toe het artikel met mijnen naam te onderteekenen. Verwaandheid of galanterie, zooals gij het gelieft te noemen, kunnen dus hier niet ter spraak komen. En het feit zelf
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dat ge thans een artikel oprakelt waarmee gij hoegenaamd niets
te maken hebt, bewijst afdoende dat ik zeer juist de toekomst
gepeild had. >>
— « Gij zult vandaag dan toch wel het schrijven van dergelijk artikel betreuren ? » liet Quentin er op volgen.
— 0 Integendeel » , gaf ik ten antwoord, terwijl ik mijn
ondervrager stout in de oogen staarde. << Indien ik iets betreur
dan is het wel dat er na Augustus 1914 geen nummer van « TapToe » meer verscheen. Zoo ja, zoudt ge van mijne hand nog wel
andere dingen hebben te lezen gekregen, waarvoor niet ik, als
Belg, maar gij, als Duitscher, zoudt hebben moeten blozen ! »
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X.
EENE VREESELIJKE ONTDEKKING.

eene dag verstreek na den andere, zonder dat er
door de Duitsche onderzoeksrechters meer licht in
de zaak kon gebracht worden, dan wat ik er zelf in
geplaatst had. Daaruit moet niet afgeleid worden,
dat men zich geene voldoende moeite getroostte om alles in het
reine te trekken. Verre van daar. Er was bijna geen dag voorbij
gegaan waarop ik niet geroepen werd om over de zaak te handelen ; doch, daar ik immer en onveranderd bij mijne zelfde verklaringen bleef, was de kwestie veroordeeld om op hetzelfde
punt te blijven staan.
Inmiddels had zich een betreurenswaardig feit voorgedaan.
De heer Antoine Coomans, de ieverige en verdienstelijke secretaris van den Vaderlandschen Bond tegen Alcoolism was, zelfs
zonder dat zijn naam ooit tusschen mij en de Duitschers was uitgesproken, aangehouden, ten gevolge zijner eigen onvoorzichtigheid. Ook hij was een der propagandisten van de Droogstoppels en van « De Vrije Stem », — en zeer zeker niet de minst
belangriike — maar bezat de laakbare gewoonte, wanneer hij
deze of gene nummers noodig had, wel eens briefjes te zenden,
onderteekend met zijnen naam. Menigmaal had ik hem gewezen
op het onvoorzichtige dezer handelwijze. Wel had ik als stelregel . aangenomen alle briefjes, geteekend of ongeteekend, na
inzage, onmiddellijk te verbranden ; doch, eene kleine vergetelE
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held van mijnentwege kon insgelijks oorzaak worden van de
beweenlijkste gevolgen. En dit had zich voorgedaan. Een der
laatst gezonden briefjes van den vriend Coomans was mijne
a'andacht ontsnapt en later, bij de algemeene huiszoeking ten
mijnent, in handen der Duitschers gevallen. Dit was voldoende
om van zijne aanhouding een voldongen feit te maken.
Op welke wijze nu de Duitschers achter zijn adres waren
gekomen, is mij tot hiertoe een raadsel gebleven. Dit echter is
zeker, dat ik hem op zekeren morgen in de gevangenis ontwaarde, en aldus kennis kreeg zijner aanhouding.
De vriend Coomans, goed, eerlijk, braaf en trouw genoeg,
bleek nochtans niet opgewassen tegen de knepen en ellendige
leugens der Duitsche speurhonden. Dan, er was iets meer dan
een gewoon temperament noodig, om met de vereischte kalmte
te wederstaan aan de behendige ondervragingen der polizei. En
het mangelde hem aan dit buitengewoon temperament, wat hem
stellig niet tot oneer strekte, want duizenden gevangenen onder
de bezetting hebben in dit geval verkeerd.
Meermaals had Coomans mij Hollandsche bladen toegezonden, welke door de censuur niet toegelaten waren en
waarin dan ook vaak zeer belangwekkende artikels voorkwamen.
Doorgaans werden deze artikels door hem omlijst met rood of
blauw potlood. Niet altijd kon er van dergelijke artikels een
onmiddellijk gebruik gemaakt worden en daarom legde ik
sommige dier bladen ter zijde tot op het geschikte oogenblik.
Ook deze bladen waren in de handen der Duitschers gevallen
en wanneer men mij over de herkomst dezer bladen ondervroeg,
luidde onveranderlijk mijn antwoord : << Die heb ik in mijne
brievenbus aangetroffen. Wie ze er in steekt, weet ik niet, maar
beletten dat ze er in geworpen worden, is mij onmogelijk. »
De potloodomlijsting toch kon niemand in moeilijkheden
brengen. Maar de Du:tschers, bedacht op allerhande trucs, wisten den vriend Coomans aan 't verstand te brengen, dat 1k hem
beschuldigde mij deze ongecensureerde dagbladen toevertrouwd
te hebben, en Antoine, naief genoeg zijnde om de Duitschers
op hun woord te gelooven, had geeindigd met de waarheid te
bekennen.
Dit was een fout ; en die fout bleek des te grooter, daar ik
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bij elke gelegenheid aan de vrienden gezegd had : 0 Mocht ik
ooit in hechtenis genomen worden en de Duitschers zouden,
toevallig of anderszins, de hand op iemand uwer leggen, weet
dan dat ge niets van mij zult te vreezen hebben. Wat de polizei
u ook uit mijnen naam zou aantijgen, heet Naar vlakaf liegen ! *
Gedurende anderhalf jaar had ik die woorden misschien honderdmaal herhaald en toch liet Coomans zich door de Duitschers beetnemen. Maar, de pap was gestort en er kon niets
aan veranderd worden.
Het spreekt van zelf, dat ondertusschen de Duitsche polizei niets onbeproefd had gelaten om ook anderen in het net te
krijgen, loch te vergeefs. Ook op dit terrein hield Coomans
zich prachtig.
Op dit oogenblik kondigde Quentin mij misschien voor de
tiende maal de aanhouding mijns zoons aan. Evenals vroeger
hoefde ik mij daarover niet te verontrusten, want voortdurend
bleef ik met hem in briefwisseling en wist bijgevolg alles wat er
buiten de gevangenis omging.
Deze stoutmoedigheid der Duitsche polizei was toch eenigermate begrijpelijk. Zij kon liegen zooveel ze maar wilde in de
meening, dat hare leugens door niets hoegenaamd konden
nagegaan worden. Want men merke wel op, dat ik gansch
alleen opgesloten zat, onder geen voorwendsel brieven schrijven noch ontvangen, en niemand mijner familie mij bezoeken
mocht. Feitelijk was ik dus van alle gemeenschap afgesneden,
en zoo werd het mogelijk dat de polizei de gevangenen in onderzoek allerlei leugens onder den neus wrijven kon, zonder gevaar
te loopen gelogenstraft te worden. Voor wat mij betreft, ik kon
er den spot mee drijven, omdat ik van alle gebeurtenissen zoo
goed onderricht was als de polizei zelve, door de geheime
briefwisselingen van en met mijnen zoon, waarvan nooit iets
ontdekt werd.
Ook was er een dag gekomen waarop herr Quentin, schijnbaar bewogen met mijn lot, mij zegde : « Uwe voortdurende
eenzaamheid vereischt stalen zenuwen om die te doorstaan. 1k
wil daar echter eenige verzachting aan brengen en zal u wat
gezelschap geven. » In lien tijd werd er nog niet veel van
0 schapen » gesproken, maar toch had ik Quentin zoo goed
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begrepen, dat ik hem op staanden voet de woorden toevoegde
4( 1k heb geen tienstuiversgasten in mijne cel noodig. En ifidien
gij mij dit « gezelschap > toch opdringen wilt, houd ik er op
voorhand aan u te zeggen, dat, wat dezen u ook zouden komen
vertellen, geheel en al uit de lucht zou gegrepen zijn ; want over
mijne zaak spreek ik met niemand dan met u ! > En daar was
het bijgebleven.
Met de uitgave van « De Vrije Stem >> waren, na mijne aanhouding, mijn zoon en Van Hemeldonck voortgegaan; de propagandisten volvoerden met evenveel iever als weleer hun vaderlandslievend werk, zoodat mijne gevangenschap niet de minste
belemmering in den weg had gelegd. En wat de Duitschers
wel het meest in de war moest gestuurd hebben was het feit,
dat het blad nog immer gedrukt werd met dezelfde lettertypen,
zoodat zij wel degelijk overtuigd moesten wezen dat « De Vrije
Stem p>, ondanks het onder zegel leggen mijner drukkerij, nog
altoos met het eigenste materiaal in de wereld gezonden werd.
En om den Duitschers te toonen dat mijne gevangenschap
de voortzetters • van het in het leven geroepen werk niet het
minst hinderen kon, hadden Richard Van Hemeldonck en mijn
zoon eene door mij ten deele geschreven brochuur voltooid,
welke insgelijks door Ernest, hoewel in ellendige omstandigheden, gedrukt en uitgegeven werd. De 27 e brochuur werd door
beiden op dezelfde wijze geschreven en in het licht gegeven.
Op dit tijdstip liep ik met mijne onderzoeksrechters, herren
Quentin en Weghe, een vrij zonderling avontuu'r op.
Misschien reeds voor de honderdste maal was mij door
Quentin in het onderzoek naar het hoofd geslingerd dat ik loog,
en dat een kristen nooit liegen mocht.
Spottenderwijze had ik gevraagd, of q liegen o dan een
monopool van protestanten was. En daarop was herr Quentin,
zooals het meermaals gebeurde, kwaad gewor p en en had mij,
op den koop toe, een aantal grofheden naar het hoofd
geworpen.
1k was daar langzamerhand aan gewend geraakt en volgde
daarin nooit zijn voorbeeld. Integendeel, door kalme waardigheid wist ik hem telkens te ontwapenen.
Op bewusten dag had het er nogmaals gespannen, en op
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een zijner aanvallen had ik mij veroorloofd hem te antwoorden :
— « Ik zal liegen zoolang en zooveel het belang der zaak
het vorderen zal. Over al wat mij persoonlijk aangaat, heb ik
rechtzinnig de waarheid gezegd, maar de zaken van anderen
gaan mij niet aan. Nopens deze heb ik u geene inlichtingen te
verschaffen. De 250 Mark in de maand worden u betaald om
zelf opsporingen te doen en 't is niet de taak van den gevangene
u daarin behulpzaam te zijn. Tot hiertoe heb ik geheel gehandeld in overeenste,mming met mijn geweten, en al uw gebulder
over leugentaal laat mij bepaald onverschillig. >
— 0 Hoe durft ge spreken van geweten ! vie! Quentin mij
in de rede. Een man als gij, die beweert over een eerlijk geweten te beschikken, zou ten minste met geen vrouwen in briefwisseling mogen zijn !
Had ik wel goed gehoord?... 1k kon het nauwelijks gelooven !... Maar, ja wel, de woorden waren wel degelijk uitgesproken.
1k vroeg hem onmiddellijk waar hij met zijne insinuatie
heen wilde, en of hij wel zoo beleefd zou willen zijn, die woorden wat nailer toe te lichten.
En Quentin verklaarde dat hij tijdens de huiszoeking op
mijne drukkerij, brieven, door damen aan mijn adres gericht,
ontdekt had, en daaruit had de zedige heer Quentin de grofste
gevolgtrekking gemaakt.
— « Dan zult ge wel zoo eerlijk zijn mij die brieven voor
te leggen ? >> had ik er op laten volgen. « Want ik veronderstel
toch niet, dat gij zulke gewichtige brieven verscheurd hebt ?»
— « 0, neen ! » spotte Quentin, « dat zou al te dwaas
geweest zijn ! »
— « Dat Beef ik toe ! Waar zijn die brieven ; >>
In plaats van aan mijne vraag te voldoen, wierp Quentin
zich achterover in zijnen armstoel en staarde mij eene wiji aan
op echt hypocritische wijze. En daarna klonk het :
— 0 Neen ; daartoe acht ik het oogenblik nog niet aangebroken. .
— « Zooals dit het geval was met de zoogenaamde brieven, die gij voorgewend hebt, door mil geschreven, bij pastoor
Bernaerts aangetroffen te hebben. Daar wacht ik al bijna drie
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maanden op, en ge durft over « liegen » spreken ! » En daar
Quentin grijnslachend het stilzwijgen bleef bewaren, voer ik
voort : Weet ge wel, dat ge bij eene huiszoeking verplicht
zijt, overal de handen of te houden, dat niet met eene zaak in
betrekking staat ?
— Bedoelde brieven schijnen u dan wel zeer te ergeren ? » was weer een, der zeldzame vragen, welke de bijlooper
Weghe zich veroorloofde.
— A Mij hinderen ?.... 1k geloof waarlilk dat ge niet wel
meer bij het hoofd zijt ! 1k daag u beiden uit met open kaarten
te spelen. Maar dat durft ge niet, omdat ge.... liegt ! .
— 0 De brieven steken daar ! . lachte Quentin. En hij
wees naar den hoek der tafel, waar zijne groote lederen portefeuille lag.
Er heerschte eenige oogenblikken stilte tusschen ons. En
ondertusschen staarden beiden mij aan met uitdagende blikken.
Eensklaps een vast besluit nemend, voegde ik hem toe :
— « Welnu, we zullen de zaak kort en bondig afdoen : Gij
hebt mij den handschoen toegeworpen, ik neem hem op. Er is
eene brievenkwestie opgeworpen, waaraan gij eene gansch bijzondere beteekenis hechten wilt. Vooraleer nog met eenig ander punt voort te gaan, wil ik die zaak opgehelderd zien. »
« En indien het nu in onze bedoeling ligt, die brievenkwestie later te behandelen ? » sprak Quentin cyniek-weg.
— « Dan zal ik zwijgen, totdat het u believen zal, het licht
op den kandelaar te plaatsen. »
En ik hield mij aan mijn besluit, jets waaraan de kriminal
polizei zich in geenen deele verwacht had. lk antwoordde nog
slechts op punten die met mijn proces niets gemeens handen.
Op al het overige bewaarde ik het stilzwijgen.
Wel verre van er misnoegd om te worden, namen de herren daarentegen mijn besluit op langs de kluchtigste zilde en
listen mij betijen totdat het luidruchtig onder de gewelven der
Eten halen !
gevangenis klonk :
Toen ik op het punt stond mij te verwijderen, merkte Quentin lachend aan :
« Morgen, als ge weer eens goed geslapen hebt, zult
ge wel tot betere gevoelens gekomen zijn ! »
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— « Leg er uwe boontjes maar niet te veel op te weeken ! o waren mijne laatste woorden.
In mijne cel weergekeerd, dacht ik ernstig na over de opgerakelde brieven.
lk bracht mij terloops in herinnering met welke vrouw of
vrouwen ik ooit in briefwisseling kon geweest zijn ; maar, hoe
ver ik ook in mijn leven achteruit blikte, ik kon me toch niet
voorstellen ooit eene vrouw op mijnen weg ontmoet te hebben,
van wie mij een brief kon toegekomen zijn.
Eindelijk bleef ik op een punt steken. Het schoot mij te
binnen dat ik, enkele jaren voor den oorlog, eens een onderhoud had gehad met Mejufvrouw Maria Belpaire, onze begaafde
stadsgenoote en ieverige voorzitster van den Bond tegen Zedeloosheid. Indien mijn geheugen mij trouw is gebleven, dan was
er van den kant van Mejufvrouw Belpaire een voorstel gedaan
aan den Vaderlandschen Bond tegen Alcoolism, om een verband van samenwerking tusschen beide bonden trachten te vinden. In hoedanigheid van bestuurlid van den Vaderlandschen
Bond werd ik afgevaardigd om nopens dit voorstel met Mej.
Belpaire eene onderhandeling aan te knoopen. Zeer zeker moet
er tusschen mij en onze hooggewaardeerde stadsgenoote daarover eene briefwisseling gevoerd zijn geweest, alvorens tot een
persoonlijk onderhoud over te gaan. Was dit schrijven van Mejufvrouw Belpaire ten mijnent bewaard gebleven ? Dit kon ik
niet verzekeren. Maar, indien dit wel het geval ware geweest,
dan zouden de Duitschers daarin toch niets meer gelezen hebben dan eene bepaling van dag en uur, waarop onze samenkomst kon plaats hebben. En hadden ze nu uit dit « rendezvous 0, dat ten huize van Mej. Belpaire, in de Markgravelei,
op eenen avond plaats had, iets monsterachtigs afgeleid, dan
zou het voor ons, Antwerpenaren, nog gekker dan gek zijn geweest, er een oogenblik bij stil te blijven.
Maar, 't is waar, wij hadden er toch reeds voldoende
ondervinding van opgedaan tijdens de bezetting, dat de minste
feldwebel tot het grootste « oberschwein 0 zich hadden aangesteld als 0 de beschermers der zedelijkheid » en A de wrekers
der onschuld ! o En dan een brief ontdekken geteekend Maria
Belpaire, ten huize van Droogstoppel, die al ruim 35 jaar ge122

trouwd was, en waarin zwart op wit te lezen stond, dat zij mij
verwachten zou op dien dag en op dit uur ! ....
Voor mijne onderzoeksrechters zal onze zeventigjarige
Jufvrouw Maria Belpaire wel bepaald onbekend zijn geweest,
en zonder twijfel moeten zij zich haar voorgesteld hebben als
een hupsch, springlevend meisje, dat ternauwernood de twintig
was ingetreden, en dan kon het moeilijk antlers, of er moesten
allerlei verdachtmakingen uit ontstaan.
Hoe het ook zij, behalve bovenbedoelden brief, kon ik mij
naar niet indenken, dat ik ooit een ander schrijven, van welke
vrouw en onder welken vorm ook, ontvangen had.
1k moest er bijgevolg wel in berusten.
In tegenstelling met het aangekondigde onderzoek voor
den volgenden dag, werd ik niet ontboden. De kriminal polizei
had waarschijnlijk voor dien dag op 't onverwachtst dringender
werk gekregen.
Bij het eerstvolgend onderzoek hield ik mij streng aan mijn
genomen besluit : ik weigerde afdoende Quentin en Weghe
nog te woord te staan, zoolang de beruchte brief mij niet zou
voorgelegd worden. Quentin, die eindelijk begon in te zien dat
voortaan het eerste en laatste woord aan hem zou blijven indien
hij niet toegaf, opende eensklaps zijne lederen portefeuille,
zocht en herzocht tusschen eene menigte papieren, en scheen
ten slotte toch gevonden te hebben wat hij zocht.
Uit eenen omslag haalde hij een blad ministerpapier te
voorschijn, ontplooide het en sprak, schijnbaar op verontwaardigden toon :
— 0 Brieven, welke beginnen met 0 cher Monsieur 0, wat
loch wel in 't Duitsch beteekent : « Lieber Herr 0, en geteekend
zijn door eene vrouw, zijn zeker compromitteerende brieven,
zou ik denken ! 0
En onder 't uitspreken dezer woorden wierp hij het schrijven voor mij.
Het schrijven was dus niet afkomstig van Mejufvrouw Belpaire, want deze schreef in 't Vlaamsch. Ten onrechte had ik
mij dus verdiept in de oplossing van een raadsel.
Niet zoodra had ik eenen oogslag op den inhoud geworpen, of glimlachend beschouwde ik Quentin eene wijl, echter
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zonder mij een woord te laten ontvallen. Mijne houding scheen
Quentin zelfs te versterken in zijne opvatting, want op ietwat
zegevierenden toon riep hij uit :
— 0 Ge ziet wel dat mijn vermoeden gegrond was, en gij
best zoudt gedaan hebben de vrouwen onverlet te laten. 1k ken
wel is waar niet veel Fransch, maar ik zie toch genoeg wat er
achter lien brief schuilt. .
Een oog3nblik wist ik zelf niet, of ik plotseling een slag
van den molen had bekomen, dan wel of Quentin rijp was om in
een krankzinnigengesticht opgesloten te worden. Zoover is
zeker, dat ik in een luiden schaterlach losborst en hem eindelijk
toevoegde :
— 0 Indien gij na den oorlog geen briefwisselend lid der
Fransche Academie wordt, begrijp ik er niets van. In alle geval,
ge zijt op weg om eene eerste taalberoemdheid te worden. Dat
gij wantrouwend zijt, is een karaktertrek van uw yolk, en dat ge
in alles kwaad meent te zien, daarover zal geen enkel Belg zich
verbazen. 1k zou u hier zeker wel het Vlaamsch spreekwoord in
herinnering mogen brengen : Lijk den duivel is, betrouwt hij
ook z'jn gasten. Maar nu zou ik u toch eens ernstig willen
vragen of gij, behalve de woorden « cher Monsieur » aan het
hoof d, ook den inhoud van den brief gelezen hebt, waarover gij
reeds zooveel beslag gemaakt hebt ? .
Waarschijnlijk om geene domheid te moeten zeggen, bleven
beiden het antwoord schuldig.
1k hernam :
— 0 Uwe nieuwsgierigheid zal u toch wel zoover gedreven
hebben, na te gaan, welke vrouwen dit schrijven onderteekenden ? Of hebt gij de handteekens misschien niet goed kunnen
lezen ? Neen ?.... Welnu, dan ga ik het u zeggen : Er staat :
Barones van de Werve en van Schilde en Madame Osterrieth. .
En spotlachend voegde ik er bij : « Ge ziet wel dat het niet de
eerste de beste vrouwen zijn, welke brieven aan mij richten,
beginnende met de woorden : 0 cher Monsieur. . Indien ge
voor vijf centiemen gezond verstand hadt bezeten, zoudt ge
geweten hebben, dat meest alle brieven in de Fransche taal
beginnen met dezelfde woorden, waaruit ge iets afschuwelijks
hebt afgeleid. Daar gij echter te dom waart om den inhoud van
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den brief te verstaan, zoudt ge best gedaan hebben hem iemand
te laten lezen, die iets of wat Fransch kent, en die zou u met
uwe kwade vermoedens niet weinig uitgelachen hebben ! Ms
gij, in hoedanigheid van onderzoeksrechters, met alles zoo te
werk gaat als met dezen brief, beklaag ik op voorhand al degenen die voortaan nog in uwe handen zullen vallen, en weest
verzekerd dat ik ongaarne uwe verantwoordelijkheid op mil
zou willen nemen. »
Wat was er nu gebeurd met die briefkwestie, waarmee de
Duitsche taalgeleerden meenden den oppervogel geschoten te
hebben ? Deze zat zoo eenvoudig mogelijk in elkaar. Tijdens
den oorlog waren, zooals men zich herinneren zal, meest alle
werkzaamheden stil gevallen. Ten einde meisjes van achttien tot
twintig jaren zooveel mogelijk bezigheid te verschaffen, waren
eenige damen uit de voorname Antwerpsche wereld op het
uitmuntend denkbeeld gekomen, een vijfhonderdtal zulker
meisjes dagelijks te vereenigen in het Kunstverbond, waar deze
zich bezighielden met het herstellen van kleederen en allerlei
naadwerk. Aan het hoofd van dit Damenkomiteit stonden als
voorzitsters : Barones van de Werve en van Schilde, de nobele
en edelmoedige gemalin van onzen alom gevierden en populairen Gouverneur der provincie Antwerpen, en Mevrouw Osterrieth, wier naam sedert jaren aan allerlei liefdadige werken
verbonden is.
Daarmee niet tevreden had dit Damenkomiteit, met het oog
op het onderricht en de ontwikkeling Bier meisjes, een beroep
gedaan op de offervaardigheid van eenige voordrachtgevers,
om elk op beurt eene reeks van vier voordrachten te willen
houden. Men had mij daar eveneens toe uitgenoodigd. Een paar
weken vO6r mijne aanhouding had ik aan mijne beloofde verplichting voldaan, en waarschijnlijk enkele dagen na mijne
aanhouding was er in mijne woning een brief van dankbetuiging
toegekomen, onderteekend door Mevrouw de Barones van de
Werve en van Schilde en door Mevrouw Osterrieth. Deze brief
was in de Fransche taal opgesteld, en omdat hij begon met de
woorden « Cher Monsieur 0, handen mijne gecultureerde onderzoeksrechters er de gevolgtrekking uit gemaakt, dat er hun een
soort minnebrief in handen was gevallen. En zeggen dat de
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muren der gevangenis niet waren ingestort, toen herr Quentin
insinueerde op de gedragslijn van mannen, die brieven van
damen ontvingen !
Of mijne kriminal polizei ooit is geroepen geweest om voor
het Kriegsgericht artikels uit « La Libre Belgique » te vertalen, ben ik nooit te weten gekomen !
Wat er ook van zij, het bovenaangehaalde geeft eenig
gedacht over de ontwikkeling der Duitschers, die tijdens de
bezetting te Antwerpen de rol van onderzoeksrechters vervulden.
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XI.
EEN ONVERWACHT BUITENKANSJE.

midden der maand October, korts na den middag,
terwiji ik nadenkend heen en weer wandelde, werd
de deur mijner cel geopend en een Duitsch officier,
ongeveer veertig jaar oud, trail binnen.
Die man scheen mij zoo bekend, dat ik hem bij den eersten
oogslag voor een Antwerpenaar hield. Althans, jaren voor den
oorlog had ik hem herhaaldelijk ontmoet in den omtrek der Meir
en Groenplaats en nooit in hem een Duitscher vermoed.
Wie hij was, heb ik nooit geweten. 1k kende hem enkel
van op mijnen weg te ontmoeten, en zeer zeker had hij aisdan
reeds vele jaren in de Scheldestad vertoefd. Waarschijnlijk was
het wel een uit Duitsche ouders geboren Antwerpenaar. Van
vergissing kon hier onmogelijk spraak wezen, want niet alleen
sprak de man Vlaamsch, maar hij bezigde eene bij uitstek verzorgde taal.
Bovendien was er niet veel tijd noodig om tot de overtuiging te komen, dat deze officier niet zijne opleiding onder Pruisische priegelstokken had gekregen, want niets van het brutale
zijner ambtgenooten — het eerste kenmerk van Duitsche nationaliteit — bleek hem eigen te zijn.
Dat de man reeds aan talrijke veldslagen had deelgenomen,
zou bezwaarlijk bij mij ingang hebben kunnen vinden ; althans,
gansch zijne uitrusting moest den indruk maken, alsof hij regelE
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recht uit het kleedermagazijn de gevangenis der Begiinenstraat
was binnengestapt.
Bij zijne intrede was deze officier zelfs zoo beleefd mij den
militairen groet te. brengen.
Moest ik in hem een nieuwen hauptm jann zien in vervanging van dengene, welke geregeld tweemaal daags in dronken
toestand verkeerde en kennis met een zijner gevangenen maken
kwam ?
Dit alles zou weldra opgelost worden.
Bij zijne verschijning staarde hij wel eenigszins verbluft om
mijne eel, als ware hij verrast over mijne schamele bemeubeling.
— << Geen stoel in uwe eel ? » waren de eerste woorden
van den officier, zelfs op ietwat vriendelijken toon uitgesproken.
En nog keek hij links en rechts om zich heen, alsof hij
meende zich vergist te hebben.
Mijn antwoord luidde :
— « Neen, luitenant. Ge zult het bijgevolg zeer natuuurlijk
vinden dat ik u, beleefdheidshalve, geen stoel aanbieden kan.
— 0 Waarop neemt ge dan plaats als ge vermoeid zijt ? >>
— « Natuurlijk op niemendal ! Zonder acrobaat te zijn, is
het niet mogelijk plaats te nemen op mijnen stroozak ; ten andere, daarop zitten tijdens den dag is verboden door het reglement der gevangenis, evenals de verwarmingsbuis tot stoel te
gebruiken. Er blijft mij dus niets anders over dan van den morgen tot den avond te staan. Beken toch, dat de Duitschers voor
sommige gevangenen vrij zonderlinge zeden hebben ingevoerd.
Deze kunnen mij dan ook geen bijzonder gunstig gedacht van
uwe cultuur doen opvatten. o
— o Alles zal afhangen van den uitslag van ons onderhoud om uwen toestand te verbeteren », hernam de officier,
terwijl hij aanleunde tegen de plank, aan den muur bevestigd,
en welke als tafeltje dienst moest doen.
Weldra bleek uit de verdere bespreking, dat de officier
zeer wel op de hoogte van mijnen toestand was, een aantal bijzonderheden van mij kende, de Vlaamsche Beweging tot in de
puntjes bestudeerd had en vooral een levendig belang in de activistische strekking stelde. En wanneer hij een gansche opsom128

ming gedaan had van taalmisbruiken, welke nochtans niet van
alien grond ontbloot waren, voegde hij er ten slotte aan toe :
— « Gij hebt bier reeds een paar maanden in de gevangenis doorgebracht ; het heeft u diensvolgens niet aan tijd ontbroken om ernstig over een en ander na te denken. Meent ge
niet dat gij ongelijk hebt gehad den oorlog aan het activisme te
verklaren en gij beter zoudt gedaan hebben het bij te treden ? >>
— 0 Luitenant, persoonlijk heb ik aan niemand den oorlog
verklaard. Zonder twijfel gaat gij uit van het standpunt, dat ik
de schrijver der brochuren-Droogstoppel ben, terwijl ik er
slechts de drukker van geweest ben. Op zulken grond dient
onze redeneering gevoerd te worden. »
1k diende mij natuurlijk in acht te nemen. Meende de officier
mij door strikvragen in het nauw en eindelijk tot bekentenissen
te brengen ? Immers, voor de Duitschers waren alle wegen
goed om Rome te bereiken, en meer dan ooit was oppassen de
boodschap.
— « 0 ! » hernam hij, « nooit zal iemand anders dan gij
er als den schrijver van aanzien worden. »
— « Dergelijke redeneering houdt geen oogenblik steek,
ofschoon ik maar al te goed weet, dat er voor uw gerecht geen
bewijzen noodig zijn om eene veroordeeling uit te lokken.
Nochtans, mij is het onverschillig of ik en als drukker en als
schrijver zal gestraft worden. Nooit echter zal ik voor het laatste eene bekentenis afleggen. »
— « Om het even, » weersprak de luitenant. « Het is ook
niet met de bedoeling daarover te twisten dat ik tot u gekomen
ben. 1k zou u alleenlijk willen vragen of gij thans nog niet
overtuigd zijt van het groot nut dat wij, Duitschers, gesticht
hebben, door onze bemoeiing met de vervlaamsching der
Gentsche hoogeschool, die de Vlamingen, zonder Duitsche
hulp, nooit zouden bekomen hebben ; — of gij zelf, die dan
toch in het verleden het bewijs geleverd hebt, flink de pen te
kunnen hanteeren, niet het oogenblik gekomen acht mee te
werken om de rechten uwer rasgenooten te helpen veroveren
door uwe medewerking aan eene bestuurlijke scheiding, waartoe het Vlaamsche yolk dient voorbereid te worden ? »
Moest ik mijn eigen ooren gelooven ?

In strijd met het reglement zette ik mij neer op de verwarmingsbuis mijner cel en vroeg op den toon der grootste naieveteit
— 0 Vergeet ge dan dat ge tot een gevangene spreekt ?
En hoe zou deze zijne medewerking kunnen verleenen tot de
verwezenlijking van iets, waarvoor men meer dan de handen
vrij hebben moet ? »
— « 0 ! in geval van toestemming zou, onder zekere
voorwaarden, wellicht het middel kunnen gevonden worden om
u de handen vrij te geven en mee te werken tot verheffing van
het Vlaamsche yolk. 0
— « En die zekere voorwaarden ? o liet ik mij dadelijk
ontvallen.
— 0 Kunnen niet op staanden voet bepaald worden ! o
antwoordde de officier kalmpjes. « Voorloopig blijft het te weten
of gij geneigd zijn zoudt op uwe stappen weer te keeren....o
Hij bewaarde een oogenblik het stilzwijgen om dienaangaande mijne meening te kennen, maar ook ik zweeg en staarde
ten gronde.
Misschien in den waan verkeerend dat ik mij in eenen toestand van wankelmoedigheid be yond, voer hij weldra voort :
— « 1k begrijp dat iemand misslagen kan begaan hebben,
waarvan hij de ge wichtigheid niet altijd breed genoeg inziet en
die hij nadien zou willen herstellen. Voor de meeste gevangenen
is die herstelling niet mogelijk. Aan u echter wordt daartoe de
kans aangeboden.... Verlies boven alles niet uit het oog, dat
uw hoofd op uwe schouders waggelt en gij beschuldigd wordt
van landverraad, wat met den flood gestraft wordt ! Niet alleen
kom ik u aanbieden uw hoofd te redden, maar door eene andere
gedragslijn te willen volgen, zou daarenboven den weg tot zelfverheffing voor u geopend worden. U toch zal ik niet in herinnering hoeven te brengen dat wij, Duitschers, wel in staat zijn
een zelfstandig bestuur in Vlaamsch-Belgie op waste grondslagen te stellen, maar de Vlamingen zelf dit bestuur of die regeering., moeten uitmaken. Begrijpt gij nu waarom gij uw eigen lot
en toekomst in handen hebt ? 0
1k verhief het hoofd om de vraag te stellen :
— « Het aantal medewerkers tot het bereiken van Vlaan130

derens zelfstandigheid moet dan op dit oogenblik nog niet
verbazend groot zijn ; zoo ja zoudt gij daartoe niet de hulp van
gevangenen inroepen ? .
— q Er zijn meer dan te veel medewerkers, maar niet alle
pout is timmerhout. Bovenal moet het yolk voorbereid en bewerkt worden tot lien grooten stap. Daartoe is de drukpers de
machtigste hefboom. .
Zonder rekening van deze opmerking te houden, wedervoer ik eensklaps :
— << Het verwondert mij dat er in den huidigen tijd nog zoo
weinig Vlamingen verlekkerd zijn op de betrekking van minister,
kabinetsoverste en honderde andere eervolle en vooral winstgevende plaatsen, die alle, door de zelfstandigheid van Vlaanderen, in het Leven zouden geroepen worden. Zou daaruit niet
de gevolgtrekking moeten gemaakt worden, dat minstens 95 ten
honderd Vlamingen de Duitsche druiven te groen vinden ? .
Zonder nochtans zijne woorden veel klem bij te zetten, liet
de officier er vol overtuiging op volgen :
— « Onze Duitsche positie is in Belgie sinds lang gevestigd. Hoe sommigen er dan ook over denken mogen, vast gaat
het, dat vooral het Vlaamsche land, nooit meer uit onze handen zal kunnen gerukt worden. »

— 0 Laat mij toe, luitenant, u te zeggen, dat ik er niet
aldus over denk. .
— « Dan zult gij eene zeer zeldzame uitzondering op den
algemeenen regel maken, . weersprak de officier. « In alle
landen zijn er menschen, die zich aan bepaalde gedachten vastklampen en te laat bemerken dat het droombeelden waren. 1k
acht u echter te veel ontwikkeld om die gedragslijn niet te volgen. In Belgie weet niemand juist hoe ver het met den oorlog
staat, maar dit kan ik u met alle beslistheid waarborgen, dat de
eindoverwinning aan ons, Duitschers, zijn zal. Bijgevolg berust
het lot van Belgie in onze handen. Daarom stel ik uitdrukkelijk
de volgende vragen : 1° Wilt gij uw hoofd redden ? 2° Wilt gij
medewerken om de zelfstandigheid van Vlaanderen bij het yolk
voor te bereiden? Zoo ja, beloof ik u onder zekere voorwaarden
niet alleen de vrijheid, maar tevens eene benijdenswaardige
toekomst. .
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Aan duidelijkheid ontbrak . het derhalve niet.
En daar ik niet onmiddellijk op zijne voorstellen inging,
meende de officier er nog te moeten bijvoegen :
— « lemand als gij toch weet of zou dienen te weten, dat
tot hiertoe de Vlaming in Belgie als de minderwaardige van den
Waal beschouwd wend ; dat er in geen land ter wereld meer
taalmisbruiken bestonden dan in Vlaanderen ; taalmisbruiken,
die nooit zullen uitgeroeid worden, zoolang Belgie op den
ouden voet geregeerd wordt. Drie geslachten zijn daar geweest
om het te getuigen. Wij, Duitschers zullen u die rechten terugschenken en hebben er ook alle belang bij daaraan de hand te
houden. Wat meer is, door het onderscheid dat er bestaat bij
het Waalsche ras, dat zich altijd meer tot Frankrijk zal geneigd
gevoelen en het Vlaamsche, dat geheel en al aan het Germaansche ras verwant is, dringt die scheiding zich op, tot
welzijn van beide rassen. Nu of nooit dient van het historische
oogenblik gebruik gemaakt te worden om voor de toekomst
rust, vrede en welvaart, zoowel voor het Waalsche als voor het
Vlaamsche land, te bewerken. Daarvan kunt gij niet onbewust
zijn. Voor wat mij betreft, mijne meening dienaangaande dagteekent niet van gisteren. 1k heb lange jaren genoeg te Antwerpen doorgebracht om van dit alles niet doordrongen te zijn. En
daarom denk ik dat gij uwe begane fouten zult willen herstellen,
door mijne voorstellen bij te treden en uw eigen leven niet
nutteloos in de weegschaal te werpen. Verlangt gij nochtans
uitstel tot morgen om ernstig over uwen toestand na te denken,
dan wil ik mij zelfs tegen die gunst niet verzetten, omdat ik mij
heilig overtuigd houd, dat gij zonder eenige nevenbedoeling uw
land loyaal meent gediend te hebben. »
De officier zweeg en haalde inmiddels een doosje sigaretten te voorschijn, waarvan hij er een ontstak.
Toen richtte ik mij op van mijne eigenaardige en voorzeker
niet gemakkelijke zitplaats en sprak :
— 0 Luitenant, ik heb met de grootste aandacht geluisterd
naar al wat gij gedacht halt mij te moeten zeggen. 1k durf mij
vleien met de hoop, dat gij dezelfde aandacht voor mij verleenen
zult. In de eerste plaats dank ik u om uwe opvallende gematigdheid, welke erg afsteekt tegenover uwe landgenooten, die niet
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altoos de gevangen behandelen z000ls het behoort en maar al
te dikwijis, om hunne doorslechte gedragslijn, den naam van
barbaren verdienen. Die gematigdheid spruit zonder twijfel voort
uit het feit, dat gij uwe opvoeding geheel of gedeeltelijk te
Antwerpen hebt voltrokken bij een yolk, dat door alle eeuwen
heen te veel vrijheid genoten heeft om zich aan hatelijke dwingelandij over te leveren. Om uwe bij uitstek zachtmoedige wijze
van handelen, kan ik u dus enkel geluk wenschen. Het zal
evenwel niet noodig zijn te wachten tot morgen om mijn antwoord te kennen. Zou ik, in de eerste plaats, zoo bescheiden
mogen zijn te vragen, wie u met uwe kiesche zending gelast
heeft : ofwel de Duitsche overheid, ofwel de activisten ? »
— « Dat moet u op dit oogenblik onverschillig laten, »
Monk op staanden voet het antwoord van den officier.0Wanneer
wij het over het grondbeginsel eens zullen geworden zijn, zal ik
de zaak nader toelichten. »
— 0 In dit geval wordt het nutteloos langer op iets aan te
dringen, » liet ik op afdoenden toon volgen. « Luister dus
eenige oogenblikken aandachtig. 1k weet niet welk gedacht gij
nopens mij hebt opgevat, maar indien gij u eenigermate hebt
voorgesteld dat ik behoor tot die soort mijner landgenooten,die
de Duitsche laarzen zouden likken, niet met de bedoeling
Vlaamsche taalrechten te verwerven, maar om zich, met behulp
der Duitschers, omhoog te werken, hebt gij u bepaald in mijnen
persoon bedrogen. Ongetwijfeld zal er tusschen de activisten
wel hier en daar een verdwaalde loopen die het goed meent
met de Vlaamsche zaak en er niet op steunt, eenmaal minister,
kabinetsoverste of voorzitter bij deze of gene rechtbank te
worden, maar die zullen in de geschiedenis van het activisme
de witte raven blijven. »
— 0 Meent ge dit alles ernstig ? » onderbrak de officier
haastig.
— 0 Daarvan ben ik zoo innig overtuigd, als wij ons beiden in eel 44 bevinden. Ofschoon het activistisch kamp een
aantal mannen telt, die met een doctoralen titel vOOr hunnen
naam schermen, geloof ik niet dat hun geschiedkundig doorzicht van groote beteekenis is ; in tegenovergesteld geval zou133

den zij reeds lang moeten overtuigd zijn geweest, dat Duitschland nooit de overwinning behalen kan ! »
— 0 Niet ?.... 0 riep de officier en sparde de oogen wijd
open.
— A Neen, luitenant ! .... 't Is best mogelijk dat de oorlog
nog drie, vier of vijf jaren dure, maar dat Duitschland onvermijdelijk het onderspit moet delven, heb ik voorspeld sedert den
dag, waarop Engeland zich mede in het strijdperk heeft geworpen. o
— « Voorspellen is geen bewijsvoeren ! >>
— 0 Zeer waar; maar ik heb mij daarvoor gesteund op
degelijk historische gronden, die te veel tijds zouden vergen
om uiteengezet te worden, maar waarvan ik u, volgens mijn
bescheiden oordeel, toch een paar meedeelingen doen wil. o
En met meer dan gewone belangstelling luisterde de officier mij schier de woorden uit den mond :
— « De oorlog, welke zich thans ontketend heeft, is, ik
hoef er niet eens nadruk op te •leggen, een wereldkamp tusschen het Germaansche en het Latiinsche ras om het overwicht
in Europa te bekomen. De moord van den Oostenrijksch-Hongaarschen troonopvolger diende wel is waar tot voorwendsel,
doch ook zonder deze zou de oorlog zijn losgebroken, ware
het dan ook iets later gebeurd. Duitschland en Oostenrijk
hebben hunne krachten overschat, en uw rijk vooral beging
daarbij den onbegrijpelijken flater den oorlog aan Belgie te verklaren, schijnbaar om zich een doortocht tot Frankrijk te banen,
maar feitelijk met het oogmerk ons land binnen te palmen. Ge
weet het : indien Duitschland, in plaats van in Augustus 1914,
zoogenaamd eene wandeling door Belgie te maken, recht op
Verdun ware gemarcheerd, — gezien Frankrijk niet eens gemobiliseerd was — zou ik er mij zoo goed als van verzekerd
hebben gehouden dat de Duitsche troepen, vOOr half-Augustus
hunne zegevierende intrede te Parijs zouden gedaan hebben.
Niemand weet of daar de oorlog ware geeindigd, maar zeer
zeker zou hij eene gansch andere wending genomen hebben.
De Duitsche oorlogsverklaring aan Belgie schond niet alleenlijk
het tractaat van 1839, maar dwong Engeland mede in het
strijdperk te treden, vermits het een der vijf mogendheden wasp
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welke destijds onze onzijdigheid hadden gewaarborgd. Uw
tocht door Luik gaf Frankrijk tijd om twee millioen soldaten te
mobiliseeren, en aldus stortte gansch het Duitsche krijgsplan in
duigen en haalde uw land er zich den gevaarlijkste alter vijanden, namelijk Groot-Brittannie, mee op den hats. Het zou dwaas
zijn de macht van Engeland, met zijn overweldigend aantal
overzeesche kolonien, te willen miskennen. Wat meer is, Engeland zal nooit van vrede willen hooren, zoolang Belgie niet
gansch vrij en onafhankelijk zijn zal, evenals voor den oorlog.
En waarom ? Omdat het Vlaamsch gedeelte, eenmaal een
vazalstaat van Duitschland geworden, de zelfmoord van Engeland zijn zou. »
En kalm, loch met een ironisch lachje om de lippen,
onderbrak de officier :
— « 't Is dus eigenlijk niet om het recht der Belgen te
wreken, dat Engeland aan Duitschland den oorlog verklaarde?»
— « Wij hebben hier enkel de feiten te bestatigen en niet
na te gaan of Engeland, ja dan neen, nevenbedoelingen nastreefde. Onbetwistbaar zeker is het nochtans, dat Engeland tot
hiertoe ten onzen opzichte correct heeft gehandeld. Dat Engeland
groot belang heeft bij Belgie's onzijdigheid, weet iedereen.
Immers, waarom vermeldde het reeds zooveel besproken traktaat van 1839, dat Belgie ten eeuwigen dage neutraal blijven
moest ? Omdat de vijf onderteekende mogendheden van Antwerpen vooral eene doorvoerhaven wilden maken welke juist,
om haar neutraal karakter, nooit een hinderpaal voor welkdanig
land ook worden kon. Had Engeland, in hoedanigheid van
schiereiland, het grootste belang bij de neutraliteit van het eerste
vastetand van Europa, Duitschland op zijne beurt, had nog minder reden zich daarover te beklagen, vermits Belgie, in geval
van oorlog, als een bufferstaat tusschen hem en Frankrijk kon
beschouwd worden. Bij dit alles haalde Duitschland, om zijnen
door niets te rechtvaardigen inval in Belgie.... zich den haat
der gansche wereld op den nek. En het is onder zulke voorwaarden dat Duitschland en de activisten er aan denken, eenmaal eene bestuurlijke scheiding in ons land te bewerken ? Had
ik dan ongelijk te twijfelen aan den gezonden geestestoestand
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schen staat te worden ? En onzer belofte van bevrijding komt
ge daartoe de medewerking van een gevangene verzoeken.
Om het zoover te drijven, moet het met de zaak van het activisme maar ellendig gesteld zijn !
— « Me dunkt dat ge niet bijzonder dankbaar voor die
gunst zijn zoudt ! merkte de officier aan.
— « In gansch mijn leven is het gedacht nooit in mij
ontstaan aan iemand, wie het ook zii, welkdanige gunst te vragen. Gij hebt gezegd dat ik flink de pen hanteer. 1k heb mij nooit
afgevraagd of dit waar is ; maar al beschikte ik over de beste
pen van de gansche wereld, dan nog zou ik ze verbrijzelen
indien deze dienen moest om haat en verdeeldheid tusschen
mijne landgenooten te zaaien op een tijdstip,waarop de grootste
eendracht tusschen alien zou moeten heerschen. Gij hebt
gewaagd van taalmisbruiken ; welnu, Droogstoppel heeft eens
geschreven dat, als we ons vuil lijnwaad willen wasschen, dat
we dit later in familie zullen doen. Als we bijna eene eeuw
gewacht hebben, vooraleer onze taalgeschillen te vereffenen
zullen we daarmee wel kunnen wachten tot na den oorlog, vooral
als deze moeten opgelost worden met de hulp der Duitschers,
die beter zouden gedaan hebben tegenover Vlaamsche gevangenen Vlaamsche rechtbanken in te stellen in plaats van uitsluitend
Duitsche, waarvan de ongelukkigen in den regel toch geen
woord verstaan.
— . Gij zoudt dan niet te vinden zijn om uw lichaam voor
Duitsche kogels te behoeden ? vroeg de officier, terwiil hil een
doordringenden blik op mij vestigde.
- « Luitenant, laat toch die eeuwige bedreigingen van
fusiljeeren achterwege ! Indien gij wellicht denken mocht, daardoor indruk op mij uit te oefenen, hebt gij het mis voor. Als het
mijn lot is voor mijn Vaderland te sneven, welnu, dan zal ik het
doen kalm, gelaten en met de grootste onderworpenheid ; maar
in dit geval zal ik niet in het graf gelegd worden, beladen met
den vloek van het verraad ! Duizendmaal neen ! 1k heb alles
gedrukt wat mijn land dienstig zijn kon, en vooral schriften,
gericht tegen de activisten, die de laagste aller laagheden pleegden, door samen te spannen met den vijand, die op de snoodste
wijze ons land overrompelde en het bloed onzer zonen stroomen
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deed ! En om de vrijheid te verwerven zou ik niet alleenlijk
moeten verloochenen wat ik met de heiligste inzichten en de
grootste belangloosheid deed, maar ik zou, op den koop toe,
mijne pen moeten bezoedelen met het schandigste verraad dat
denkbaar is !... Zeg, luitenant, voor wien hebt gij mij dan toch
aanzien ?... Misschien zal uw mond mijne gedragslijn niet prijzen, maar indien gij een waardig officier zijt, zal eene inwendige
stem u zeggen dat ik gelijk heb !... Voor al het goud der wereld
wil noch kan ik jets ondernemen ten nadeele van mijn land, dat
ik] dankbaar zijn moet om de vrijheden, die ik er het leven lang
in genoten heb ! »
— « Er hoeft dan niet verder op ingegaan te worden ? *
hernam de officier.
— # Neen ! » antwoordde ik kortaf.
En de onderhandeling was afgeloopen.
Nog staarde de officier een oogenblik nadenkend ten
gronde en meende jets in het midden te brengen, dock hij
bedwong zich.
Evenals bij zijne intrede groette hij bij het heengaan beleefd
met een glimlach om den mond, waarna de deur mijner cel
achter hem dichtviel.
't Was de eenige « beleefde . Duitsche officier, die ik in
eene tijdsruimte van twee jaar en zes maanden ontmoeten zou.
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XII.
M!JN VERRADER ONTMASKERD.

de laatste dagen van October hadden er een
paar merkwaardige zittingen in de gevangenis plaats.
Ditmaal ging het niet over medewerkers of
propagandisten, maar hoofdzakelijk om eene putkwestie opgelost te zien, waaruit met volstrekte zekerheid de
gevolgtrekking mocht gemaakt worden, dat een verrader, niet
ver uit mijne nabijheid, mij op de hielen zat.
Tot dan had ik mij immer voorgesteld, dat mijn verraad
van activistische zijde was uitgegaan, ofschoon reeds te voren
de Duitsche aalmoezenier Hurter, tijdens een persoonlijk onderhoud in mijne cel, mij dienaangaande de klinkendste logenstraffing gegeven had.
De kwestie, waarover hooger bedoelde zittingen rolden,
toonden echter aan, dat noch Borms, noch Luc, iets van de
indeeling mijner woning kenden, vermits geen van beiden er
ooit den voet in gezet had.
En toch wend ik aanstonds gewaar, dat de Duitschers naar
iets in mijn huffs zochten, dat werkelijk bestond en nochtans
altoos voor iedereen zorgvuldig geheim was gehouden.
Maar, laat ons het onderzoek niet vooruit loopen.
Quentin scheen eigenlijk niet goed te weten hoe de zaak
moest aangevat warden, want na een aantal insinuation over
een en ander gemaakt te hebben, merkte hij eensklaps aan :
IJDENS
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— « Het is onbetwistbaar zeker, dat er verschillende geheime plaatsen in uwe woning zijn; plaatsen, die voor gansch
bijzondere doeleinden aangewend worden ? »
Quentin, die reeds bij zijne inleiding met een en ander den
draak had gestoken, waarschijnlijk met de bedoeling mij wat
gemakkelijker aan 't praten te krijgen, gaf ik ten antwoord :
— 0 Geheime plaatsen is niet de juiste uitdrukking ; maar
dat sommige plaatsen in mijn huis voor bijzondere doeleinden
aangewend worden , is waar. Vermits a reeds een twintigtal
keeren mijne woning van onder tot boven hebt doorzocht, moet
gij al de plaatsen zoo goed kennen als ik.»
— 0 Wie heeft u dat medegedeeld ? » wierp Weghe plotseling op.
— 0 Dring daar niet op aan. 1k heb u reeds herhaaldelijk
het bewijs geleverd, dat gij geen voet verzetten kunt, zonder
dat het mij ter ooren komt. »
Geen van beiden had er iets op te antwoorden.
Quentin ontweek mijn gezegde met de vraag :
— 0 Waaruit bestaan de plaatsen die ge voor bijzondere
doeleinden aanwendt ? »
— « Waaruit ? » hernam ik verbluft. « In uwen weergaloozen iever in het doorzoeken mijner woning, zult ge toch ook
wel eens de deur van het gemak hebben opengetrokken ?....»
— « Geen scherts, als 't u belieft ! » riep Weghe.
— « Dat is geen scherts ! .... Bij ons zijn geen huizen zonder gemakken aan te treffen. Zelfs zijn er een groote hoeveelheid
onzer woningen, voorzien van gemakken, waartegen gij, Duitschers, erg den neus zoudt optrekken. »
Zoo !.... » spotte Quentin glimlachend.
— « Ja, Engelsche gemakken ! »
Er volgden eenige oogenblikken van lastige stilte voor de
herren onderzoeksrechters.
— 0 En.... 0 wedervoer Quentin eindelijk, « behalve het
gemak, bestaan er in uwe woning toch andere plaatsen, die niet
tot alledaagsch gebruik dienen ? >>
— 0 Ja, dat is waar ; maar.... ik acht het te gevaarlijk u
daar veel uitleg over te geven. »
Vier oogen werden strak op mij gericht.
—

<4
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Zonder den minsten schijn van scherts te betoonen, voer ik
op ietwat geheimzinnigen toon voort :
— « Er bevindt zich in mijne woning ook een groote
onderaardsche plaats.
— 0 En welke bestemming heeft deze plaats ? » vroeg
Quentin.
En ik kreeg zoo wat den indruk, alsof hij werkelijk geloof
hechtte aan de mop, die ik hem onder den neus stak.
gaf ik ten
— « Wel, ik zal het u maar rechtuit zeggen,
antwoord. 0 In die onderaardsche plaats is eene drukpers van
klein formaat, maar van volmaakt mecanisme aangebracht. En
nu ik toch achter de grendels zit, begrijp ik niet, waarom ik er
zou moeten om liegen. Welnu, op die pers werden bij gelegenheid Belgische bankbiljetten gedrukt. Ge begrijpt ook waarom
daartoe eene geheime plaats noodig was....
— « Genoeg met die zwanzerij ! kreet Quentin.
— « En indien gij mil spreken komt van geheime plaatsen
in eene woning, waarin ge niets onaangeroerd hebt gelaten,
hoe moet ik dan uwe woorden bestempelen ? »
— 0 1k herhaal, » bevestigde Quentin, 0 dat er zich inderdaad in uwe woning verborgen plaatsen bevinden. »
— « Dan is er immers niets gemakkelijker als recht op
uw doel of te gaan en de deuren van die verborgen plaatsen te
openen ? En zonder twijfel hebt gij u voorgesteld daar de schatten van Cresus in te ontdekken ? »
— 0 Neen, maar duizende brochuren-Droogstoppel ! »
weersprak Quentin. 0 Wij zijn te weten gekomen, dat deze
brochuren in eenen put bewaard worden. »
— 0 En wie is de zwanzer, die zoo'n loopie met u heeft
willen nemen ? liet ik er onmiddellijk op volgen.
— 0 Hij die ons daarvan onderricht heeft, is zeer goed op
de hoogte, » kwam Weghe er tusschen.
— « Dit schijnt mij op verre na niet het geval te wezen.
Ware dit wel zoo, dan zou die verklikker ook tevens de plaats
van lien put aangeduid hebben, en het zou nutteloos geweest
zijn van mij trachten te weten te komen, wat die ellendeling
niet wist.
Wat niet belet dat ons met beslistheid bekend is, dat
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er in uwe woning nog duizenden brochuren in eenen put
bewaard worden ! wierp Quentin op.
merkte ik glimlaHaal ze dan maar te voorschijn !
—
chend aan.
— Dat is ons voorloopig onmogelijk, maar dien put zal
gevonden worden, het moge kosten wat wil ! » bulderde Quentin op 't onverwachts, daar hij wel bemerkte dat het hem niet
gemakkelijk gelukken zou, licht in dien put te ontdekken Gij
weet zeer goed dat die put bestaat, » voer de onderzoeksrechter
na eene korte poos voort. « En het is in uw eigen belang de
plaats ervan aan te duiden !
— 0 Dan is het maar aan u, handelend op te treden,
voegde ik Quentin zoo bewaard mogelijk toe. 0 Indien gij zelf
begonnen waart mij te zeggen, wie de persoon is die u nopens
dien put ingelicht gaf, zou ik kunnen oordeelen of deze over
de noodige bevoegdheid beschikt, te spreken zooals gij voorgewend hebt. In alle zaken moeten voor beide partijen de kansen
gelijk zijn. Als gij beweert dat er zich een geheime put in mijne
woning bevindt, heb ik het recht te weten waarop gij die bewering steunt. »
De beide onderzoeksrechters keken elkander eenige
oogenblikken ondervragend aan, en ik verwachtte mij stellig
aan eene merkwaardige onthulling, die echter niet bewaarheid
werd, want zij prevelden weldra eenige woorden in 't Duitsch
aan elkanders oor, die ik niet verstaan kon.
Daarop wendde Quentin zich tot mij met de opmerking
« wij kunnen over die zaak twisten tot in der eeuwigheid, maar onbetwistbaar zeker is het, dat er zich in uw huis
een geheime put bevindt, waarin gansche pakken brochuren
verborgen liggen.
— 0 Nog eens van wie weet ge dit, want dat kunt ge toch
niet gedroomd hebben ? »
« Om het even, >> hernam Quentin. « wij zouden ons
als zeer ondankbaar aanstellen, indien wij u daarvan op de
hoogte brachten. Genoeg zij het te weten, dat wij den spijker op
den kop hebben geslagen. Dit alleen kan ik u verzekeren dat de
persoon, welke ons ingelicht heeft, niet de eerste de beste is,
en zijn gegevens als onweerlegbaar moeten beschouwd worden.»
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1k staarde Quentin stout in de oogen en liet er op volgen :
— Dat die persoon niet de eerste de beste is wil ik
gaarne gelooven, want de eerste de beste komt zich niet bij u
aanmelden om verraad te plegen. Het staat u vrij zulke rekels op
een kapitool te plaatsen, maar ieder man die nog over een
greintje eergevoel beschikt, bestempelt hem als uitschot der
samenleving, en men gevoelt er de diepste verachting voor.
Wat den put zelf betreft, indien ge dan toch zoo zeker zijt dat
hij bestaat, begin dan nogmaals mijne woning van onder tot
boven te doorzoeken. Meer heb ik u dienaangaande niet te
zeggen. »
Dat de Duitschers zich werkelijk van het bestaan van dien
put overtuigd hielden, bewees de geheime mededeeling eenige
dagen later, dat zij begonnen waren in mijn werkhuis een paar
putten te boren, en eindelijk uit eenen put, als koolkelder
gebruikt, niet minder dan 800 emmers water te scheppen,
zonder eenig resultaat te bereiken.
1k vind onder datum van 10 November 1916, in miln notaboekje de volgende aanteekeningen, die een nieuw Licht werpen
op personen en toestanden :
Omstreeks tien uur van den morgen wordt de ijzeren deur
mijner cel opengeworpen, en de Duitsche onderzoeksrechters
Quentin en Weghe sluipen binnen.
Geen van beiden draagt de traditioneele lederen portefeuille
onder den arm, wat mil dadelijk veronderstellen laat, dat zij met
eene bilzondere zending belast zijn.
Stoelen kan ik mijne dwingelanden niet aanbieden, want
ik ben nog altoos zelf zonder stoel, en dit na drie maanden
gevangenschap.
Zooals altijd, met een fanatieken spotlach om de dunne
lippen, is het herr Quentin, die zich verstout het woord te nemen
oin te vragen, of ik nog niet geneigd ben mijne medeplichtigen
kenbaar te maken.
— « Mijne medeplichtigen kenbaar te maken ?.... Heb ik
u dan niet tot vervelens toe gezegd, dat ik nooit medeplichtigen
had ? »
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— o Daar hebben wij nimmer geloof aan gehecht ! » weer.sprak Quentin, zijn sigarettendoosje te voorschijn halend en
zich zoo vriendelijk betoonend, mij eene sigaret aan te bieden,
die ik echter beslist weigerde.
— 0 Het staat u volkomen vrij, mij te gelooven of niet te
gelooven. Mil is het onverschillig. lk heb gansch de verantwoordelijkheid der Droogstoppels en der 0 Vrije Stem 0 op mij
genomen, en indien gij daarmee nog niet tevreden zijt, dunkt
mij, dat gij geheel en gansch tot de partij der malcontenten
behoort. »
— « 1k vraag het u eene laatste maal in uw eigen belang !*
wedervoer Quentin.
— A Uwe bezorgdheid ten mijnen opzichte riekt erg aangebrand. Gij hadt u die moeite kunnen sparen, want bij alles wat
ik u sedert Brie maanden verklaard heb, is niets te voegen of
terug te nemen. Gij hadt u moeten tevreden stellen met de ellendelingen onder mijne eigen landgenooten, die mij verraden
hebben, en met wie gij zoo gewetensvol saamgespannen hebt!»
— o Ellendelingen! » riep Quentin uit op eenen toon, alsof
ik hem eene zware beleediging hadde toegevoegd.
1k liet er vrijmoedig op volgen :
— 0 Welnu, ja, ellendelingen !... Schurken, bandieten,
zou misschien evengoed klinken ! Of welken naam geeft gij in
uw land aan verraders van eigen landgenooten ? 't Is waar, ik
heb hier wellicht te doen met een professoralen schurk, wat
maar alleen bewijzen zou, dat er in alle klassen der maatschappij laaggezonken rekels nestelen !
— « Gij weet dan wie u verraden heeft ? » waren de eerste woorden van Weghe.
— 0 Als de kliek van Borms reeds den 2 Augustus wist
uit te bazuinen, dat ik den 4 Augustus, om 8 uur 's morgens,
zou aangehouden worden, dan moest ik immers niet ver naar
mijne verklikkers zoeken ? »
Quentin en Weghe wisselden beteekenisvolle blikken met
elkander.
1k maakte van deze gelegenheid gebruik om hen toe te
voegen :
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— . Moet ge niet bekennen dat ik den spijker op den kop
getroffen heb ? o
— . En toch hebt gij het bepaald mis ! 0 wedervoer Quentin na een korte poos.
— . Zoudt gij mij dan durven logenstraffen dat ik den
Woensdag avond, 2 Augustus, van mijne nakende aanhouding
verwittigd werd ? »
— . 1k beweer niet het tegendeel, 0 antwoordde Quentin.
<< Maar ik kan u met alle zekerheid bevestigen dat degene,
welke u verklikt heeft, een persoon uit uwe onmiddellijke omgeving was. o
— . Een persoon uit mijne onmiddellijke omgeving ? o
sprak ik hem verbluft na.
Ook Weghe knikte bevestigend.
— . 1k had gedacht, 0 voer Quentin voort, . dat gij op
den morgen uwer aanhouding dit reeds zelf zoudt opgemerkt
hebben. 0
1k viel van de eene verrassing in de andere.
Quentin trad een stap nader en voer voort :
— << Woont er dan in uw huis geen beer V... ? .
— << Welhoe, die ellendeling zou mij verraden hebben ! o
riep ik ontsteld uit. En voor de eerste maal sinds den dag mijner
aanhouding, voelde ik mij het bloed naar het voorhoofd dringen.
— . Verwondert u dit ? » vroeg Weghe spotlachend.
— « Nu gij het zegt, mag het mij niet verwonderen, vermits hij, een paar maanden voor mijne aanhouding, niet alleen
mij, maar ook mijne vrouw en onze dienstmeid openlijk bedreigd
heeft, ons alien achter de grendels te doen steken.
— 0 Daartoe moest dan toch wel eene reden bestaan hebben ? 0 hernam Quentin, die een levendig belang in de zaak
begon te stellen.
— . Daartoe bestond geen andere reden, dan dat ik noodzakelijk oordeelde, zoowel mijnheer als madame dringend te
verzoeken zich niet te bemoeien met miin huishoudelijke zaken.
En als ge nu weet dat die menschen gewoonlijk met heel de
wereld overhoopliggen, zal u die gedragslijn evenmin verbazen. o
— . Maar, indien ge dit wist, waarom hebt gij hen dan in
uw huis opgenomen ? > vroeg Weghe.
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— « Vraag eerst of ik dit wist !... Wanneer ik de familie
had gekend zooals ze werkelijk was, zou ze nooit den voet in
mijne woning gezet, hebben. Maar... zegdet gij niet, dat ik op
den morgen mijner aanhouding zelf kon geraden hebben, dat
V. de hand in de zaak heeft gehad ? »
— « Nu ja, » bevestigde Quentin vastberaden. « Hebt ge
dan niet opgemerkt, dat bij de eerste huiszoeking, op het
oogenblik uwer aanhouding, wij de kamers, bewoond door V...
onverlet gelaten hebben ? En meent ge dan dat dit ook het
geval zou geweest zijn, indien V... uw verklikker niet geweest
ware ?... Welhoe, wij vallen bij u binnen met de bedoeling de
hand te kunnen leggen op een groot aantal brochuren, kopij,
enz., en op de eerste verdieping uwer woning bevinden zich vier
kamers, welker deuren wij zorgvuldig gesloten lieten. Moest dit
onvermijdelijk in u geen argwaan doen ontstaan ? In elk ander
geval zouden wij de kamers van V... zoowel als de uwe, hebben
doen openen. Het was toch niet te veronderstellen dat uw
verklikker tevens als uw depothouder zou opgetreden zijn ! »
— « Neen, dat kon hij niet geweest zijn ! » liet ik er
nadenkend op volgen. « Maar in zijn blinden haat is de heer V.
wel erg onvoorzichtig geweest ; want weet ge wel, dat twee
woorden zouden voldoende zijn om ook hem gastvrijheid in de
Begijnenstraat te verleenen ?... »
— 0 En die twee woorden ? » vroeg Quentin gejaagd.
— « Zal ik, zoolang uwe bezetting duurt, niet uitspreken,
omdat ik op mijne beurt geen verklikker worden wil. Wanneer
alle gevaar zal geweken zijn, zal ik handelen. »
En thans, in 1921, zou ik willen vragen, in welken toestand
V... wel zou geraakt zijn, indien ik op dit oogenblik aan de
polizei hadde gezegd : « Die V... leverde destijds kopij voor
« De Vrije Stem ? » »
— « Gij ziet dus, » hernam Quentin, 0 hoe roekeloos gij
gehandeld hebt, activisten als Borms te beschuldigen, de oorzaak uwer aanhouding geweest te zijn. »
— « Persoonlijk heb ik niemand beschuldigd : ik heb
slechts de feiten bestatigd. Want van twee taken eerie : ofwel
heeft de persoon die mij op den avond van 2 Augustus (1916) in
kennis kwam stellen met mijne nakende aanhouding en weiger145

de zich bekend te maken, de waarheid gesproken, ofwel is deze
eenvoudig een werktuig geweest in de handen van V... om de
verdenking van verklikking van zich of te weren. Ziedaar alles.
Nochtans, in hoedanigheid van polizei weet ge beter dan ik wat
er gebeurd is. »
— « Inderdaad, » bevestigde herr Quentin met klem, 0 dat
weten wij beter dan gij. Ge kent thans de ware toedracht der
zaak. En nu staat het u vrij V... te beschouwen zooals gij wilt,
maar ons, Duitschers, heeft hij ten minste een zeer gewichtigen
dienst bewezen. o En op sarcastischen toon voegde hij er bij
0 Echter na den oorlog zult gij V... niet veel kwaad doen, indien
de krijgsraad u niet ter dood veroordeelt ; want heel zeker blijft
Vlaamsch-Belgie Duitsch, en Duitschland zal altijd diegenen
beschermen, welke het gediend hebben ! »
— 0 Uwe laatste voorspelling zal wel nooit waarheid worden, 0 gaf ik even krachtig ten antwoord. « Want zij, welke
denken dat Duitschland als overwinnaar uit den strijd komen
zal, zijn ofwel idioot, ofwel geven deze zich niet het minst rekening van wat er op het spel staat. Engeland zal blijven kampen,
zoolang het nog een pond sterling en een soldaat bezit. En
vooraleer het zoover komen zal, zal er van Duitschland niet
veel meer overblijven. Dat is de opvatting van een gevangene,
en of die gevangene, ja dan neen, zal gefusiljeerd worden, de
toekomst zal mij gelijk geven ! Voor 't overige moet ik u wel
bedanken om uwe mededeeling ; want in zake van verklikking
is het altijd goed een masker te zien vallen. lk wanhoop er echter
niet aan nog den dag te beleven, waarop ik in de gelegenheid
zal gesteld worden, mijn kruisbrave landgenoot, heer V. aan
den paal te spijkeren ? »
.
Twee dagen later werd ik bij den hauptmann der gevangenis ontboden. Deze deelde mij mee dat ik, zonder eenigen vorm
van proces, veroordeeld was tot vier maanden gevangenisstraf.
1k moet bier voor oningewijden bijvoegen, dat voor straffen van
Brie tot zes maanden voor gewone overtredingen, er niet eens
eene rechtbank te Antwerpen zetelde. De een of andere riik
geworden varkensslachter, maar die te vet was om dienst te
doen aan het front, vervulde er de rol van eenigen rechter.
Behalve de zaak-Droogstoppel en die der 0 Vrije Stem » had ik
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nog een ander karweiken aan de hand, hetwelk deze veroordeeling na zich sleepte.
Een mijner buren was nog vOOr het bombardement met
zijne familie naar Holland getrokken. Zoodra de burgerwacht
ontbonden was waren beide zonen thuis gekomen,hadden hunne
geweren in den gang gesmeten en de auto toog op weg. Onmiddellijk na het bombardement, 'waarschijnlijk het gevaar inziende
dat aan deze geweren verbonden was, had de familie iemand
gelast, deze wapens in den grond van den hof te verbergen.
Ongeveer een drietal weken na het bombardement had de familie, vernomen hebbende dat ik de stad niet verlaten had, mij
van uit Holland laten verzoeken, tijdens hare afwezigheid, het
huis in kwestie te willen bewaken, wat ik dan ook — a titre de
complaisance — aanvaardde. Maar die « complaisance » werd
later zeer slecht beloond.
Anderhalf jaar nadien bemerkte ik op zekeren dag, dat
een van de geweerkolven gedeeltelijk uit den grond was te
voorschijn gekomen, haalde beide geweren voor den dag en
smeet ze in het achterhuis. Gansch het hout was weggerot en
het ijzer beyond zich in zulken toestand, dat er niets mee kon
aangevangen worden. De geweren hadden niets meer dan hunne
gedaante behouden.
Onmiddellijk na mijne aanhouding wisten reeds de Duitschers dat ik den sleutel van dit huis in mijn bezit had — heer
V. was daarvan onderricht, — en men begon daar naar een en
ander te zoeken in verband met de Droogstoppelzaak. Op zulke
wijze vonden herren Quentin en Weghe deze verminkte geweren.
Vandaar een bijgaand onderzoek. Op mijne ontkenning niets
van deze geweren of te weten, werden andere Bier familieleden,
welke een jaar te voren uit Holland waren weergekeerd, maar
elders woonden, nopens deze zaak ondervraagd. Men had mij
eene verklaring, door die familie onderteekend, onder den neus
gelegd, waarin deze beweerde niet te weten of ik mij met het
verbergen dezer geweren gelast had, ofschoon die familieleden
maar al te wel wisten dat ik ze nooit onder den grond gestoken
had, en eerst drie weken na de verdwijning den sleutel van het
huis bekomen had.
Die personen wisten ook evenals ik, wie zich met deze
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taak gelast had. Ongetwijfeld ware mij niets gemakkelijker geweest dan deze persoon kenbaar te maken, wat ik in princiep
nooit zou gedaan hebben, zelfs dan nog niet al had ik mij niet
in de gevangenis bevonden. Nochtans, in de veronderstelling
dat er van de Droogstoppels niets ware uitgelekt, dan zou ik in
later tijd aan deze vier maanden gevangenis toch niet ontsnapt
ziin, vermits de vreemde bezetting vanaf het einde 1917 of het
begin van 1918 van dit onbewoond huis eene Duitsche keuken
had gemaakt, en a1sdan eveneens deze verminkte geweren
zouden ontdekt zijn geworden. Dat deze familie zich ten mijnen
koste uit den slag trok, tot daar ; maar het was minder kristelijk
van harentwege mij er eene erge grief van te maken, omdat ik
in dit huis een gedeelte ongedrukt papier verborgen had, bestemd voor de sluikschriften. Men kan daaruit leeren, dat de
denkbeeldên over vaderlandsliefde nog a! erg uiteen kunnen
loopen en opoffering niet altijd naar waarde geschat wordt.
Het gevolg Bier eerste veroordeeling was, dat mijne vrouw
reeds recht had om mij te komen bezoeken.
Bij haar eerste bezoek na mijne aanhouding deelde mijne

vrouw mij mee, dat madame V. met haar gewoon lofwaardig (?)
inzicht een bezoek had afgelegd bii den apotheker E. en er op
hoogen toon verteld had, dat er zich ten mijnent een put beyond,
waarin de Droogstoppel-brochuren bewaard werden. Tijdens
een bezoek van mijnen zoon Ernest bij E., had deze daarop
zijne aandacht gevestigd, en gewezen op het gevaar dat daarin
besloten lag. Met behulp van verscheidene personen had mijn
zoon met de uiterste voorzichtigheid eenige nachten gewerkt
om deze brochures aldus in veiligheid te brengen.
Na mijne bevrijding en om eene al te zeer begrilpeliike
reden, gebaarde apotheker E. van het bezoek van madame V.
niets meer te weten.
1k liet echter mijne vrouw in de onwetendheid nopens het
Iafhartig verraad van V., mij meegedeeld door Quentin, maar
schreef een vertrouwelijken brief aan mijnen vriend, advocaat
Verschueren, hem verzoekende niets onbeproefd te laten mil in
de gevangenis te komen bezoeken. Toen hij daar na groote
moeite in gelukt was, gaf ik hem een omstandig relaas van de
zaak en verzocht hem dringend, langs gerechtelijken weg, de
148

echtgenooten V. binnen den kortst mogelijken tijd aan de deur
te laten zetten, waarin hij dan ook weldra gelukte.
En nu dist de vraag op : Hoe wist V. jets van het bestaan
van een put in mijne woning ? Dat was zoo eenvoudig mogelijk. Toen ik V., als gevolg van den oorlog, nog maar pas in
huis had genomen, en hem aanzag als een deftig man — ik
had immers het recht dit te verwachten van een man met eene
betrekking als de zijne ? — vroeg hij mij op zekeren dag, wat
er wel gebeuren zou, indien de Duitschers ten mijnent binnen
vielen. 1k antwoordde hem letterlijk : 0 Dan zullen zij de Droogstoppels toch niet in mijnen put vinden ! » En daar was het bij
gebleven. Waar die put zich echter beyond, daarover was geen
woord gezegd, en V. wist het derhalve niet.
Nochtans, wie had aan de Duitschers meegedeeld, dat er
zich in een put in mijne woning be yond, waarin verboden druksels verborgen waren ? V, was de eenige vreemde, die iets afwist van een put. En dit geheim was alleen bekend aan mij, aan
mijnen zoon en aan Lava. Zelfs onze dienstmeid was er bepaald
onwetend van. Het zou nu toch al te dom geweest zijn, dat
iemand onzer het geheim aan de Duitschers zou verklapt hebben,
en in dit geval zou er ook eene bepaalde aanduiding van den
zooveel besproken put gedaan zijn geweest.
Zelfs liet Lava mij op zekeren dag — toen de Duitsche soldaten in de gevangenis te veel jacht maakten op de telefonisten —
een briefje in mijne cel geworden, waarin te lezen stond dat de
polizei hem de onmiddellijke vrijheid beloofd had, indien hij dien
beruchten put nauwkeurig wilde aanduiden, mij tevens waarschuwende op mijne hoede te zijn. Aan het slot stelde hij de
vraag : 0 Zou die Lange — zonder twijfel bedoeld op V. —
« daar voor niets tusschen zijn ? »
Welnu, ondanks het verraad, ondanks al de opsporingen,
hebben de Duitschers dien put nooit ontdekt, want er was hier
van niets anders spraak dan van den regenwaterput, welke onder de verandah lag, en voor de omstandigheid reeds van in
Mei 1915 door mijnen zoon droog gemaakt.
En aan dien regenwaterput hadden zoomin V. als de Duitschers ooit gedacht !
Zeker hebben de Duitschers mij nooit gezegd dat ook V.
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hen op het spoor van eenen put had gebracht ; maar indien,
buiten ons, hij alleen, hoewel onbepaald, daarvan op de hoogte
was, wie zou het dan aan den neus der Duitschers hebben kunnen hangen ?
Ziedaar de ware toedracht der zaak.
V., die misschien ook behoorde tot diegenen, welke meen-den dat de Duitschers bier ten eeuwigen dage hunne dwingelandij en bandieterijen zouden blijven uitoefenen, zal er zich
stellig nooit aan verwacht hebben, de gebeurtenissen van het
verraad in een boek te lezen. Maar wie zal mij het recht ontnemen de geschiedenis van mijn proces te schrilven ?
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XIII.
EEN STORM IN EEN GLAS WATER.

ik er ooit hadde kunnen aan twijfelen of, ja dan
neen, mijne kriminal polizei gewetensvol hare taak
opvatte, dan zou ik van het bewustzijn harer waardigheid ten voile overtuigd zijn geworden op den
derden Zondag van November 1916, toen ik door een feldwebel verwittigd werd, dat ik mij korts na den middag gereed houden moest om in onderzoek genomen te worden.
Met uitzondering van 0.-L.-Vrouw Hemelvaartsdag (15Augustus) had de polizei mij op geen enkelen Zon- of feestdag
lastig gevallen. De aanzegging dat ik thans — en nog wel op
een Zondagnamiddag — \TO& mijne onderzoeksrechters verschijnen moest, zou dus eene gansch bijzondere beteekenis
hebben.
Het was duidelijk dat ik mij dienaangaande in allerlei overwegingen verdiepte, want in de omstandigheden waarin wij ons
bevonden, waren verrassingen nooit uitgesloten.
En terecht vroeg ik mil af, of men er eindelijk in gelukt
was de hand te leggen op een of meer mijner medewerkers of
propagandisten, en dit zou een leelijke streep in mijn bilan verwekt hebben. 1k kon aan dergelijke aanhouding wel moeilijk
geloof hechten omdat er, langs mijnen kant, niets uitgelekt was
dat de polizei op het spoor van dezen of genen had kunnen
brengen, maar op het terrein der sluikschriften was de geringLS

151

ste kleinigheid soms voldoende, om een menigte aanhoudingen
te bewerken. Getuige hiervan een enkel voorbeeld :
In den vollen bloeitijd der Droogstoppels werden op zekeren dag een dozijn aanhoudingen bewerkt, zonder dat de belanghebbenden er iets van vermoed hadden. In het St. Henricus'
gesticht was destiids een Broeder welke voor gewoonte had
telkens, wanneer er eene nieuwe brochuur verscheen, daarvan
lezing te geven aan de leerlingen zijner klas. Dit kon, van een
patriotiek standpunt beschouwd, misschien hare weldoende zijde
gehad hebben, maar anderziids kon het evenmin geloochend
worden, dat er een groot gevaar aan verbonden was. Immers,
onvermijdelijk spraken daarover de leerlingen — alien bestaande uit jongens der volksklas — hunne ouders, en aldus moesten
die lezingen ruchtbaar worden. Een der leerlingen, wiens zuster betrekkingen had aangeknoopt met een vetlap van een landstormer, werd oorzaak van een gansche reeks aanhoudingen.
De zuster 'had Karen bekoorlijken (?) « feldgrau » van die lezingen op de hoogte gebracht, met het gevolg dat de Duitschers
het St. Henricus' gesticht binnen vielen. En natuurlijk, de eerste
vraag was, wie de brochuren leverde. De Broeder, die waarschijnlijk in den waan verkeerde dat hij zijn geweten ten zeerste
zou bezwaard hebben door de Duitschers een kool te stoven en
opzettelijk te liegen, hield zich aan de waarheid. Er ware toch
niets eenvoudiger geweest dan te zeggen, dat hij die brochuren
in de brievenbus van het gesticht had aangetroffen. Daardoor
zou hij zijne straf wel niet ontloopen hebben, maar de anderen
zouden er door gered geworden zijn: Om bijgevolg in den geest
der waarheid te blijven, deelde de Broeder mee, dat een klerk
van de verzekeringsmaatschappij 0 Securitas . hem de brochuren ter hand stelde. Vandaar een inval op de « Securitas . en
het openbreken van den lessenaar van bedoelden bediende.
Maar terzelfdertijd werd in dien lessenaar een lijstje ontdekt van
een aantal andere klerken die zich met de verspreiding bezighielden, en zoo vielen, benevens den Broeder, een dozijn nieuwe slachtoffers in handen der Duitschers. Te dier gelegenheid
had ik aan de belanghebbenden voorgesteld eenige plakkaartjes
te drukken met den volgenden inhoud : « De bureelen van een
gedeelte van en met ons personeel ziin overgebracht van het
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Kipdorp naar de Begijnenstraat, 42. » 1k heb op mijn voorstel
echter nooit' een antwoord bekomen.
En nu stelde ik mij de vraag, of weer de eene of andere
onge1uksvogel, die liegen moeilijk met zijn geweten zou kunnen
doen overeenstemmen, in het spionkot der Stoopstraat was aangeland, en een rechtzinnig leedwezen over zijne ingebeelde
zonden ten opzichte van Duitschland betoond had.
In alle geval, om op een Zondagnamiddag opnieuw voor
de vierschaar der kriminal polizei te moeten verschijnen, moest
er toch iets ergers gebeurd zijn dan dat de hauptmann der gevangenis, voor den zooveelsten keer, om 3 uur van den nacht,
met een stuk in den kraag om twintig Munichers beschaamd te
maken, onder de armen naar zijn slaapkamer was gesleept geworden.
En toch, hoeveel bezorgdheid dit nieuw onderzoek ook
opwekken moest, verkeerde ik dien Zondag in eene bij uitstek
goede luim, en de gedane mededeeling was niet eens bij machte
om de geringste wijziging aan mijn humeur te brengen.
Wat mij, na rijpelijk overwegen, eenigszins gerust stelde
was het feit, dat Quentin en Weghe, waarschijnlijk niet meer
wetende op welke wijze den tijd door te brengen, weer een
drietal dagen in mijne woning hadden vertoefd en er niets
onaangeroerd hadden gelaten. Mogelijk was hun bij dit onderzoek andermaal iets in handen gevallen, dat wel is waar geen
zier belang kon opleveren, maar waaruit zij wellicht het grofste
landverraad wilden afgeleid zien. Nochtans, wat men dan ook
zou kunnen vinden hebben, vast gaat het, dat er voor geen mijner medewerkers iets verdachts kon ont.::ekt worden. Indien het
mij persoonlijk aanbelangde, zou ik de zaak wel in het reine
weten te trekken, en zou ik' zelfs daar niet in gelukken, ook
goed. En met die denkbeelden bezield, wachtte ik met geduld
en gelatenheid het oogenblik af, waarop mijn Pommersche
ajuinboer opnieuw het hoogwaardig bezoek der kriminal polizei
zou komen aankondigen.
, En dit oogenblik moest ik niet lang te gemoet zien, want
nog had de klok van St-Joriskerk niet twee uur afgekondigd,
toen ik reeds naar beneden daalde om weldra in de armen mijner
eerbiedwaardige onderzoeksrechters terecht te komen.
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Nooit echter had ik beiden zoo verontwaardigd gezien als
dien dag. Maar indien de herren zich voorgesteld hadden daardoor een bijzonderen indruk op mij te weeg te brengen, hadden
ze stellig zonder Droogstoppel gerekend.
Tot dan was ik er altijd in gelukt hen te ontwapenen. Vrees
voor de Duitschers is mij steeds een onbekend iets gebleven,
omdat ik het goed recht voor mij had. Wanneer het noodig
bleek, Borst ik hen stout in de oogen zien en bedreigingen waren
immer plaasters op een houten been. Men was daar langzamerhand aan gewend geraakt. Wat ik meende te moeten zeggen,
of het hen bevallig was of niet, bleef mij nooit in den mond,
maar ik deed het altoos op zulken toon, dat er niets kwetsends
kon uit afgeleid worden, en zoo hield ik hen voortdurend onder
mijn bedwang. De andere gevangenen bukten in den regel onder
Duitsche brutaliteit, en het waren ook meest dezen welke mishandeld werden. Waar vrees bestaat, wordt het hoofd verloren
en meermaals heb ik opgemerkt, dat het juist deze ongelukkigen
waren die door geweld den Duitschers het wapen in hadden
gaven om gansch het wargaren te ontknoopen.
Voor wat mij betreft, reeds langer dan Brie maanden had
men de ondervinding opgedaan, d'at de gewone Duitsche kunst,
middelen geen vat op mij hadden, maar vermits brutaliteit nu
eenmaal het kenmerk van Duitsche nationaliteit is, konden
Quentin en Weghe daarvan niet immer afzien, al wisten zij dan
ook op voorhand dat er van berekening geen spraak zijn kon.
Nog had ik geen plaats genomen op den stoel voor de tafel,
of er brak reeds een storm in regel los over de onbeschaamdheid
der Belgen, van wie ze elken dag meer en meer bewijzen ontdekten tegen de Duitsche bezetting ; onbeschaamdheid, die zich
vooral lucht gaf door de smadelijkste artikels tegen hunnen
keizer.
Die uitval was een goed, geruststellend teeken, want als er
niets anders aan de dagorde kwam, zou ik het wel geschikt
krijgen.
1k gevoelde mij dien dag zelfs van eerstaf zoo goed op mijn
gemak, dat ik op dien eersten aanval op den toon der grootste
bedaardheid volgen liet
— # Waarlijk, ik begrijp u, Duitschers, minder dan ooit. Ge
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beklaagt er u om, elken dag schriften te ontdekken, gericht
tegen uwe bezetting. Maar is er dan wel lets natuurlijker dan
dit ? Zingt ieder vogel dan niet zooals hij gebekt is ? Gij, Duitschers,ziet niet te regeeren dan door eenen brutalen brit, en ge
vergeet al te gemakkelijk dat niet ieder yolk zich die brutaliteit
laat welgevallen. En het Belgische yolk is daar misschien wel
minst vatbaar toe. Dat ligt nu eenmaal in onze zeden. De geringste straatkeerder ten onzent geniet meer vrijheid dan bij u een
gepriviligieerde van het Jonkerdom. Sedert jaren roept uw keizer bij iedere gelegenheid, dat hij een afgezant van den Heer is,
en al de Duitschers roepen hem altijd in koor : 0 Amen » na.
En als de domste vlegel Wilhelm II naar de bewijzen van dit
afgezantschap vragen moest, zou het hem niet gemakkelijk vallen daarvan een of ander perkament voor te leggen, al betitelde
zich eertijds een der Brandenburgers met den naam van 0 Rentmeester Gods. » Onze koning daarentegen is niet zoo verwaand ;
deze gedraagt zich naar de bezworen Grondwet, waarvan een
artikel luidt : « Alle macht komt uit het yolk ! » Elke straatsteen
van het oude Belgie legt getuigenis of van het bloed dat er ooit
gestort werd om ons de vrijheden na te kunnen laten die wij
bezitten. Mag het u dan verwonderen, dat ons yolk zich zal
blijven verzetten, zoolang nog een Duitscher dwingelandij op
onzen bodem uitoefent ? Het tegendeel alleen zou u moeten
verbazen ! ›)
— 0 Den dag waarop de laatste Duitscher hier zijne heerschappij zal neerleggen, zult gij echter niet beleven ! » grijnslachte Quentin. o En wat het volgende geslacht betreft, dat zal
onder onzen Kiel moeten buigen of barsten ! »
— << Het eerste kan wellicht waarheid worden ! » liet ik -er
op volgen, terwijl ik misprijzend de schouders ophaalde. < Maar
het opkomend geslacht zal, bij voorbeeld, te Antwerpen, niet
zooveel Duitschers meer zien, als wij er voor den oorlog voortdurend onder de oogen zagen loopen. En is het nu eigenlijk om
over dit punt een debat te openen, dat gij daartoe den Zondagnamiddag verkozen hebt ? » vroeg ik in eene andere orde van
gedachten.
— o Toch niet, » wedervoer Quentin. 0 Wij zijn gekomen
om u rekenschap te vragen over verschillende artikelen, in uwe
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woning aangetroffen, en die tot hiertoe onze aandacht ontsnapt
zijn. .
En onder 't uitspreken dezer woorden, haalde hij iiit den
binnenzak van zijnen grijzen « impermeable > een grooten
bruinen briefomsiag te voorschijn, dien ik dadelijk herkende, en
waaraan ik niet meer gedacht had. 1k had dien omslag nochtans
zoo zorgvuldig in mijne drukkerij verborgen, dat men meer dan
gewone speurhond hadde moeten zijn om hem ooit te kunnen
ontdekken, want hij plakte aan den onderkant van een groot
tafelblad, over hetwelk nog eene schuif was aangebracht. Men
had deze buitengewoon groote werktafel dus herhaaldelijk het
onderste boven moeten keeren om den omslag te vinden. Ik
herinnerde mij aanstonds dat er in dien omslag verscheidene
artikels waren bewaard gebleven, maar die ontdekking verontrustte mil in geenen deele. Integendeel. Daar al deze artikels een
min of meer humoristiek karakter droegen zou, indien mijne
onderzoeksrechters er aan hielden er lezing van te geven, ons
dien namiddag menig vroolijk oogenblik doen beleven.
Weldra lagen een tiental artikels op de tafel gespreid.
Wanneer er spraak was van gedrukte artikels, kon Quentin
er wel eenigszins mee over de baan, maar dit was oneindig minder het geval wanneer het geschreven artikels gold, en bijzonder
met de mijne, metterhaast op het papier geworpen, en daarom
zou Quentin er wel wat last mee gehad hebben om alles tot het
laatste woord te ontcijferen. Weghe, daarentegen, was daartoe
nog minder in staat.
— 0 Ge zult toch niet durven loochenen, dat niet al deze
artikels door u geschreven werden ? >> vroeg Quentin, nadat hij
een vluchtigen oogslag op een en ander geworpen had.
— « Gij weet dat ik altijd den moed heb gehad de waarheid
te bekennen, evenals ik andere Bingen krachtdadig loochende,
welke met de waarheid in strijd waren. 1k zal u dan maar ronduit verklaren, dat al deze artikels van mijne hand zijn.
— « En ge bekent dat zonder beschaamd te worden ? .
hernam Quentin.
• — 0 Waarom zou ik daar beschaamd om moeten worden ?
Al wat er in deze artikels voorkomt, mag iedereen lezen ! *
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— 0 Het zijn niet anders dan beleedigingen aan onzen keizer ! » waagde Weghe in het midden te brengen.
— « Wat weet gij daarvan ? Ge kunt de artikels niet eens
lezen. Ten andere, waarom nu toch met lien oudbakken kost
voor den dag komen ? Al die artikels dagteekenen van Augustus 1914, en dan stond het mij volkomen vrij tegen uwen keizer
alles te schrijven wat ik wilde, zonder dat iemand van u het
recht had er den neus tusschen te steken. »
— 0 Dat zullen we zien ! 0 gromde Quentin.
— 0 Een aangevallen yolk heeft niet alleen het recht, maar
den plicht zich te verdedigen. 1k weet wel dat ge mij zeggen
zult, dat dit alleen aan militairen toegelaten was, maar wij, burgers, moesten mede de gevolgen van uwen onrechtvaardigen
en door niets hoegenaamd te wettigen oorlog dragen. Wij hadden dus onder alle opzichten het recht te doen wat wij gedaan
hebben en wanneer het er op aankomt onze gedragslijn als
burgers of te keuren, dan weet ik niet wat gij, als Duitsche
burgers, hier doen komt. Wij hadden meer moed dan gij, want
ik herhaal hier nogmaals dat uwe plaats aan het front was. 0
— « Wat niet belet dat wij iedere beleediging, onzen
keizer aangedaan, naar verdienste zullen weten te straffen I 0
wedervoer Quentin.
— 0 Maar wat raast ge toch altijd van beleedigen ! Gij
hebt niet eens de artikelen gelezen, anders zoudt ge niet zooveel
onzin vertellen. »
— 0 Wacht even 0, meesmuilde Quentin. 0 1k ga het u
aantoonen. »
En hij begon met een artikel over 0 Mosselen en Wafels 0,
dat mij onwillekeurig een spotlach op de lippen bracht.
Inderdaad, de namiddag beloofde vermakelijk te worden,
want aan den werkelijken inhoud van al deze artikels had ik
niet meer gedacht sedert het tijdstip, waarop ze in den omslag
werden verborgen.
Natuurlijk dat de lezing niet gemakkelijk vlotte, want bijna
bij elk woord bleef Quentin steken. Vandaar waarom ik hem
eensklaps onderbrak met de opmerking :
— « Op zulke wijze zullen wij er nooit door geraken. Ge
verstaat goed Vlaamsch ; welnu, geef het artikel hier, ik zal het
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u vlotweg voorlezen, en dan zult gij ten minste kunnen oordeelen of het, ja dan neen, zooals gij beweert, doorspekt is met
beleedigingen aan het adres van uwen keizer. »
Zonder een enkel woord te spreken, overhandigde hij mij
het artikel, dat ik reeds in Augustus 1914 aan « Het Handelsblad » zond om opgenomen te worden, maar dat echter niet
verscheen, waarschijnlijk met het oog op latere gebeurlijke
moeilijkheden. In 0 De Vrije Stem », die eerst een jaar nadien
in het leven werd geroepen had het artikel, gezien het eene
actualiteit van het oogenblik was, geene reden van bestaan
meer, maar ik beken volmondig dat op een Zondagnamiddag
van 1916, de lezing tegenover Duitsche onderzoeksrechters
door een gevangene, mij meer dan gewone voldoening baarde.
Toch steunde het artikel op historische voorspellingen van
Duitsche dagbladen en als herinnering mag het artikel hier wel
eene plaats vinden.
En ik las :
IETS OVER MOSSELEN EN WAFELS.

Hotel Cosmopolite
Boulevard Sebastopol, 236.

Parijs, 27 Augustus 1914.

Aan Zijne Maj?,steit Wilhelm II
keizer van Duitschland.
Majesteit,
0 Van of het begin dezer maand hebben meest al de Duitsche zeitungen geschreven : Den 6 1' Augustus trekken de Duitsche legers door Luik ; den 11' door Rijsel ; den 15' dineert
de keizer te Parijs, in het Hotel Cosmopolite.
« Ziedaar reeds twaalf dagen, dat de mosselen in mijn
hotel gereed op de tafel staan, en Zijne Majesteit is niet gekomen. Wat moet ik met die mosselen aanvangen ?
(Get.)
158

Petatzky. »

En daarop volgde het keizerlijk antwoord
Allerhoogste kabinetsorder.
Potsdam, 30 Augustus 1914.
Den Heer Petatzky,
Hotel Cosmopolite,
Parijs.
Mijnheer,
« Onze zeitungen hadden inderdaad meest alien geschreven, dat mijne legers den 6n door Belgie zouden trekken, om
den 11" Rijsel te bereiken en den 15' onze zegevierende intrede
binnen de wereldstad Parijs te doen. En te Bier gelegenheid
had ik mij waarlijk voorgesteld dien dag mosselen in uw hotel
te komen eten.
0 Maar... de keizer wikt en... God beschikt !
« Gebruik makende van het tijdstip der vacantie hadden wij,
gezien onze overweldigende macht, ons voorgesteld eene wandeling door Belgie te maken, omdat zooveel duizenden onzer
veldgrauwen nooit antlers gezien hadden dan een hoekje hunner
Duitsche provinciestad. Het kwam er derhalve niet op aan.
« Ongelukkiglijk deed zich onderweg een klein ongeval
voor, dat noodlottig voor ons werd. Ge weet het, op alle mogelijke en onmogelijke tonen hebben wij onze soldaten het 0 Deutschland fiber alles ! * leeren zingen. En te Luik gekomen, beeldden
onze troepen'zich in dat ze ook daar thuis waren, dat heel de
wereld 0 Deutschland » was. Maar zó(5 verstonden het de Belgen niet.
OOnze Germaansche zeden, wat brutaler zijnde dan die
van onzen nabuur, begonnen onze veldgrauwen in het « Hotel
Leman * te Luik, alles overhoop te slaan, zoo ongeveer 'lijk de
studenten der hoogeschool van Heidelberg of Bonn, wanneer
deze op gematigde wijze hunne traditioneele bieravonden gevierd hadden.
ONochtans, het personeel van het 0 Hotel Leman * liet zich
die Duitsche vrijpostigheid niet welgevallen en, daar dit jaar te
Luik de tomaten op wonderbare wijze gelukt waren, begon het
deze overrijpe vruchten bij duizenden op ons te werpen. Het
gevolg daarvan was dat oogen, neus en ooren onzer dapperen
vol tomaten plakten, waardoor de weg naar Rijsel zoo goed als
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onvindbaar werd. De eene generaal sukkelde hier, de andere
strompelde daar, en nog altijd regende het tomaten op ons.
Ondertusschen hadden de Franschen tijd gevonden om zich aan
de grens op te stellen en de wegen te versperren. Dat is dan
eigenlijk de reden, waarom we den 11 11 niet tot Rijsel geraakten. Om den 15 n in uw hotel te Parijs de bestelde mosselen
te komen eten, daarvan kon dan ook, natuurlijk, geen spraak
meer zijn.
0 Over een vasten datum om nadien andermaal eene portie mosselen voor mij in uw hotel in gereedheid te brengen, kan
op dit oogenblik niets meer met zekerheid vastgesteld worden,
wat mij des te meer spijt, daar ik een hartstochtelijk liefhebber
van mosselen ben.
« Gelief derhalve de rekening der voor mij gereed gemaakte mosselen te zenden ; ik zal ze bij de eerste gelegenheid
laten voldoen.
0 Toch wanhoop ik er niet aan, op onze wandeling door
Belgie, tOch mosselen te eten. Als de oogen mijner dapperen
van de tomaten zullen gereinigd zijn, trekken wij naar den zeekant van Belgie ; en als het daar te warm wordt, keeren wij
terug over Gent, St-Niklaas en vandaar over de Schelde .op Antwerpen, om eindelijk terug naar ons < liebes Vaterland » af te
zakken. Maar onderweg marcheeren wij over Ste-Anneken,
het aardsch paradijs der mosselen en, naar men mij inmiddels
bericht heeft, ook der wafels. Op onzen terugtocht zullen wij
daar mosselen en wafels in voldoende hoeveelheid krijgen om
er duimen en vingers van af te likken ; en misschien kan het
wel gebeuren dat er de wafelijzers bij in onzen nek geslagen
worden. Het verlies der mosselen te Parijs in uw hotel zal dus
niet bijzonder groot zijn.
O Om geen verdere teleurstellingen op te loopen, heb ik
bij « allerhoogste kabinetsorder » aan al de redactoren onzer
zeitungen laten weten, voortaan geen voorspellingen meer te
doen als deze van Luik-Rijsel-Parijs, want al ben ik de machtigste heerscher der wereld, de ondervinding heeft mij geleerd dat
ik zonder Gods hulp niets vermag.
« Bij Gods genade en met mijn keizerlijken mosselzegen.
Wilhelm II, I.(mperator) R.(ex). »
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De lezing van het eerste artikel was geeindigd en terwijl ik
een lack van voldoening zeer moeilijk onderdrukken kon, vertoonde zich op het gelaat mijner onderzoeksrechters jets dat
zich moeilijk beschrijven laat. Het was een mengsel van ontroering, van verontwaardiging, kortom van alles waaronder
iemand kan gebukt gaan, die buiten zijnen normalen toestand
geraakt.
Vooraleer ik mijne pijp andermaal ontstoken had, was
Quentin recht gesprongen, had de handen in de broekzakken
gestoken en begon op mij te bulderen op eene wijze, zooals ik
nooit gehoord had. Ook de bijlooper Weghe voegde zijne stem
bij die van zijnen achtbaren (?) collega en gedurende verscheidene minuten moest hunne houding bij een toevalligen toeschouwer den indruk 'wekken, alsof beiden het toppunt der
krankzinnigheid bereikt hadden.
Op zulke oogenblikken was het te gevaarlijk mij tusschen
de gemoedsaandoening mijner polizei te mengen, want als een
dezer herren een bloedopdrang naar de hersenen hadde gekregen, zou men er mij zeer zeker verantwoordelijk voor gesteld
hebben. Toch heb ik altijd betreurd, niet in de gelegenheid
te zijn gesteld geweest de zelfstandige naamwoorden te kunnen
opteekenen die men mij naar het hoofd slingerde : het zou eene
verzameling uitgemaakt hebben die men in geen enkel idioticon, gelijk in welke taal, hadde kunnen terugvinden.
Dien Zondagnamiddag hadden de wrekers van hunnen
keizer zich onder alle opzichten overtroffen. En dit alles om
eene onschuldige briefwisseling, destijds uitgelokt door de
Duitsche bladen zelf ; briefwisseling die niet eens het Licht had
gezien.
1k kende mijne onderzoeksrechters reeds te lang en te
grondig om niet te weten dat de opgestoken storm bij hen van
lieverlede bedaren moest, al geleek die storm dan ook ditmaal
meer een orkaan of tempeest.
Eenmaal dat hunne kelen wat schor waren geworden en
hun litanie van scheldwoorden een dozijn keeren herhaald was,
gepaard aan bedreigingen van alien aard, kwamen eindelijk de
sigaretten weer te voorschijn, — het teeken dat er opnieuw kon
geredeneerd worden.

Gedurende al dien tijd *as ik op mijnen stoel zoo bedaard
blijven voortrooken, als -of mij de zaak onder geen voorwendsel
aanbelangde, en die gedragslijn moest hen onvermijdelijk eenige
minuten vroeger of later ontwapenen.
Ik vergat er haast nog bij te voegen, dat Quentin vooral
zoo herhaaldelijk en brutaal met de vuist op de tafel had geslagen, dat de groote, koperen inktpot, in enkele minuten tijds,
op alle gedeelten van het meubel was terecht gekomen.
Toen het tempeest ten slotte was uitgewoed, achtte ik het
oogenblik aangebroken om aan Quentin, op den toon der
grootste bedaardheid, de vraag te stellen :
— 0 Houdt gij er aan dat ik ook de andere artikels voorleze ? o
Maar een hardnekkig : « Nein ! nein ! o gaf mij de zekerheid dat mijne duiveljagers er genoeg van hadden.
Het was eigenlijk maar te doen geweest om te weten, of het
opstel van deze artikels door mij zou erkend worden.
En niet alleen had ik hen, tot driemaal toe, daarvan de
uitdrukkelijkste verzekering gegeven, maar er ten slotte nog
bijgevoegd :
— « Waarlijk, herren, ik begrijp u niet meer. Als Droogstoppel, in zijne menigvuldige brochuren, de Duitschers met de
zweep aftakelde, hebt gij ternauwernood een woord van verontwaardiging laten hooren ; en als ik een humoristiek mossel- en
wafelartikel schrijf, waarvoor de Duitsche bladen zelf de stof
leverden en nooit het licht zag, spartelt gij als duivels in een wijwatervat. En bovendien zie ik mij genoodzaakt te herhalen mat
ik zegde, ter gelegenheid van het artikel in « Tap-Toe » : # Er
ligt een roofstaat aan den Rijn 0 dat, toen ik dit en volgende
artikels schreef, niemand van u het recht had zich daarmee te
bemoeien, omdat er zich alsdan geen enkel Duitsch soldaat te
Antwerpen be yond. Als gij u dan loch als onderzoeksrechters
wilt opwerpen, leert dan de eerste grondbeginselen van recht
kennen, 't is te zeggen geene punten tusschen een proses trekken, die er niets, volstrekt niets mee te maken hebben. »
— 0 Maar de eerbied voor onzen keizer ! o riep Weghe.
— 0 Eerbied voor uwen keizer ! » sprak ik hem na. 0 Had
uw keizer eerbied voor ons, toen hij in Augustus 1914 zijn
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berucht geworden ultimatum zond, dat een eeuwige schande
voor de Hohenzollern bliiven zal, en waaruit de oorlogsverklaring vloeide !... Aan u de vrijheid voor uwen keizer in aanbidding te vallen, wanneer het u lust ; aan ons, Belgen, hem te
beoordeelen zooals hij het verdient. Maar in de zaak die ons
bezighoudt, hebt gij u al te bespottelijk aangesteld en het geeft
mij Been groot gedacht van het besef der waardigheid, die er
aan het beroep van onderzoeksrechter zou moeten gehecht
zijn. »
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XIV.
EENE LAATSTE POGING.

24 November lieten de Duitsche speurhonden
mij aan mijn lot over. 1k maakte daaruit de gevolgtrekking dat het onderzoek geeindigd en mijn dossier naar Brussel gezonden was. Dit dossier zal
nagenoeg 200 bladen propatria bevat hebben. Het zou bij den
gouverneur-generaal stellig den indruk maken, dat de detectives-firma Quentin en Weghe flink gewerkt had om de Duitsche
gerechtigheid (?) to doen zegevieren. En toch bleef gansch de
zaak Droogstoppel in dezelfde duisternis gehuld.
De fameuze onderzoeksrechters, die van den beginne of
op alle tonen geschreeuwd hadden dat, vooraleer er een paar
weken zouden verstreken ziin, al de verspreiders der Droogstoppels en de medewerkers der « Vrije Stem », niemand uitgezonderd, achter de grendels zouden gezeten hebben, hadden het
ten slotte, ander de diepste teleurstelling, moeten opgeven. Niet
een dezer—buiten ons om — was zelfs een oogenblik verontrust
geworden, want overal had men misgeklauwd. Wat erger was,
met leede oogen hadden de Duitschers moeten bestatigen, dat
< De Vrije Stem » nog meer dan vroeger verscheen.
Den 29 November, dus vijf dagen vOOr mijne verschijning
vOOr den krijgsraad, werd ik eene laatste maal buiten mijne cel
geroepen. Toen ik in de aangeduide kamer trad, trof ik achter
de schrijftafel Quentin en Weghe aan, benevens een Duitsch
ANAF
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officier, in wien ik, enkele dagen later, den krijsauditor herkende. Op de tafel lagen een groot aantal beschreven papieren,
door elkander geworpen, en ik meende daaruit te mogen
opmaken, dat het drietal zich reeds geruimen tijd had beziggehouden met het doorsnuffelen dezer papieren.
De officier kende zeer gebrekkig Vlaamsch en, hetgeen
deze had mee te deelen, werd telkens door Quentin vertaald.
De herren schenen het bijzonder druk met elkander te
hebben, want ofschoon zij zoo fluisterend spraken in de Duitsche
taal dat ik er ternauwernood een woord van opvatten kon, toch
werd hun onderhoud warm gevoerd.
Eensklaps wendde Quentin zich tot mij met de aanmerking :
- A Wij hebben niets onbeproefd gelaten om de waarheid
te kennen in de zaken, voor dewelke gij kortelings zult terecht
staan. Wij vragen u eene laatste maal, of gij bereid zijt de verlangde onthullingen te doen ? >>
En onder 't uitspreken dezer woorden hield de officier den
blik strak op mij gericht.
Mijn antwoord luidde :
— . In alles wat mij persoonlijk betreft, heb ik u meegedeeld wat ik noodig oordeelde te moeten zeggen. Nooit heb ik
anders gesproken. »
— . Maar van uwe medeplichtigen hebben wij nooit iets
vernomen ! » weersprak Quentin. . En die medeplichtigen
moeten zeer talrijk geweest zijn. Bedenk dat het in uw eigen
belang is ook deze schuldigen kenbaar te maken, en vergeet
daarbij niet dat het maar billijk is dat, wanneer gij veroordeeld
wordt, ook uwe helpers gestraft worden. »
____ « Reeds vroeger heb ik u, tot vervelens toe, gezegd,
dat ik geen misdadige medeplichtigen had. Bijgevolg heb ik
niemand aan te klagen. Indien gij van meening waart dat ik
medeplichtigen had, was het uwe taak deze op te sporen. Gij
toch wordt betaald om uw werk te verrichten, dat gij tot een
goed einde brengen moest. Dus van twee zaken eerie : ofwel
zijt gij onbekwaam, en dan deugt ge niet voor het werk, voor
hetwelk men u betaalt ; ofwel zijt gij er niet in gelukt de hand te
kunnen leggen op personen, welke gij van misdaad verdenkt,
en dan zullen deze niet bestaan hebben. Maar met beide geval165

len heb ik mij niet in te laten. Steeds heb ik staande gehouden,
dat ik voor de brochuren-Droogstoppel en de onderneming
van « De Vrije Stem » slechts met een man heb te doen gehad,
namelijk een klient, wiens naam noch verblijfplaats ik ooit gekend heb. Nam deze klient eene geheimzinnige gedragslijn aan,
dit zult ge zeker wel kunnen wettigen, gezien het gevaarlijke
van den toestand, waarin hij zich voortdurend be yond. Voor
mij was en bleef de hoofdzaak, dat hij mij betaalde voor het geleverde werk. Welnu, daarover heb ik mij nooit te beklagen
gehad. Wat die man deed met de brochuren en de bladen, ging
mij noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks aan, en ik had
evenmin het recht mij daarmee te bemoeien. Mijne handelwijze
is diensvolgens zoo correct mogelijk geweest. »
— « Behalve tegenover het gerecht ! » merkte Quentin
aan.
— « Feitelijk heb ik met uw gerecht niets te maken, >,.
aarzelde ik geen stond er op te laten volgen. « ik heb u vroeger
nog gezegd, dat een bezet gebied geen overwonnen gebied is
en de bezetter, volgens het internationaal oorlogsrecht, verplicht is de wetten van het bezet gebied te eerbiedigen. Volgens
de wetten van mijn eigen land, heb ik mij aan Beene enkele misdaad schuldig gemaakt, vermits de vrijheid der drukpers gewaarborgd is door onze grondwet. »
Quentin hield zoo weinig rekening van mijne opmerking,
dat hij er niet eens op antwoordde en in eene andere orde van
gedachten weersprak
— 0 Ons gerecht hebt gij de waarheid nooit gezegd ! »
— 0 Als het zoo is, moet gij het beter weten dan ik.
Waarom wilt gij er mij dan nog om lastig vallen ? »
Daarop stelde de officier, bij monde van Quentin, de vraag :
— 0 1k begrijp dat er in den mensch edelmoedige gevoelens kunnen ontstaan ; maar denkt ge dat uwe vrienden, welke
gij redden wilt, wanneer deze zich in uwe plaats bevonden, zoo
edelmoedig zouden handelen als gij ? »
Win antwoord liet zich niet wachten :
— « Daarover heb ik geen oordeel te vellen, omdat ik
niemand door edelmoedige gevoelens te redden heb. Maar
indien ik daarover een oordeel had uit te brengen, zou ik u
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zeggen : In de droeve omstandigheden waarin ons Vaderland
verkeert, is het de plicht van ieder Be1g, elkander bij te staan
voor zooveel het in onze macht ligt. Indien wij ons tegenover
misdadige of strafwaardige handelingen bevonden, zou er van
edelmoedige gevoelens geen spraak kunnen zijn, omdat een
misdadiger, in het belang der maatschappij, client gestraft te
worden. Wij, Belgen, denken echter niet aan misdrijven, als wij
de belangen van ons Vaderland behartigen ; en wanneer gij er
anders over denkt, dan is de Duitsche soldaat, die zijn land aan
het front verdedigt, misdadiger dan wij, omdat die verdediging
met bloed bevlekt wordt, wat bij de burgers niet het geval is. 1k
zou het derhalve als eene lafheid beschouwen, indien de eene
Belg er genoegen in schlep, den andere in de handen der Duitschers te leveren, omdat in uwe oogen de eene zoo schuldig zou
zijn als de andere. Maar ik herhaal het : van edelmoedigheid
mijnerzijds hoeven wij hier niet te gewagen. Wat ik, volgens
uwe nieuw gefabrikeerde wetten voor het bezette gebied misdaan heb, heb ik volmondig bekend. Mijn eenig medeplichtige,
indien gij hem aldus noemen wilt, was mijn kliênt, die er alle
belang bij had, tegenover iedereen zijne eenzelvigheid zooveel
mogelijk verborgen te houden, wat gij wel op staanden voet
zult willen erkennen. Al hadde ik honderdmaal het inzicht hem
te willen verraden, ik zou het niet kunnen. En als mij dit onmogelijk is, hoe zou ik dan kunnen weten, wie de medewerkers
van lien man waren ? De polizei heeft mij eertijds menigmaal
gezegd, dat zij verschillende dier medeplichtigen ontdekt en
opgesloten had. En zij heeft niemand ontdekt en niemand opgesloten ! »
— « En Coomans ? » onderbrak Weghe.
— « Die heeft zich door eigen onvoorzichtigheid doen
ontdekken. »
— « Maar gij hebt tevens bekend, dat gij hem exemplaren
tot verkoop geleverd hebt ! » sprak Quinten.
— q Verschooning. Zulke bekentenis heb ik nooit afgelegd, en indien gij het tegendeel in uw proces-verbaal geschreven hebt, ben ik gerechtigd te zeggen, dat gij het vervalschl
hebt ! » gaf ik krachtdadig ten antwoord. « lk toch kan niel
oordeelen over den inhoud van Duitsche processen-verbaal,
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waarvan mij steeds tien woorden van verre werden vertaald als
er honderd geschreven waren Om geldig te zijn moet een
proces-verbaal opgesteld worden in de taal van den beschuldigde, dat hem tekstueel moet voorgelezen worden ; zoo alleen
is het hem mogelijk zelf te oordeelen over zijn afgelegde verklaringen. Zooals gij het doet, schrijft gij wat ge wilt en vertaalt wat u goeddunkt. En ik vind hier de gelegenheid om nogmaals mijne groote verbazing uit te drukken over de schuldige
stilzwijgendheid der Vlaamsche activisten, die nog nooit tegen
dergelijk schandaal geprotesteerd hebben. En om tot ons uitgangspunt weer te keeren zie ik mij verplicht te zeggen, dat ik
nopens den beer Coomans verklaard heb, dat ik hem bij gelegenheid eenige exemplaren der brochuren-Droogstoppel en der
o Vrije Stem » gaf voor persoonlijk gebruik, en geenszins met
opdracht deze te verkoopen. Dat klinkt heel antlers. Indien gij
op regelmatige wijze lezing hadt kunnen geven van een in het
Vlaamsch opgesteld proces-verbaal, zooals het behoorde, zou
ik van eerstaf verzet hebben kunnen aanteekenen. Als ge nu
even zoo eerlijk (?) hebt gehandeld met mijne andere verklaringen, zullen de leden van den krijgsraad een uitmuntend oordeel
over mijne zaak kunnen vellen ! »
Zonder op deze wetsverkrachting in te gaan, wedervoer
Quentin :
— o Maar, wanneer het nu toch tot uwe gewoonte behoorde links en rechts exemplaren uit te deelen, leverdet gij
daardoor immers zelf het bewijs dat er geen tusschenpersoon
bestond ? Indien gij uitsluitend voor een bepaalden persoon
haddet gedrukt, mocht gij aldus niet handelen. Gij zijt bovendien in tegenspraak met Coomans, die uitdrukkelijk verklaard
heeft, dat hij exemplaren ter verkoop ontving. *
— 0 Het staat mij vrij, van uwe mededeeling te gelooven
wat ik wil, en ik voeg er bij, dat Coomans in mijne tegenwoordigheid dergelijke verklaring niet afleggen zou. Van al wat gij
mij tot hiertoe verteld hebt, heb ik geen woord waarheid bevonden, en ik heb dan ook sedert lang geeindigd geen zier
belang te hechten aan uwe mededeelingen. Als ik Coomans bij
gelegenheid exemplaren gaf, dan werd daardoor mijn klient
niet bedrogen, en zoodoende had niemand jets te beknibbelen. w
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— 0 Er werden dus toch meêr exemplaren gedrukt dan er
besteld waren ? » wedervoer Quentin. « Anders ware het niet
mogelijk geweest er uit te deelen. »
— v Indien gij op de hoogte waart van de werking eener
drukkerij zoudt ge weten dat, wanneer er bij voorbeeld duizend
exemplaren voor een bepaald werk moeten gedrukt worden,
men er een aantal bladen bijvoegt, om mislukte bladen te kunnen vervangen. En het was van het overschot, dat ik Coomans
bij gelegenheid enkele exemplaren gaf. Mijn klient zou daar
zeker geen graten in gevonden hebben, vermits het nooit in
mijne bedoeling lag geld te verdienen met zijne onderneming,
maar wel om propaganda te maken voor de belangen van het
Vaderland ! »
Bij 't hooren dezer laatste woorden trokken de onderzoeksrechters een bedenkelijk gezicht, maar de officier daarentegen
bleef stokstijf achter de tafel gezeten, met den langen label tusschen de beenen en het gevest met de handen omklemd.
Quentin haalde uit zijn groote, lederen tasch een gebrocheerd boek te voorschijn en hernam :
— 0 Wij hebben in uwe woning ook nog exemplaren aangetroffen van een Fransch werk, getiteld : 0 L'He'roIsme en
soutane ». Het draagt wel is waar als uitgever den naam van
een Franschen drukker, maar ook dit boek is op uwe drukkerij
van de pees gekomen. »
— 0 Welk bewijs hebt gij daarvan ? 0
— « Wij hebben den tekst vergeleken aan de letters uwer
drukkerij en bevonden dat deze er volkomen mee overeenstemden. Misschien gaat gij alweer beweren, dat ge dit werk voor
rekening van denzelfden klient gedrukt hebt ? »
— 0 Neen, dit zal ik niet doen, vermits ik het in 't geheel
niet gedrukt heb. 1k ken het werk niet en kan het dus niet gedrukt hebben. »
— « Wij hebben er drie exemplaren van in uw huis gevonden en de vergelijking met een uwer lettersoorten is onomstootbaar ! » merkte Quentin vinnig aan.
— « En welk bewijs kunt gij voorbrengen, dat gij die
exemplaren in mijne woning ontdekt hebt ? Waarom hebt gij
daar vroeger nooit van gesproken ?
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— « Als ik zeg dat deze exemplaren ten uwent werden
aangetroffen, laat ik niet toe daaraan te twijfelen.
— « Met of zonder uw verlof bevestig ik u, dat ik dit werk
nooit in mijn huis heb gehad. Voor u zijn woorden bewijzen ;
maar ik zal u aantoonen, dat dit boek onmogelijk van een miiner persen kan gekomen zijn. Voor zoo ver ik van hier bemerken kan, bestaat er in mijne drukkerij geene enkele der lettersoorten, welke er op den omslag voorkomen. Drukken met
letters welke ik niet bezit, is toch al te gek om weerlegd te
worden ! Of meent ge dat een drukker, die zelfs over de meest
uitgebreide drukkerij beschikt, niet bij den eersten oogslag kan
bemerken, of deze of gene lettersoort, ja dan neen, tot zijn
materiaal behoort ? »
— « De expertise werd gedaan door een Duitsch vakman,
en dan moeten wij er het hoofd bij neerleggen 0, bromde
Quentin.
— « Me dunkt dat gij zeer gemakkelijk tevreden te stellen
zijt L.. Moesten echter in Duitschland de onderzoeksrechters
te werk gaan als gij, er zouden geene rotte appelen genoeg zijn
om ze hen naar 't hoofd te smijten. Volgens uwe opvatting
heeft een beschuldigde niet het minste recht van verdediging,
terwill de aanklagers, die in het huidig geval de Duitsche polizei is, alle middelen, zelfs de meest schurftige, aanwenden
mag, om haar slachtoffer te doen veroordeelen. In welk land
ter wereld zou dergelijk stelsel ingang vinden ? Als gij staande
houdt dat ik het werk in kwestie gedrukt heb, ben ik verplicht
er mij bij neer te leggen. Of bezit ik, langs mijnen kant, ja dan
neen, het recht, eveneens een deskundige aan te stellen, om,te
bewijzen dat al de lettertypen, voorkomende op het titelblad,
niet op mijne drukkerij te vinden zijn ? »
Het was een oogenblik stil tusschen ons. De officier, die
waarschijnlijk toch zooveel Vlaamsch verstond om min of meer
te kunnen begrijpen wat ik gezegd had, reikte mij het boek
over en zei in 't Duitsch
— A En het lettertype van den loopenden tekst, bestaat
dit in uwe drukkerij ? 0
, Na er inzage van genomen te hebben, luidde mijn antwoord :
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Ja, dit lettertype bestaat in mime aruKkerti ; aocn,
wanneer een gewetensvol vakkundige daarover een onderzoek
instelde, zou deze u zeggen : Diezelfde lettersoort kan eveneens
in een aantal andere drukkerijen aangetroffen worden en is,
door het felt zelf, nog geen bewijs van plichtigheid. Maar hij zou
er bovendien bijvoegen : « Vermits er verschillende lettertypen
in het werk voorkomen, niet in het bezit van den beschuldigde,
moet er bij de zaak niet langer stilgebleven worden. » De gezonde rede toch moet u zeggen dat, al ontbrak er slechts een
lettersoort in plaals van zes of zeven, de onmogelijklieid eveneens zou bewezen zijn. 1k deel ii deze bijzonderheden mee, omdat zij met de waarheid strooken, en geenszins met de bedoeling, mij deze nieuwe beschuldiging van de schouders trachten
te schudden ; want het zal aan mijn lot niemendal veranderen,
of twintig of vijf-en-twintig beschuldigingen ten mijnen laste vallen ; ik zal er geen dag minder of meer voor in de gevangenis
bliIven. Dat weet gij zoo goed als ik. »
Was het drietal overtuigd door mijne vooruitgezette beweegredens ? 1k weet het niet, want niets toonde het aan.
Allen bleven eenige stonden het stilzwijgen bewaren en schenen ernstig na te denken. Wanneer ik met Quentin en Weghe
alleen te doen had, staken die herren in zulk geval eene nieuwe
sigaret op om hunne denkbeelden wat beter te verzarnelen.
Maar in tegenwoordigheid van den officier kwamen er noch
sigaretten, noch peren of pruimen te voorschijn.
Nadat de officier eenige oogenblikken strak voor zich gestaard had, verhief hij eensklaps het hoofd en sprak zeer langzaam in bet Duitsch, maar toch zoo duidelijk, dat ik hem zeer
goed volgen kon :
— <, Luister eens aandachtig en bedenk u wel vooraleer
een afdoende antwoord te geven. Uit al de stukken van het dossier kan opgemaakt worden, dat gij het gerecht op een valsch
spoor hebt willen brengen. Wij gelooven niet aan het bestaan
van eenen klient, op wiens rug gij de gansche verantwoordelijkheid geschoven hebt. Geen der rechters zult gij daarvan kunnen overtuigen. Die klient werd hier alleen tusschen geroepen,
, om niet de beschuldiging op u te laten drukken, dat gij tevens
de schrijver der brochuren zijt. De bewijzen daarvan zijn onloo-
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chenbaar. Menigvuldige * uwer onuitgegevene handschriften
werden in beslag genomen en aan een nauwkeurig onderzoek
onderworpen. En om niet te zeggen dat Duitschers onbevoegd
zijn om den stijl van Vlaamsche werken te beoordeelen, hebben
wij er een groot gedeelte van aan Vlaamsche letterkundigen
toevertrouwd. Welnu, men is het eens met de verklaring, dat de
still uwer manuscripten ook de still der brochuren-Droogstoppel is. Het is derhalve gansch nutteloos daarover in geschil te
treden, en Langer loochenen zou derhalve tijd verkwist zijn.
Wanneer er bovendien rekening wordt gehouden van al den
arbeid aan uwe onderneming verbonden, is het onloochenbaar
dat talrijke medewerkers u ter zijde gestaan hebben ; ik zeg niet
in het schrijven en drukken, maar in het verspreiden der brochuren en van « De Vrije Stem ». Voor dit laatste zijn Vlaamsche letterkundigen het ook eens, dat gij daarin vele bijdragen
hebt geleverd, maar dat de uiteenloopende aard der artikels en
gedichten bewijst, dat er een aantal verschillende pennen voor
gescherpt werden. Medewerkers zijn hier dus evenmin te loochenen en ze moeten zelfs zeer talrijk geweest zijn. De billijkheid eischt, dat ook al dezen aan hunne gerechtvaardigde straf
niet ontsnappen. Gil alleen zijt de man die gansch dit raderwerk
kunt ontwarren en ik noodig u uit daar heden een begin mee
te maken, u de verzekering gevend dat het Touter uw eigen belang geldt. Straks werd er gezegd dat gij u niet mocht laten
geleiden door een gevoel van edelmoedigheid, maar het verder
onderhoud heeft in mij de overtuiging doen ontstaan, dat uwe
bedoeling gansch antlers is. Dit echter kan ik u op voorhand
verzekeren, dat gij voor allen de straf dragen zult, indien gij in
uw besluit volharden wilt. En die straf zal zwaar wezen. Verwonderen zou het mij niet, dat het krik,v sgerecht er toe besloot
de doodstraf op u toe te passen. Indien gij daarentegen bereid
zijt uwe medeplichtigen kenbaar te maken, wil ik u op staanden
voet het schriftelijk bewijs geven, dat uwe straf een jaar niet
* Dit was eene onwaarheid. Later bleek dat de Duitschers al mijne onuitgegeven manuscripten hadden meegenomen, waarvan slechts
een veertigtal novellen met groote moeite weerkeerden. Al mijne historische onuitgegeven werken waren sindsdien spoorloos verdwenen.
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overschrijden zal. Wat meer is, de tijd welke gij reeds in de gevangenis hebt doorgebracht, zou bovendien van dit jaar afgetrokken worden. Welnu, wat beslist gij ? o
En ziedaar nu een der menigvuldige kunstmiddeltjes waarvan het Duitsche gerecht zich in het bezette gebied wist te
bedienen, om de beschuldigden bekentenissen of te persen. En
zeggen dat het een krijgsauditor was, welke daartoe zijne toevlucht nam.
Er was niet veel tijd noodig om het voorstel rijpelijk te
overwegen, want schier onmiddellijk liet ik er op volgen :
— « Als er zich tusschen mijne eigen landgenooten ellendelingen bevinden, die zich niet schaamden mijne handschriften
te bestudeeren om na te gaan of de stijl dezelfde is als die der
Droogstoppels, wensch ik er hun van harte geluk mee, in afwachting dat er een dag van afrekening komen zal. 1k weet
niet of de Duitschers deze medewerking op hoogen prijs gesteld
hebben, maar een rechtgeaard Duitscher kan er niets dan walg
en afkeer voor gevoelen. Christus werd verkocht voor dertig
zilverlingen, maar nu overal duurtetoeslag werd ingevoerd, zou
het merkwaardig zijn te weten, hoeveel Marken er betaald werden voor het onderzoek mijner manuscripten, om er den still
van te kennen. Want ik kan moeilijk gelooven dat de activisten,
wien gij deze vereerende (?) taak hebt opgedragen, gehandeld
hebben uit loutere liefde voor het germanism. Maar 't zij zoo :
op de zonde zal toch eenmaal de straf volgen, en dan zal het
er weinig op aankomen, of er vijfhonderd of duizend Marken
minder of meer voor opgestreken werden. Voor al het overige
staat het u, natuurlijk, vrij, te denken zooals gij wilt, en het laat
mil bepaald onverschillig, of gij al de opgesomde beschuldigingen, mij geheel of gedeeltelijk op den hals schuiven wilt. 1k
houd al mijne voorgaande verklaringen staande. En dit moet ik
er met nadruk bijvoegen : Dat er propagandisten zijn geweest
tot verspreiding der brochuren-Droogstoppel en medewerkers
voor « De Vrije Stem 0, valt buiten betwisting, maar al dezen
zijn mij onbekend, en ik kan er bijgevolg niets mee te maken
gehad hebben. Nochtans, al ware van den eerste tot den laatste
dezer medewerkers mij bekend, dan nog zou ik zwijgen. Gij
zegdet zooeven, dat mogelijk de doodstraf over mij zou kunnen
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uitgesproken worden. Deze kan mij niet afschrikken. Als men
bijna zestig jaar oud is geworden, heeft men wel en wee van
het leven genoten, maar op de plaats waar ik zou gevallen zijn,
zou nooit iemand gerechtigd zijn te zeggen : « Hier ligt een
verklikker ! » Zoo zullen later niet diegenen kunnen spreken,
wier handen gij eerst met Marken hebt moeten vullen, om mijne
handschriften te lezen en er den stijI van te beoordeelen ! ›,
Zonder verdere betwisting wend ik dadelijk naar mijne cel
weergezonden.
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xv.
1/66R HET « KRIEGSGERICHT

EDER der

duizende veroordeelden, welke de onderscheiding genoten in het bezette gebied door de
Duitschers gevonnisd te worden, zal moeten erkennen dat deze zich niet bezondigd hebben aan te veel
plichtplegingen. Veroordeelingen van vijf tot tien jaar dwangarbeid kregen niet zelden hun beslag binnen eene tijdsruimte
van tien minuten. Daarover echter mocht ik mij niet beklagen,
want mijn' proces duurde verscheidene uren. Was de beschuldigde het niet eens met de voorgewende aanklacht, dan werd
eenvoudig de polizei, die het onderzoek geleid had, ontboden,
en wanneer deze bevestigde dat de beschuldigde wel degelijk
de opgeteekende verklaring had afge1egd, of andere onderzoekingen nauwkeurig waren bevonden wat natuurlijk altijd bevestigd werd, omdat de polizei, in tegenwoordigheid van militaire rechters en beschuldigde toch niet zeggen kon dat zij vervalsching gepleegd had — dan werd onmiddellijk het vonnis
zonder eenig beroep geveld. En zoo kwam men er niet zelden
toe, in een paar uren tills, een dozijn veroordeelingen uit te
spreken, die te zamen soms tot een honderdtal jaren tuchthuisstraf beliepen.
Ook de oproeping tot hunne rechtbanken werd tot het
strikt minimum van plichtpleging herleid. Dit ondervond ik den
4 December 1916, toen, omstreeks acht uur van den morgen,
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de deur mijner cel werd opengeworpen en de Pommersche
ajuinboer, welke eertijds omtrent dit uur zoo dikwijls 0 kriminal
polizei o had geroepen om mij naar het onderzoek te begeven,
thans de stem verhief om op hoogen toon te schreeuwen :
« Kriegsgericht ! » En bij 't hooren van dit enkel woord moest
ik zorg dragen, binnen een paar minuten tijds 0 fertig o te zijn
om weggevoerd te worden.
Het rijtuig van het « Hotel der Patriotten » stond reeds
gereed op de binnenplaats der gevangenis, waar de koetsier zich
bezighield met het aanvuren zijner pijp en gewoonlijk een geestig woord voor zijne reizigers ten beste had. Ditmaal zegde hij
in 't voorbijgaan : A Vaag er maar gerust uw schoenzolen op
of ! o waarna de rammelende deur van het rijtuig zorgvuldig
achter mij gesloten werd.
Het verwonderde mij dat ik gansch alleen de reis maken
moest, want in den regel waren er zooveel reizigers naar dit
berucht geworden « Kriegsgericht 0 te voeren, dat er plaats in
het rijtuig ontbrak. 1k had er mij ten minste aan verwacht, dat
ik er Gustaaf Lava en Coomans zou in aangetroffen hebben,
niet herkenbaar door het heldere daglicht, maar door den klank
hunner stem.
Zou men onze zaak in drie gesplitst . hebben? Dit was geene
Duitsche gewoonte, want meermaals gebeurde het dat er, bij
voorbeeld in processen van spionneering, vijftig te gelijk gevonnisd werden. Hoe het zij, ik kwelde mij daarmee niet lang den
geest ; langzaam werd het rijtuig in beweging gebracht op weg
naar de Korte Gasthuisstraat, waar het 0 Kriegsgericht » zijne
plechtige (?) zittingen hield.
Reizen op de wijze zooals ik thans deed, leverde ten minste dit voordeel op, dat er altoos livreiknechten plaats nemen
op den bok, dadelijk gereed om bij de aankomst de deur te
openen of te sluiten, wat niet immer even gemakkelijk geschiedt,
want ik geloof dat de sloten der gevangeniskarren dagteekenen
van 1856, toen het « Hotel der Patriotten o in de Begijnenstraat
gebouwd werd.
Toen ik mij in den gang van het 0 Kriegsgericht o vertoonde, zag ik daar reeds Coomans en Lava keuvelend op een
deels verscheurden rieten sofa gaeten, met eene mat onder de
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voeten, geheel in overeenstemming met den sofa. Beiden waren,
eene halve uur te voren, met een ander rijtuig van het hotel
aangebracht, even verwonderd als ik, dat wij niet gezamenlijk
naar de Germaansche vierschaar waren afgereisd.
Hier was het dat ik, gebruik makend van de weinige minuten, die wij vrijelijk in elkanders tegenwoordigheid konden
doorbrengen, van den vriend Coomans te weten kwam, welke
bekentenissen hij tegenover de Duitsche polizei had afgelegd.
Wat min jongen werkman, Gustaaf Lava, betreft, deze had zich
stipt aan de overeengekomen verbintenis gehouden, 't is te
zeggen, dat hij nooit opgehouden had te verklaren, in mijne
woning anders gedaan te hebben dan boodschappen voor het
huishouden, en van gansch de zaak niets afwist.
Wij hadden juist zooveel tijd gehad als er noodig geweest
was om onze wederzildsche indrukken aan elkander mee te
deelen, then een soldaat, waarschijnlijk de dienstdoende deurwaarder, mij verwittigen kwam in de gerechtszaal te treden.
Achter eene lange tafel waren vijf officieren gezeten, stokstijf, onbeweeglijk, den langen sabel tusschen de beenen. Twee
hunner droegen den pinhelm op het hoofd, de overigen hadden
h .41 hoofddeksel voor zich op de tafel geplaatst, zoodat het hier
facultatief was, met pinhelm of blootshoofds vonnissen uit te
spreken. De officier, welke in het midden gezeten was en als
voorzitter dienst deed, was een man van ongeveer vijftig jaar,
zonder een enkel haarpijltje op het hoofd. Zijn collega rechts
was onder dit opzicht niet veel beter bedeeld, loch gansch zijn
uiterlijk liet bij den eersten oogslag veronderstellen, dat wij hier
gingen te doen hebben met een of ander keizerlijken spekslachter, wiens lichaam nog niet veel onder rantsoeneering geleden
had. Zijn hoofd geleek inderdaad mêêr aan een varkenskop dan
aan dien van een redelijk schepsel Gods ; in zijnen nek lag een
dubbele laag Pruisisch spek te waggelen en de kwabberende
kin, welke hij voortdurend in den palm der hand rusten liet,
scheen bijna den indruk te verwekken, dat hij verplicht was deze
te ondersteunen, om te voorkomen dat ze wellicht op de lafel
zou kunnen terecht komen. De drie overige officieren schenen
te behooren tot de soort 0 fits a papa », die het veel voordeeliger vonden te Antwerpen achter een warme kachel elken dag
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dozijnen jaren tuchthuisstraf uit te deelen, dan hun eerbiedwaardige knoken bloot te stellen aan de granaten van het front.
Aan de tafel, links van den toeschouwer, waren een paar
kerels gezeten, eveneens in Duitsche uniformen, die wellicht de
taak van stenograaf kwamen vervullen, want elk hunner had
minstens een vijftigtal bladen wit papier voor zich liggen. Langs
denzelfden kant stond een soldaat met opmerkenswaardig bleek
gelaat — misschien wel een welke met de tering op het lijf uit
de loopgraven was weergekeerd — die, zooals ik nil:lien kon
bestatigen, de gewichtige taak van taalman bekleedde. VOOr
deze tafel bewoog zich zenuwachtig de gestalte van den krijgsauditor — dezelfde welke zoo vriendelijk was geweest mij,
eenige dagen te voren, in de gevangenis het voorstel te komen
doen, mijne straf niet een jaar te laten overschrijden, indien ik
op mijne beurt even vriendelijk had willen zijn, al mijne medewerkers door verraad - achter de grendels te helpen steken.
Aan de tafel rechts, welke gansch beladen was met een
groot aantal brochuren-Droogstoppel, en al de tot dan verschenen nummers der « Vrije Stem », was slechts een enkel
man gezeten : de kleine Quentin, die voor deze gelegenheid zijn
deels grijswordend haar netjes in eene streep had gekamd. Een
paar stappen achter hem brandde eene hooge kachel, die van
onder tot boven gloeide en de rechtszaal als in een soort bakkersoven herschapen had. Al die herren zaten er dus warmpjes
in, maar Quentin het warmst van alien, want ik begrijp niet hoe
de man het van op zijne plaats Brie wren tang kon volhouden,
wat hij nochtans met eene stoIciinsche gelatenheid doorstond,
natuurlijk ter zijne gelaten, dat er voortdurend een zakdoek
naast hem bleef liggen om zijn zweet weg te vagen.
Eene akte van beschuldiging, zooals dit bij onze rechtbanken het gebruik is, werd niet voorgelezen ; maar de krijgsauditor, onder schier onafgebroken heen en weer wandelen
langs de lange tafel, somde al de verschillende misdaden op,
aan dewelke ik mij tegenover het groote Duitsche rijk had
plichtig gemaakt ; ten eerste, als schrilver van al de brochuren,
welke onder den naam Droogstoppel in het bezette gebied
waren verschenen ; ten tweede, als drukker en verspreider van
voornoemde brochuren ; ten derde, als hoofdopsteller en
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drukker-uitgever van het voor het Duitsche keizerrijk zoo smadelijk blad << De Vrije Stem ». En verder zou ik mij nog te
verantwoorden hebben over het drukken van een groot aantal
andere propagandaschriften, ten bate van het Belgische yolk.
En als gevolg daarvan nam de krijgsauditor een gelegenheidswetboek van de tafel en toonde den rechters aan, dat ik mij
bezondigd had aan artikel zooveel en zooveel, waarover deze
uitspraak zouden doen.
Over de uitgestrektheid van al die voor de Duitschers en
activisten zoo beleedigende aanvallen, moesten de keizerlijke
rechters toch kunnen oordeelen alvorens een gewetensvol (?)
vonnis te vellen. En daar deze Droogstoppel nooit hadden kunnen lezen in de oorspronkelijke taal, was Quentin, die gansch
het onderzoek geleid had, er op bedacht geweest de grofste
brokken in de < Deutsche sprache >> over te zetten, welke dadelijk bevolen werd, van achter de gloeiende kachel met dien
arbeid te beginners.
Ondanks het gure jaargetijde, moest er toch nog bier en
daar een zeldzame vlieg in de groote gerechtskamer gegonsd
en wandelingen over den kalen wereldbol van den achtbaren
voorzitter gemaakt hebben, want van tijd tot tijd liet hij de hand
over zijnen schedel glijden en ook sours op eene wijze welke
aantoonde, dat die vijandin het hem in het bezette gebied vrij
lastig scheen te maken.
En ondertusschen had de kruisbrave herr Quentin, als een
zeer onderdanig en verkleefd onderdaan zijner koninklijke en
keizerlijke majesteit, tegen een honorarium van 250 Mark in de
maand, plus de profijten door rooven en stelen van wat niet te
heet of te zwaar was, alsmede de redding zijner vaderlandslievende knoken — zijne lezing begonnen. En die eerste lezing
bestond in de tekstueele vertaling van het hoofdartikel : << Er
ligt een roofstaat aan den Rijn », waarvan reeds in een vorig
hoofdstuk melding gemaakt werd.
Gedurende de lezing waren de gezichten der militaire rechters we! tienmaal van plooi veranderd ; dit van den officier met
den varkenskop had bijwijlen eene uitdrukking aangenomen,
alsof hij zich gereed maakte om eenen ijsbeer aan te vallen, en
dit van den voorzitter, wiens humeur door de tentatie der vlieg
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niet beter was geworden, had op sommige oogenblikken wel
vijf centimeters in lengte toegenomen.
Dat waren geen goede voorteekens. En het was dan ook
niet op eenen toon van overtollige vriendelijkheid dat de krijgsauditor mij vroeg, wat ik had aan te merken tegen deze beleedigingen aan den Duitschen keizer en aan het adres van het
Duitsche yolk.
— v Daar heb ik niets tegen in te brengen ! » liet ik mij
dadelijk ontvallen. v Alleenlijk zou ik u willen vragen, met welk
recht hier geschermd wordt met een artikel dat, op het oogenblik zijner verschijning, vrijelijk het licht zien mocht. Vergeet
niet dat het verscheen twee maanden voor het bombardement
van Antwerpen, dus op een tijdstip, waarop geen enkel Duitscher gerechtigd was zich met onze zaken te bemoeien. Het is
wcl diep te betreuren dat ik hier, om te beginnen, een feit van
rechtsverkrachting bestatigen moet. »
Niemand had er jets op aan te merken en Quentin moest
zijne lezing, ditmaal door vertaalde uittreksels uit de Droogstoppels, voortzetten, wat onder eene plechtige stilte gebeurde.
Verschillende gedeelten uit de eerste brochuur kwamen
hier ter spraak, en toen Quentin gekonien was aan de plaats
waar ik had durven schriiven dat, tijdens het bombardement, die
duizenden vaders, moeders, kinderen, ouderlingen, lammen en
kreupelen, bij hunne uitwijking naar Holland, hun Calvarieberg
opgingen of -reden, en dat keizer Wilhelm, de bewerker van
zooveel onbeschrijfiiik wee, zou verdiend hebben dat men hem,
met eene strop om den nek, merle in lien tragischen optocht
hadde voortgesleept, om ten slotte zijn kadaver in den Moerdijk
dan was het alsof al die keizerlijke gerechtsdiete werpen,
naars aan eene zenuwcrisis ten prooi waren.
Toen kon ik in voile waarheid bestatigen dat allen, zonder onderscheid, van of Quentin tot den voorzitter, bereid waren minstens twintigmaal hun leven voor den keizer ten beste te
geven, indien hun dit mogelijk ware geweest, al vonden zij het
voorloopig verkieslijker, in de Scheldestad een Lustig leventje te
slijten, in plaats van aan het front bommen in den nek te bekomen. Vooral de krijgsauditor had met gejaagden tred heen en
weer de tafel gestapt, en toen het laatste woord aan Quentin's
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mond was ontsnapt, bleef de krijgsauditor plotseling staan en
snauwde mij toe :
— « Die ellendige regels zijn toch wel geschreven tijdens
de bezetting ? Wat hebt gij, tot uwe verontschuldiging, daartegen aan te voeren ? 0
— A 1k heb geene verontschuldiging aan te voeren ! » liet
ik er zoo bedaard mogelijk op volgen. A 1k bestatig alleenlijk
dat gij u tot een verkeerd adres hebt gewend. Gij zoudt die
vraag aan Droogstoppel zelf en niet aan mij moeten stellen. o
— 0 Gij, en niemand anders dan gij, ziit Droogstoppel ! »
bulderde de krijgsauditor.
— « Leg mij daarvan het bewijs voor ! » merkte ik aan.
Maar in plaats van bewijzen te leveren, werd Quentin bevolen zijne lezing voort te zetten.
Met de uittreksels der lezing uit mijne tweede brochuur
was het al niet veel beter gesteld. Men had er de << bloemlezing » uit vertaald van Johan Stokvis, waarin spraak was van
al die bijzienden, kortarmigen, platvoeters, enz., die alien ter
Beurs waren verzameld en tot den dienst van landstormers
opgeroepen waren.
Maar wat nog min zijn uitwerksel miste was de oproep,
dien ik in de pen van Droogstoppel's vertegenwoordiger te
Antwerpen had gelegd, om de duizenden dokwerkers, welke in
de voile kracht 'des levens werkeloos door de stall slenterden,
doen plaats te nemen in de rangen hunner broeders aan het
front.
— 0 Dat was toch wel eene aansporing tot de Belgen om
over de grens te steken en dienst te nemen bij het leger ? 0
vroeg de v000rzitter.
— « Dit zal wel aldus het geval zijn geweest ! » gaf ik ten
antwoord. A Anders zou ik niet begrijpen, welke bedoeling
Johan Stokvis kon gehad hebben. Me dunkt zelfs dat die oproep
duidelijk genoeg was om er geen oogenblik aan te twijfelen.
Maar ook dit was de zaak van Stokvis en niet de mijne ! »
— 0 Wie was die Stokvis ? » hernam de voorzitter van
den krijgsraad, die blijkbaar nog niet juist begrepen had, hoe
deze zaak in elkander zat.
— 0 1k heb hem nooit gekend ! » merkte ik droogjes aan,
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« en ik weet evenmin of uwe polizei, die nochtans voor alle
opsporingen zulken fijnen neus hebben wil, ooit zijn adres ontdekt heeft. o
Hier richtte Quentin zich op en gaf eene korte beschouwing over de zaak. Hij trachtte aan te toonen, waarom Janus
Droogstoppel voor de omstandigheid sigarenfabrikant was geworden op de Lauriergracht, 37, te Amsterdam en hoe Johan
Stokvis, als de ingebeelde vertegenwoordiger van het huisDroogstoppel dienen moest om aan een Antwerpschen correspondent te doen gelooven. En toen scheen de voorzitter het
toch stilaan beet te krijgen ; althans, hij drong niet Herder aan
om meer over Stokvis te weten te komen.
Van uit een aantal mijner andere brochuren waren nog
stukken en brokken in het Duitsch vertaald, waartegen de officieren van den krijgsraad,*natuurlijk, telkens den neus optrokken ; ja, niet zelden een kreet van verontwaardiging lieten hooren, wanneer er een of ander in de lezing voorkwam, dat voor
de Duitsche keuken te sterk gepeperd was.
lets waaraan ik mij geenszins verwacht had was, dat er
uittreksels zouden opgedischt worden uit brochuren, in dewelke
de activisten duchtig naar de ziel werd getast. En wat mij nog
meer .verbaasde was, dat men het langst van al stil bleef bij de
brochuur welke als titel droeg : « Fijn sigaren en bitterkoekjes
voor Luc en Borms. 0
Neen, de activisten mochten zich niet beklagen, dat het
« Kriegsgericht o hunne belangen niet behartigd had. En hier
was het vooral de olicier met den varkenskop, die zich meer
dan eens onderbrekingen veroorloofde ten gunste van 0 de
Redders van Vlaanderen !
De krijgsauditor riep uit, dat Droogstoppel en zijne kliek
tot het ras der ondankbaren behoorde, dat niet eens beseffen
kon, tot welk hoog peil Rafael Verhulst, alias Luc, Borms,
Jacob en zooveel andere baanbrekers het Vlaamsche yolk wilden opvoeren. Maar van hunnen Porte-monnaie, alsmede het
belang dat de Duitschers er bij hadden, sprak hij niet. En toen
de voorzitter mil vroeg of ik dit alles goed begrepen had —want
tusschen het gemengd gesprek in het Duitsch vond de gezworen (?) soldaat-vertaler geene enkele gelegenheid een woord te
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moeten uitbrengen — net 1K mg nucliter de opmerking ontvallen :
— « Als ik ooit Droogstoppel persoonlijk leer kennen, zal
ik hem de complimenten van den krijgsraad overbrengen en
zeggen dat hij best doen zou al die Vlaandersche Redders, met
den hoed in de hand, zijne verontschuldigingen aan te bieden.
Dit is alles wat ik, in het huidig geval, doen kan. Als Vlaming
kan ik u echter niet bedanken om uwe groote bezorgdheid
voor de taalrechten van ons yolk ; want alles bij u geschiedt in
het Duitsch. En daartegen hebben de activisten, voor zoover mij
bekend is, nooit geprotesteerd. In den meest verfranschten tijd
van Belgic is het zelfs nooit gebeurd dat het onderzoek van een
Franschonkundige in deze taal voor het gerecht geleid werd.
Ware dit wel het geval geweest, dan hadden Verhulst, Borms en
Jacob geene rotte appelen genoeg kunnen vinden om ze naar
het hoofd van zulken onderzoeksrechter te werpen. Nu in gansch
het bezet gebied de rechtspleging uitsluitend geschiedt in eene
taal, die door minstens 90 Vo der beschuldigden niet begrepen
wordt, zwijgen de activisten dat ze zweeten. Maar 't is waar :
van onderdanige Vlaamsche livreiknechten mocht er niets beters
verwacht worden, al betitelden die menschen zich dan ook als :

« Redders van Vlaanderen ». In werkelijkheid hadden die
Vlaamsche leute » enkel hunnen kaas » te redden ! »
En wie zou daar ooit aan kunnen getwijfeld hebben, die
deze beweging vanaf het eerste oogenblik had gevolgd; die nagegaan had, dat al de artikels, verschenen in hunne dagbladen,
eene stelselmatige verguizing der Verbondenen en eene oogluikende goedkeuring der Duitsche dwingelandij was geweest ?
Niemand had er iets op aan te merken en de krijgsauditor
keek mij zoo verbaasd aan, alsof hij het te Keulen hoorde donderen.
Bij het einde der betwisting over bovenvermelde brochuur,
greep er een vermakelijk incident plaats. Zij die in de gelegenheid waren gesteld gewee,st deze brochuur te lezen, welke verscheen in de eerste helft van 1916, zullen zich herinneren dat er
spraak in was van een gebeurlijken zerk, welke misschien ooit
op het graf van Luc zou kunnen opgericht worden. En ik had er
iets bijgevoegd in dezen acrd : « 't Is jammer dat de school183

meester van Van Lennep-zaliger zoolang dood is, zooniet zou
hij voor den grafzerk van Luc wel iets dichten in dezer voege :
Hier ligt de groote Vlaming Luc,
Hij sloeg de pooten van zoovele Belgen heelemaal stuk,
Omdat ze niet wilden gelooven dat er Germaansch bloed vloeide door
[onze aderen,
Gelijk de Munich door het corpus van zijn vaderen !
En nu ligt hij hier
Zoo dood als 'nen pier !

Had de vertaler zich onbevoegd geacht om Vlaamsch
berijmde grafschriften in de 0 Deutsche Sprache » over te zetten
of om welke reden dan ook, zeker is het dat Quentin deze regelen in de oorspronkelijke taal voorlas.
En toen ontspon zich het incident. De voorzitter, die zich
waarschijnlijk had ingebeeld dat het woord < pier » als eene
grove beleediging aan het adres van Luc moest beschouwd worden, hield er dringend aan de beteekenis ervan te kennen, want
onmiddellijk na de lezing liet hij zich energiek ontvallen :
— o Halt !... Ein 0 pier » was ist das ? »
Quentin, die nochtans betrekkelijk goed Vlaamsch sprak,
werd door deze gansch onverwachte vraag wel eenigszins uit
zijn lood geslagen, maar hij moest bekennen dat hij er de Duitsche vertaling niet van kende. Toen werd de huip van den taalman (?) ingeroepen. Deze vertoonde een gelaat, alsof heel de
gloeiende kachel op zijn hoofd dreigde neer te komen en bepaalde zich, tot zijne groote verlegenheid bij de aanmerking :
0 Das weiss ich nicht ! »
En daar zaten nu al de keizerlijke windblazen tegenover
een onschuldigen en nietswaardigen 0 pier », zonder het minst
te weten of deze, in lichaamsgrootte, den mastodont of de mier
nabij kwam. Wie weet zelfs of de kaalhoofdige voorzitter
niet in den waan verkeerde, dat er hier spraak was van een
nieuw kanon, dat hunne 0 Dikke Bertha » verre in de schaduw
stelde.

En die kritieke toestand werd nog hachelijker, toen de
officier met den varkenskop zijn corpus een weinig over de tafel
liet glijden, en zich volkomen aansloot bij de zienswilze des
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voorzitters om het pierengeheim ontsluierd te zien. En hoe Langer dat onzekere duurde, hoe belangstellender de zaak scheen
te worden. En wanneer al de middelen tot opheldering waren
uitgeput, wendde de voorzitter zich tot mij met de vraag :
— « Kent gij wellicht de Duitsche vertaling van het woord
. pier ? »»
En mijn antwoord luidde :
— . Neen ; maar het is jammer te moeten bestatigen, dat
gansch de krijgsraad reeds zoolang ligt te pieren over een dooden pier, zonder tot eenige oplossing te geraken. En dat alles
om het belang dat de krijgsraad in Luc stelt. Wees verzekerd
dat zelfs in vredestijd het Antwerpsche yolk er zijne nachtrust
niet om zou gelaten hebben, al hadde Droogstoppel geschreven,
dat Luc daar lag als een dronken olifant, in plaats van eene vergelijking met een dooden pier op hem te maken. »
En aldus moest, ondanks alle pogingen, deze pierenkwestie onopgelost blijven, tot groote teleurstelling van zes officieren
en Brie soldaten van minderen rang. En nog immer liet de voorzitter nu en dan de hand glijden over zijnen blinkenden schedel,
op jacht naar de vlieg, die van zijn gladden atlas een oorlogsterrein scheen gemaakt te hebben.
Thans kwam het werkje ter spraak : « Uit den Duitschen
Bandietenkrijg, » eene episode uit den omtrek van Mechelen,
eveneens door mij geschreven onder het pseudoniem Droogstoppel. Daarvan p ing Quentin een tafereel op, alsof het bestaan
of niet bestaan van het Duitsche rijk ervan hadde afgehangen.
Aandachtig had de krijgsauditor naar hem geluisterd, terwijl nu het eene, dan het andere lid van den raad, vlammende
blikken op mij wierp.
Volgens Quentin had Droogstoppel in dit werk niet alleen
het Duitsche leger zwaar beleedigd, maar het voorgesteld als
geheel en gansch tot de barbaarschheid behoorende. Welhoe,
er was een dorpspastoor in neergeschoten en andere bandieterijen aangericht, en die Duitsche rechters verbaasden zich daarover. Geen van allen scheen dan nog lets te weten van het fusiljeeren, neerschieten en andere wijzen van afmaken van het paar
dozijn priesters, waarvan Kardinaal Mercier, in zijnen -Herderlij185

ken Brief van Kerstmis 1914, reeds de namen en de parochien
der gevallen slachtoffers had meegedeeld.
Men vroeg mij niet eens of ik de drukker was van dit werk,
maar men schoof er het vaderschap zonder meer van op mijnen
rug, zoo solied stond de firma-Droogstoppel bij het Duitsch gerecht aangeschreven.
Maar wat mij nog meer verwondering baarde was, dat
Quentin onmiddellijk daarna kort vertaalde uittreksels begon
voor te dragen uit brochuren, waarvan ik niet eens het bestaan
vermoedde. Eens gestolen was altijd lief, meenden de Duitschers, en als men hier of daar een druksel aantrof, dat niet erg
vleiend voor het groote culluurvolk was en men vond niet
aanstonds den dader, dan werd het ennaf op den rug van
Droogstoppel geschoven. Deze was nog niet zwaar genoeg
beladen met 25 brochuren en 26 nummers der « Vrije Stem ».
Hoe het zij, op eenige brochuren min of meer kwam het niet
aan. Gelukkiglijk dat de schouders van Janus betrekkelijk hoog
waren en er alles nog al gemakkelijk afrolde.
Het spreekt van zelf, dat ik zoo aandachtig luisterde als de
leden van den krijgsraad naar de lezing van Quentin, en het
deed mij een waar genoegen te vernemen, dat ook in deze
voor mij onbekende schriften de Duitsche schurkerijen waren
aangeklaagd geworden.

•■••■■■• ■•
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XVI.
VIJFTIEN JAAR DWANGARBEID.

het eindigen der lezing werden Coomans en Lava
binnengeleid ; beiden kwamen zich naast mij scharen. Hunne ondervraging duurde niet lang en
bracht geene enkele nieuwe bijzonderheid aan het
licht. Lava toch had steeds staande gehouden, dat hij hoegenaamd van geene brochuren iets afwist en slechts boodschappen voor mijn huishouden gedaan had, terwijl de heer Coomans
bevestigde wat hij reeds vi oeger aan de polizei verklaard had.
En daarop nam de krijgsauditor het woord Onmiddellijk
liet hij doorstralen, dat voortaan de provincie Antwerpen niet
meer zou te lijden hebben onder den voor de Duitschers en de
activisten zoo verderfelijken invloed der pen van Droogstoppel,
want dat, ondanks mijne bewering, slechts te zijn opgetreden
als drukker der brochuren, niemand anders dan ik als de schrijver ervan moest gehouden worden. Dit stond voor hem zoo
vast, als dat de Duitschers op weg o each Paris » waren. Het
doel dezer brochuren en der 0 Vrije Stem ». was uitsluitend de
gemoederen van het Vlaamsche yolk op te hitsen tegen de overheid van het bezette gebied, alsmede tegen de strooming der
activistische denkbeelden.
Het ter hulp roepen van een kliënt welke nooit kon opgespoord worden was, volgens het gevoelen van den krijgsauditor,
A
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niets dan eene legende, enkel in het leven geroepen om er mil
achter te verschuilen ; want ik had, naar zijne opvatting, niet
eens den moed betoond openlijk te zeggen : « Hier sta ik voor
u met al de verantwoordelijkheid, aan de onderneming verbonden. » Hetzelfde gold voor de uitgave van 0 De Vrije Stem »,
die op dezelfde wijze en met denzelfden voorgewenden uitgever,
haren weg door het bezette gebied maken moest.
De heen en weer trippelende krijgsauditor erkende volgaarne, dat « De Vrije Stem » over een aantal medewerkers
beschikte, die ik hardnekkig geweigerd had kenbaar te maken,
maar bij hun oordeel mochten de rechters niet uit het oog verliezen, dat ik als hoofdopsteller van het blad moest gehouden
worden, en als zoodanig het voornaamste deel aan de redactie
genomen had. Nopens dit punt en de volstrekte zekerheid dat ik
werkelijk Droogstoppel was, kon niet de minste twijfel gekoesterd worden, vermits men ten mijnent manuscripten had gevonden van een groot aantal historische en romantische onuitgegey en werken, waardoor, bij vergelijking, Vlaamsche letterkundigen tot de overtuiging waren gekomen dat de stijl, vooral van
een groot gedeelte novellen en die der brochuren-Droogstoppel, een en dezelfde was. En toen vervolgde de krijgsauditor
in dezer voege, zich hoofdzakelijk tot mij wendend :
— 0 Uw hardnekkig loochenen zal op uwe rechters geen
indruk maken. Coomans was een uwer medewerkers aan « De
Vrije Stem », en het was waarlijk onze schuld niet, indien de
overigen vandaag niet eveneens naast u terecht staan. Uw masker van sigarenfabrikant, die zoogezegd de Lauriergracht, 37,
te Amsterdam, bewoonde, was natuurlijk slechts ontworpen om
de aandacht van uwen persoon en van Antwerpen of te leiden.
Evenals in al de spionneeringsprocessen, was ook bier de hand
van het Belgisch gouvernement duidelijk te bespeuren, dat het
goud bij hoopen schonk tot verspreiding van telkens duizenden
en nogmaals duizenden brochuren, om het yolk tegen ons op
te ruien. Immers, Droogstoppels werden gansch het Vlaamsche
land door aangetroffen, zoodat wij gereedelijk mogen aannemen, dat er eene onafgebroken propaganda mee gemaakt werd.
Die werking moest gepaard gaan met de uitgaven van aanzienlijke sommen. Gij toch waart te verstandig om niet te weten dat,
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wanneer gij in handen van het Duitsch gerecht vielt, ook al het
materiaal uwer drukkerij verbeurd verklaard zou worden, en
zoudt ge dit gevaar hebben willen oploopen, indien het gouvernement u niet voortdurend en rijkeliik met goud ondersteund
had ?... Glimlach niet, want gij weet maar al te wel dat ik de
waarheid verkondig. Gelukkiglijk werd er een einde gemaakt
aan lien aanvallenden toestand, en dit kan ik er in geweten
bijvoegen, dat gij en gij alleen de oorzaak zijt geweest van al de
vijandelijkheden, die het Vlaamsche yolk in het algemeen tegenover ons aan den dag hebt gelegd. Gij halt uwe pen tot betere
doeleinden kunnen gebruiken. Gij waart . volkomen bewust van
hetgeen gij gedaan hebt, en ik betreur dat er voor uw misdrijf
geen wetsartikel bestaat, dat u tot den kogel veroordeelen kan,
want als er van al de gefusiljeerden iemand geweest is die de
doodstraf verdiende, waart gij het. Ook zal het u voorzeker niet
onbekend zijn dat, ten tijde van Napoleon I, er te Leipzig een
schrijver-drukker leefde, die zich verstout had eene kleine brochuur tegen den Franschen keizer te schrijven en te drukken.
Die man noemde zich Palm. Welnu, Napoleon deed hem aanhouden en op staanden voet fusiljeeren. En toch had Palm niet
het honderdste gedeelte geschreven tegen den Corsikaan, van
hetgeen gij tegenover ons, Duitschers, onder onze eigen oogen
hebt durven schrijven en bij duizenden exemplaren in de wereld
zenden. Voor u eisch ik het maximum der straf : 15 jaren
dwangarbeid ; voor Coomans, als medewerker en verspreider
der Droogstoppels en der . Vrije Stem 0, 3 jaar gevangenisstraf. Het is waar, ten laste van Lava hebben wij nets kunnen
ontdekken, maar het kan n!et antlers of hij moet, op de eene of
andere wijze, hebben meegeholpen, en daarom vraag ik voor
hem, met het oog op zijnen jeugcfgen leeftijd, slechts 4 maanden
gevangenisstraf. Bovendien wordt al het drukmateriaal van den
eersten beschuldigde in beslag genomen. Hebt ge nog iets te
zeggen ? o
Daar ik mij nopens den uitslag volstrekt geene begoochelingen gemaakt had, verwonderde mij het voorstel tot 15 jaar
dwangarbeid hoegenaamd niet. 1k bleef zoo kalm en bedaard
alsof er niets ongewoons gebeurd ware. Er zou zelfs min of
meer reden bestaan hebben om mij te verheugen en, ten titel
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van dankbaarheid, de schoenzolen van mijnen weldoener te
kussen als ik in aanmerking nam dat die Leipziger Palm door
Napoleon I gefusiljeerd werd omdat hij hoogstens een twintigtal
bladzijden tegen den Franschen overheerscher geschreven had ,
en ik kreeg maar 15 jaar dwangarbeid am nagenoeg 2000 bladzijden tegen heel de Duitsche rommelzoo en de activisten geschreven te hebben.
Op het oogenblik der strafbepaling lachte mijn jonge werkman Lava achter mijnen rug tot groote ergernis van den krijgsauditor, die hem op strengen toon bevool, plaats te nemen
tegen den muur.
Wat bleef er mij te doen ? Misprijzend de schouders ophalen en stilzwijgend de gerechtszaal verlaten, of die herren
van den krijgsraad — vermits ik bemerkt had dat zij mij toch
wel eenigszins in het Vlaamsch volgen konden — eene laatste
maal duchtig den bol schrobben ? Daarover had ik reeds nagedacht, terwiil de krijgsauditor aan het woord was. lk deinsde
er geenszins voor terug, ook de verantwoordelijkheid op mij te
nemen als schrijver der brochuren-Droogstoppel, want ik wist
bij voorbaat dat ik er toch zou voor veroordeeld worden. Nochtans, zooals ik vroeger deed uitschijnen, door het Duitsch gerecht een klient tusschen de beenen te werpen, zag ik alleen het
vasthoudend middel om mijne medewerkers buiten schot te krijgen, omdat ik alle verantwoordelijkheid werpen kon op den
ingebeelden persoon, die zoogenaamd het drukken der brochuren en der « Vriie Stem » in opdracht gaf. Niets toch was natuurlijker dan dat een drukker een werk tot drukken aanneemt
en, al zou, in hoedanigheid van letterkundige, de schijn ook
tegen mij kunnen aangewend worden de schrijver der brochuren
te zijn, toch kon de beschuldiging zonder bewijzen, geen oogenblik steek houden, en met recht was mijn stelsel zeer goed verdedigbaar. Hadde ik van eerstaf de bekentenis afgelegd —
zooals ik reeds vroeger deed uitschijnen — Droogstoppel te
wezen, dan zou men tevens, door alle denkbare dwangmiddelen, gepoogd hebben mij tot spreken te dwingen, vermits de
erkenning als schrijver tevens de erkenning was, dat ik met
een aantal propagandisten in rechtstreeks verband had gestaan.
Mocht er op zulke wijze een man verklikt worden, die eene zou
190

)p zijne beurt een tweede in de gevangenis brengen, en na
nkele dagen zou het niemand mogen verwonderd hebben,
ndien er niet bij dozijnen achter de grendels hadden gezeten.
Tier maanden had ik, ondanks alle drukking, op mij uitgeoeend, mijn verdedigingsstelsel gehandhaafd, zonder ooit een
)ogenblik gewankeld te hebben en, ofschoon de polizei mij
r oortdurend beschuldigd had de waarheid niet te zeggen, toch
lad zij evenmin licht in de zaak gezien. Het felt, dat na vier
naanden onafgebroken onderzoek, nog niemand mijner vrienlen bij den kraag was gevat, gaf mij de zekerheid dat ik mij op
len rechten weg beyond. Met mijne veroordeeling zou de zaak)roogstoppel afgeloopen zijn en verder gevaar voor mijne melewerkers -- ten minste langs mijnen kant — bestond er niet
neer. 1k zag derhalve niet in waarom ik verdere omzichtigheid
n acht diende te nemen en ik besloot, op onrechtstreeksche
vijze, mijn incognito of te werpen. Het was daarom dat ik, nalat de krijgsauditor gevraagd had : « Hebt ge nog iets te zegt-en ? » een stag nader trail en antwoordde :
— « Nu ja, ik verlang nog een en ander mee te deelen.
Termits gij bij hoog en bij laag hebt staande gehouden, dat ik
:elf Droogstoppel ben, en vermits gij, in hoedanigheid van

ichrijver en drukker, mijne' veroordeeling eischt en ik er de
Araf voor ondergaan moet, wil ik ook de verantwoordelijkheid
ran Droogstoppel op mij nemen. En als zoodanig ben ik geiechtigd te antwoorden op de beschuldiging van den krijgsaulitor. Eenige dagen geleden hebt gij mij in de gevangenis het
roorstel gedaan, mijne veroordeeling een jaar niet te laten over;chriiden, zelfs met aftrek der maanden welke ik reeds in de
;evangenis heb doorgebracht, en dit onder schriftelijke bevesti;ing langs uwen kant, indien ik de medewerkers der « Vrije
Stem 0, alsmede de propagandisten der brochuren vereaden
Wilde. Gij weet dat ik dit voorstel verontwaardigd afgewezen en
;ezegd heb : « 1k ken die medewerkers niet, maar al kende ik
rie alien, dan nog zou ik er nooit toe kunnen besluiten, een
iunner door verklikking mijn lot te doen deelen. Ondanks
le 15 jaren dwangarbeid die mij te wachten staan, herhaal ik
lie woorden, en zelfs de berooving van alles wat ik tot mijne
kostwinning bezit, zal niet in staat zijn mij een oogenblik in
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mijn besluit te doen wankelen. Als er na den oorlog geen ander middel meer bestaan zou om terug te komen in In t bezit
van wat mij ontroofd werd, om door arbeid mij het noodige
brood te verzekeren, zou mij nog overblijven een beroep te doen
op de bezittende klas van mijn eigen yolk, waartusschen zich
nog menigvuldige trouwe en vooral edelmoedige vaderlanders
bevinden, die waardeeren zouden wat ik vrijwillig, zonder de
geringste aansporing, in jaren van nood, verdrukking en vervolging voor ons gemeenschappelijk Vaderland gedaan en geleden heb. En dan wanhoop ik er niet aan, of men zal mij het
middel verschaffen om mijnen stand in de maatschappij, lien ik
door dertig jaren onverpoosd zwoegen heb weten te veroveren
— terug in te nemen. Er is hier gezegd geworden, dat de Belgische regeering het goud deed . toevoeren tot ondersteuning
van de onderneming der Droogstoppels en gij, beer auditor,
voegdet er bij : « Glimlach niet ! >> Welnu ja, ik heb geglimlacht bij het hooren van zooveel onzin. lk zelf heb gedrukt aan
voorwaarden, die in vredestijd ontoereikend zouden geweest
zijn om mijn werkvolk en het onderhoud van materiaal te kunnen bekostigen. En indien Droogstoppel hadde moeten leven
van het honorarium dat hij ontvangen heeft voor het schrijven
van al zijne brochuren, dan waarborg ik u, oth.t hij er niet eens
een pekelharing van hadde kunnen koopen. Dat is zoo waar,
als er geen enkel Duitsch soldaat ademt, die niet eenige malen
de spottende woorden : 0 Gott mit uns ! > op zijn uniform
draagt. Er zijn, Gode zij dank — en het moet gezegd zijn tot
eer van ons Belgische yolk — buiten de activisten — nog genoeg landgenooten, bedeeld met liefde voor hunnen moedergrond, om er opofferingen voor te doen en ontberingen voor te
lijden, zonder te hunkeren naar toelagen, van welken aard ook.
En evenmin in de zaak-Droogstoppel als in die der 0 Vrije
Stem o werd nooit om een centiem toelage gevraagd. En toch
waren het slechts kleine, geringe burgers, die den wagen van
verzet achttien maanden lang aan 't rollen hielden. En nog rolt
die wagen voort, want, ondanks al uwe genomen maatregelen,
hebt gij niet kunnen beletten dat er nog Droogstoppels verschenen en dat « De Vrije Stem >> haar gewonen gang gaat zonder
de minste onderbreking. Nopens het rooven mijner handschrif192

ten om er door activisten den stiji van te laten beoordeelen, moet
ik insgelijks herhalen wat ik in de gevangenis gezegd heb : « 1k
veracht kerels die zich tot zulk laag werk leenen, en wier eenig
streven tot hiertoe geweest is : hun eigen vaderland te verguizen en te verraden om zich, met Duitsche hulp, op te werken
tot de hoogste betrekkingen in 's lands bestuur, getrouw aan
het woord : verdeelt en gij zult heerschen ! in tegenstelling der
oprechte vaderlanders van alle partijen en politieke denkwijzen,
die zich geschaard hebben onder het nationale vaandel, waarop
geschreven staat : Eendracht maakt macht ! En nu wacht ik
uw vonnis of I »
Het was eenige oogenblikken stil in de gerechtszaal. Die
stilte werd plotseling gestoord door den voorzitter, die met zeker geweld de hand op zijnen kalen schedel liet neervallen. Misschien lag een verpletterd lijk tusschen beiden. De vlieg, welke
reeds den heelen morgen spiegelgevechten met den officier had
geleverd, was eindelijk gesneuveld als slachtoffer harer hardn ekkige aanvallen.
Op zijne beurt verdedigde de vriend Coomans zich zoo
goed als de omstandigheden het toelieten.
Op eenen wenk des krijgsauditors richtte Quentin zich op
van achter de gloeiende kachel, sloop schier als eene slang
tangs de tafel over den grond, en een oogenblik dacht ik er
aan dat hij, ten bewiize van slaafsche onderwerping, voornemens was de schoenzolen van den auditor te kussen. Maar ik
bedroog mij. In sterk gebogen houding, met de linkerhand op
de tafel leunend, stak hij de twee vingeren zijner rechterhand in
de hoogte, en zwoer dat hij zijn onderzoek geleid had met eene
nauwgezetheid en plichtsbetrachting, dat de aartsengel Gabriel
het niet eerlijker hadde kunnen doen. En toch, zoolang het onderzoek geduurd had, had ik nooit anders dan leugentaal en
valsche aantijgingen ten opzichte van andere personen uit zijnen mond vernomen toch was diezelfde jachthond der Duitsche gerechtigheid de dief van al het geld, dat tijdens de
herhaalde huiszoekingen in mijn werkhuis door hem was aangetroffen.
En na den eed, door Quentin afgelegd, was het geweten
der leden van den krijgsraad gerust gesteld. Zij konden vonnis-

sen in de overtuiging, hun plicht jegens hun geliefd vaderland
gekweten te hebben.
Wij vlogen buiten en herr Quentin bleef mee beraadslagen.
Wanneer er over ons lot beslist was, kwam ik er van of
met het maximum der straf : 15 jaar dwangarbeid; Coomans
zag zijne voorgestelde straf van 3 jaar met een jaar verminderd
en Lava behield zijne 4 maanden, omdat er niets te zijnen laste
ontdekt was.

Eenige minuten na de uitspraak van het vonnis stapten wij
met ons drieen in het rijtuig, dat ons terug naar het « Hotel der
Patriotten » voeren zou.
De vriend Coomans had sigaretten, maar geen stekjes. 1k
had geen rookgerief bij me, maar enkel 66n stekje. Er moest
dus voorzichtig mee omgesprongen worden. Onze engelbewaarder was ons ter hulp gekomen, want mijn enkel stekje
waaide niet uit, en vooraleer onze aartsvaderlijke koetsier de
zweep op zijnen knol had gelegd, zaten wij alien sigaretten te
rooken en onder elkander te keuvelen gelijk renteniers, die van
de boerenkermis naar hun gasthof weerkeerden.
Was eindelijk de zaak voor Coomans en Lava afgeloopen,
voor mij was zij het echter nog niet. Twee dagen later, omstreeks tien uur van den morgen, bracht het rijtuig van ons hotel
mij opnieuw naar het Hotel de Bosschere, in de Korte Gasthuisstraat, waar het Veemgerecht had gezeteld.
Van het nieuw punt dat aan de dagorde was gebracht, kon
ik mij in de verste verte geen denkbeeld vormen. Voor beroep
van mijn vonnis hoefde ik geene vrees te koesteren, want zooveel plichtplegingen maakten de Duitschers niet.
Voor andere beschuldigingen had ik evenmin te vreezen,
want wie ooit voor een keizerlijk « Kriegsgericht » kwam, wist
dat zelfs een dozijn zaken te gelijk werden afgehaspeld.
Hoe het zij, omstreeks twee uur na den middag, werd
ik bij den krijgsauditor binnengeleid, die zich ditmaal alleen
beyond.
Nog had hij de zaak niet geheel opgegeven. Op allerlei
wijze poogde hij achter mijne medewerkers te geraken en
spaarde zich voorzeker geene moeite om zijn doel te bereiken,
wel een bewijs dat de polizei er geene kans over zag, verder
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licht in de zaak te brengen. Nog kwam hij terug op zijn vroeger
voorstel, mijne straf tot een onbeduidend jets te verminderen,
indien ik nadere ophelderingen geven wilde.
De man stelde zich wel erg naief aan, indien hij er op gerekend had aldus mijne vrienden in het net te krijgen.
En toen hij eindelijk, na een halve uur heen en weer gepraat, gevraagd had of ik dan toch niets bijzonders meer te
zeggen had, beschouwde ik den auditor verwonderd en Het
mij ontvallen :
— <, Indien ik nog eene bijzonderheid had mee te deelen,
zou het enkel de volgende zijn : Deze week is het reeds de derde
dag, waarop ik omstreeks drie uur, in plaats van op den middag, gelegenheid had te eten. Het is dus de derde dag, waarop
ik mij verplicht zien zal koude patatten te moeten eten. #
1k had deze woorden zeo kalm en bedaard uitgesproken,
dat de krijgsauditor de armen kruiste, mij een oogenblik verwonderd aanstaarde en uitriep :
— . Welhoe ! het eten van koude aardappelen interesseert u meer dan 15 jaar tuchthuisstraf ? »
— . Zeker ! 1k weet immers niet of ik binnen 15 jaar
nog aardappelen zal noodig hebben.
Om de straf schijnt gij u dan niet te bekommeren ? »
— « Om de straf ? » vroeg ik verbluft. « Laat ons nog
een oogenblik ernstig zijn. Tijdens mijn proces hebt gij mij van
allerlei misdaden beschuldigd. Gij hebt gezegd, dat ik de drukker was der brochuren-Droogstoppel en der 0 Vrije Stem )0.
Dat was waar. Dat ik er ook de schrijver van was. Daarvan
hebt gij Been enkel bewijs voorgebracht. Maar indien ik werkelijk de schrijver ervan geweest ware, zult ge mij toch niet zoo
naief aanzien, om niet op de hoogte te zijn van de internationale
oorlogswetten. In de Conventie van Den Haag komt immers
een artikel voor, waarin gezegd wordt, dat bij de vredesbepalingen van oorlogvoerende landen wordt vastgesteld, dat de
politieke gevangenen voor de militaire krijgsgevangenen naar
huis worden gezonden. Wat kan het mij dan schelen of ik tot
5, 10 of 15 jaar dwangarbeid werd veroordeeld. Als de oorlog
gedaan is, ga ik naar huis. Het mag u derhalve niet verwonderen, dat ik meer om mijn patatten dan om mijne straf bekom>>

—

.
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mera Den. tiring novenalen op niets vergers meer aan, want
mijne eenige trotschheid zal altoos blijven, geen enkel BeIg in
de gevangenis gebracht to hebben, ondanks beloften, ondanks
bedreigingen. Dat is niet alleen mijn recht, dat is mijn plicht !
Het laatste woord was over mijn proces gesproken, en bij
mijne terugkomst in de gevangenis stonden mijne aardappelen
ijskoud op de tafel. En dat was minder aangenaam !
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XVII.
NA MIJNE VEROORDEELING.

nadat er over mill lot beslist was, moest ik
van cel veranderen. Tot dan toe had ik, ruim vier
maanden, moederziel alleen doorgebracht tusschen
vier gekalkte muren, zonder zelfs over eenen stoel
)eschikt te hebben, en voor alle slaapstede een vunzigen stroo;A hebbend, welke juist hetzelfde resultaat opleverde, alsof ik
)p den blooten grond hadde geslapen. Vier maanden lang had
k bijgevolg van den morgen tot den avond in mijne cel moeten
-ondwandelen en in den regel rechtstaande eten, indien ik mij
-riet de moeite wilde getroosten mij op mijnen stroozak neer te
vleien.
Zoodra men veroordeeld is, wordt men met een of meer
gevangenen te zamen opgesloten, omdat er dan toch niet meer
voor geheimen hoeft gevreesd te worden.
In enkele dagen tijds was ik zelfs uit een half dozijn cellen
verhuisd. Bij zulke verhuizing, onder Duitsch beheer, ging men
zoo eenvoudig mogelijk te werk.
Als, bij voorbeeld, een soldaat tien minuten voor elf uur
berichten kwam naar eene andere cel te vertrekken, dan lag er
niets ongewoons in, in eene andere afdeeling op 't droog te zitten en kennis met nieuwe lotgenooten gemaakt te hebben,
vooraleer de naburige torenklok elf uur had afgekondigd.
Van zoodra het woord « inpakken » was uitgesproken,
AAGS
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kon men op staanden voet alles onder den arm nemen en regelrecht naar het nieuw verbliif aftrekken. En vermits de bemeubeling overal dezelfde was, kon er al weinig onderscheid in
gevonden worden, of men plotseling van cel 23 naar cel 168
verhuisde.
Bedbenoodigdheden mochten niet meegenomen worden,
maar in geen enkele cel vond ik jets dat aan een beddelaken
geleek, en in den regel kon men den ganschen dag op den hiel
draaien, vooraleer een soldaat te zien opdagen met lets dat als
beddelaken dienst doen moest, maar dat veeleer geleek aan een
voorwerp, dat een jaar lang op den zolder onder het stof had
begraven gelegen.
Met mijne zevende verhuizing was ik gelukkiger. Wie oordeelt over mijne verbazing, toen ik ditmaal in eene nieuwe cel
tegenover de infirmerie gevoerd werd, in dewelke ik eene
groote tafel, een ruim bed en een kacheltje aantrof. Het was
eene luchtige ziekencel.
Onmiddellijk werd mijn kacheltje ontstoken en eene halve
uur later zat ik achter het vuur mijne pijp te rooken zoo joviaal,
alsof heel de Begijnenstraat mij toebehoorde. Mijne verbazing
groeide nog aan toen ik, op weg naar onze dageliiksche wandeling, bemerkte dat pastoor Bernaerts mijn naaste buurman
geworden was.
Men zal zich herinneren dat, reeds bij het begin van mijn
onderzoek, de Duitsche polizei mij gezegd had, dat zij in de
pastorij van dezen priester, een dozijn briefwisselingen van mijne hand in beslag genomen had. Dit was eene brutale leugen,
want, zooals ik het reeds elders deed opmerken, tot aan mijne
inhechtenisneming waren ik en de pastoor van St-Carolus volstrekt onbekenden voor elkander. Het was slechts een drietal
weken later dat wil elkaar, en dan nog op zeer toevallige wijze,
in de gevangenis leerden kennen. Zeker had men Droogstoppels bij hem ontdekt, en dit was voldoende om er de gevolgtrekking uit te maken, dat er tusschen ons eene genoegzame
verstandhouding had bestaan, om eene gevoerde briefwisseling
te veronderstellen.
En nu, tot mijne groote voldoening, waren wij naaste
buren geworden. Het gevolg hiervan was, dat er eene groote
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vertrouwelijkheid tusschen ons beiden begon te heerschen. Op
zekeren dag dat wij ons te zamen in de wandelgangen bevonden en dus vrijelijk met elkander spreken konden, vroeg ik hem
wat het lamenteerend straatgewoel te beduiden had, dat mij
reeds sedert eenige dagen in de ooren drong. 1k kreeg ten antwoord dat de Duitschers bezig waren gansch de mannelijke bevolking, van 17 tot 35 jaar, naar Duitschland te deporteeren,
en dat het straatgerucht voortkwam van de bloedverwanten, die
huilend en jammerend hunne naastbestaanden naar de zuidstatie
vergezelden. Dat verontwaardigde mij diep, en ik wierp het
denkbeeld op, nogmaals eene brochuur te schrijven om die
barbaarschheid te brandmerken.
Pastoor Bernaerts stemde daarmee volkomen in. Dit ontwerp was echter spoedig genoeg ontworpen, maar.... het middel om het te verwezenlijken ? Bij mijne laatste overhaaste
verhuizing had ik mijn stuk potlood en een weinig wit papier
vergeten, en was dus van alle schrijfgerief beroofd. Wat erger
was, in de laatst verstreken dagen was men thuis begonnen
mijne boterhammen in een stuk oude gazet te wikkelen, zoodat
ik niet hopen mocht, eerlang in bezit van wit papier te geraken.
Onze uitstekende patriot, die reeds een eerste maal tot een
jaar gevangenisstraf was veroordeeld om, na zijne bevrijding,
opnieuw, maar ditmaal tot twee jaar veroordeeld te worden —
en altijd gereed was om de gevangenen en zijn land diensten te
bewijzen — wist er echter raad op te verschaffen. Pastoor Bernaerts was nog in bezit van een klein stukje potlood, juist groot
genoeg om het tusschen de toppen mijner vingers vast te kunnen houden. Dit was reeds een eerste wapen. Voor wat het
papier betreft, hij beloofde mij elken dag, na het lezen zijner
mis, een blad te bezorgen. En daar mijne cel zelden gesloten
werd — wij waren geheel afgezonderd van de andere cellen —
was het hem niet moeilijk, in 't voorbijgaan een blad papier binnen te werpen. Was daarenboven mijne cel gesloten, dan wist
hij, door bemiddeling van onzen stoofaansteker, het papier in
een of ander Hollandsch dagblad binnen te smokkelen. En zoo
ontstond mijne laatste brochuur : « Terug tot de Barbaarschheid ! >>

Het schrijven Bier laatste brochuur was nochtans niet ge199

makkelijk van stapel geloopen. Wel waren wij thans in een afgezonderden hoek der gevangenis opgesloten, maar tegen verrassingen aangaande bezoeken, waren wij gedurende . den dag
nooit gevrijwaard. Het was derhalve zeer gevaarlijk zich bezig
te houden met de samenstelling van brochuren.
Om met kans van welgelukken te schrijven, moet er
's avonds gewerkt worden maar het gazlicht was in onze cellen ellendig in den waren zin des woords. Wel verre van er
spelden bij op den grond.te kunnen vinden, kon ik er biina mijn
kacheltje niet bij onderscheiden. lk beyond mij dus tegenover
een moeilijk problems.
Een oogenblik dacht ik er aan, het schrijven milner laatste
brochuur op te geven, toen eene kleinigheid mil redden kwam.
1k was naast mijn kacheltje gezeten, verdiept in de mogelijkheid
eener oplossing, wanneer op een middag de ckur miiner eel
geopend werd en een soldaat mijn eten op de tafel plaatste.
Deze soldaat was electriekbewerker en op verre na niet de
grootste beest der gevangenis, want het gebeurde wet meer dat
hij een praatje met mij voeren kwam.
lk bracht het gesprek op het armzalig licht dat er bij avond
in mijne cel brandde, waardoor het zoo goed als onmogelijk
werd, nog een boek te kunnen lezen. En als men daarbij bedenke, dat wij ons in bet hartje van den winter bevonden....
Maar daar wilt de Duitsche soldaat wel raad op te verschaffen. Om meer licht te bekomen hoefde ik slechts, bij middel van een pennemes, het topje at te vijzen dat op den gazbek
geplaatst is, waardoor de gaz full-speed naar boven kwam.
En daarvan leverde de soldaat onmiddellijk de proef op de som.
1k verkreeg aldus eene vlam van minstens vijftien centimeters
lengte en was dus uit den flood geholpen. Om alle moeiliikheden te voorkomen hoefde ik echter, wanneer ik siapen ging,
topje opnieuw op den gazbek te
Then ik mij lien avond aan schrijven zette, was mfine ret
tengewoon helder verlicht. Maar tegenover de deur mijner
r as de keuken, waar al het eten voor de feidwebeis bereid
werd. De kok, ook een politiek gevangene, hoorde ik reeds van
bet begin van den avond bulderen en sakkeren dat er lets aan
de gaz niet in den haak was, want dat zijne keuken zoo goed
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als in volslagen duisternis bleef gehuld, ofschoon zijn gazkraan
gansch open stond.
Toen ook daags nadien mijn naasten buurman, pastoor
Bernaerts, zich over hetzelfde euvel bekloeg, ging er een licht
voor mij op. Door de overgroote vlam waarover ik beschikte,
was de gaz in mijne cel samengetrokken, en het licht dat ik te
veel had, hadden anderen, natuurliik, te weinig. Toch liet ik
pastoor Bernaerts in zijne wijsheid en gebaarde alsof het dienaangaande bij mij niet beter gesteld was.
Op verzoek van den kok had men daags nadien een onderzoek doen instellen door het personeel van het Belgisch gedeelte der gevangenis. Natuurlijk had ik mijnen gazbek in normalen toestand gebracht en de uitslag was zoo bevredigend
mogelijk : in elke cel van den omtrek brandde het ontstoken
licht als gewoonlijk, wel niet zoo helder als in vredestijd, maar
bij gebrek aan kolen moest de drukking der gaz in 't algemeen
veel te wenschen laten. Wat niet belette dat 's avonds, na mijne
« operatie 0 mijne buren andermaal zoo goed als zonder licht
zaten. Na den vierden avond was mijne brochuur gereed en het
gewoon licht keerde op normale wijze in de omringende cellen
terug. En hierdoor is een geheim opgehelderd, dat pastoor
Bernaerts waarschijnlijk tot hiertoe nooit heeft kunnen oplossen.
Op geheimzinnige wijze had ik mijnen zoon Ernest laten
weten, dat hij zijn plan trekken moest om deze nieuwe brochuur
te drukken, maar ik had vergeten er bij te voegen, of ik maar
pas met het schrijven begonnen was, dan wel of het manuscript
reeds ver gevorderd was. En om dienaangaande nailer onderricht te worden, trof ik in een halven boterham een voor oningewijden ononteijferbaar briefje aan van den volgenden inhoud :
« is de kopij van de aangekondigde brochuur voor de heeft
voltooid, trek dan een der tanden van den vork een weinig
krom ; is gansch het manuscript gereed, trek dan twee tanden
van den vork krom. >
1k moet hier doen opmerken dat de gevangenen welke hun
eten van thuis ontvingen, verplicht waren telkens den vork bij
de ledige potjes te voegen, waarschijnlijk opdat de gevangene
er geen gebruik van maken zou om zich te zelfmoorden ; maar
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de work welke aan de gevangenis toebehoorde en bestendig in
de eel verbleef, moat gerust blijven liggen. Dat was kwestie
van administratie. Hoe het zij, nu diende rnn elgen work tot
inlichtingsdienst, en denzeliden dag vertrok er met mijne pones
een work met twee kromme tanden. Daags nadien wist ik een
Duitsch soldaat te bepraten om, tegen eene vergelding van twee
Mark en een paar sigaren de kopij, zorgvuldig ingepakt, naar
miine woning te dragen. Natuurlijk dat de soldaat niet wist wat
hij wegbracht. loch volvoerde hij trouw zijne zending. En zoo
kwam de laatste brochuur in de wereld, die ik in de gelegenheid
was gesteld tijdens de bezetting te schrijven.
Op hetzelfde tijdstip kregen wij een staaltje van de uitmuntende gedragslijn en de hoogstaande cultuur van den toenmaligen hauptmann der gevangenis. Op eenen nacht van Zaterdag
op Zondag werden wij plotseling gewekt door een plomp -voorwerp, dat van boven naar beneden van at de trappen rolde en in
den gang terecht kwam. Den volgenden morgen kwam on
stoofaansteker. zoowel ij mij ats bij mijnen baur, pastoor Bernaerts, veel later dan naar gewoonte zijn werk verrichten. Ondervraagd over ziin lang wegblijven, wist hij te vertellen, dat al
min tijd in beslag was genomen geweest door den hauptmann,
die om drie uur van den nacht gevangeniswaarts was gekeerd
met een stuksken in zijnen kraag om snen ouden Zwitser beschaamd te maken,- van al de trappen was gedonderd en, wat
erger was, zich zelven onder en boven vol.... gespuwd had.
En nu had onze stoofaansteker, dat een brave briefdrager
den omtrek van Wilryck was — eenige urea moeten besteden
om vest en.... broek van den hauptmann te reinigen. Men kan
zich wei voorstellen in welken toestand zijn iiinwaad er zal uitgezien hebben
En nu ik het hier heb over onzen stoofaansteker die, evenals de andere bedienden, fatik genoemd werd, aril ik in
't voorbijgaan nog een kleine holleblokgeschiedenis vertellen,
die bijna aanleiding gal op hetzelfde tijdstip tot een vechtpartii
met een zuner confraters.
Regelmatig elken morgen op een beptaald uur werden de
gevangenen in den zoogenaamden « prêau geleid, waarin zij
een halve uur konden rondwandelen. Nochtans, gevangenen
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door den Duitschen geneesheer aangeduid, mochten ook in den
namiddag op wandel gaan zonder bepaling van tijd. Die namiddagwandeling duurde niet zelden twee uren. Van zoodra men
mij en pastoor Bernaerts naast elkander in de ziekenzaal geplaatst had — het waarom daarvan heb ik niet begrepen, want
ik was nooit gezonder dan in lien tijd — togen ook wij elken
namiddag, omstreeks twee uur, op wandel.
Vooraleer mij te verwijderen nam ik telkens de voorzorg
mijn kacheltje derwijze te regelen, dat het een paar uren nadien
nog brandde, zooniet moest ik het overige van den dag in de
koude doorbrengen ; want men verlieze niet uit het oog, dat
wij ons te midden der maand December bevonden.
Op zekeren dag, bij onzen terugkeer in de cel, bemerkte
ik met leede oogen, dat bijna al het vuur van mijn kacheltje was
uitgedoofd. 1k beschikte wel over kolen, loch, zooals het thans
gesteld was, kon ik daar geen gebruik van maken om het vuur
weer op te knappen.
Vat begonnen ?... Hout had ik niet in mijne cel en eenige
oude Hollandsche bladen waren niet toereikend om andermaal
leven in mijn kacheltje te brengen.
Daar bemerk ik eensklaps onder mijn bed een paar groote
holleblokken en mijn besluit was op staanden voet genomen.
Zonder mij of te vragen wien deze holleblokken toebehoorden,
stak ik er een van in de stoof. Met het weinig vuur dat er nog in
aanwezig was hoopte ik weer alles in regel te kunnen brengen.
Eindelijk, na langdurig pogen en tevens met behulp van een
half dozijn papieren 0 Nieuwe Rotterdammers » geraakte de
holleblok in brand en daarna kon ik met de kolen voortwerken.
Daags nadien, — alsof het noodlot er zich mee bemoeid
had — be yond ik mij, na onze namiddagwandeling, tegenover
dezelfde moeilijkheid en, naar de oplossing van den vorigen
dag, vloog de tweede holleblok het kacheltje in met denzelfden
reddenden uitslag.
De holleblokken waren nu wel is waar, verbrand, maar
daardoor werden zij niet in de vergetelheid gedompeld.
Tweemaal per week kwam bovengemelde briefdrager,
tijdens mijne namiddagafwezigheid, den steenen vloer mijner
cel reinigen.
203

Daags nadat de tweede holleblok den weg van den eerste
was ingegaan, had dit geval weer plaats en eerst toen kwam ik
te weten dat deze holleblokken den jongen briefdrager toebehoorden, die hij gebruikte bij het schuren mijner eel.
Bij onze terugkomst van de wandeling vond ik, aan de
deur mijner cel, den briefdrager gewikkeld in een hevigen twist
met een anderen fatik die beschuldigd werd door den eerste, tijdens mijne afwezigheid, de holleblokken van onder het
bed mijner cel geroofd te hebben. En op dit oogenbiik was de
twist zoover gestegen, dat de briefdrager met eenen emmer
veil water in de hand gereed stond om hem op het hoofd van
zijnen Bezel uit te storten.
Daar de tweede bij hoog en laag staande hield niets van
de holleblokken al te weten en beweerde deze nooit in mijne
eel bemerkt te hebben, kon het niet anders, of ik werd als getuige in deze zaak opgeroepen.
En zoo zag ik rn verplicht een echt aiomon ts oordeel
nit te brengen.
— Gil hebt allebei gelijk . luidde .mn anewoord.
Men
kreet de briefdrager.
Hoe is dat mogelijk
kan toch niet hebben en goedvinden?
— Dat is waar ! hernam ik. Jl hebt gelijk is ge
zegt, dat er een paar groote holleblokken onder miin bed hebben gestaan. Maar uw maat heeft ook gelijk als hij bevestigt de
holleblokken niet weggehaald te hebben. Ik zeif heb ze beiden
in de stool gestoken omdat ik geen ander bout bij de hand had.
Ziedaar ijf ark en tracht aan een and— paar holleblokken te
gerakeb. »
Het antwoord dat er vanwege den briefdrager op volgde,
was echter waard in een lijstje aan den muur gehangen te warden
Mark zijn wel wat veel voor een paar verslaten
holleblokken, maar ik ga het beter overleggen ik zal het geld
in den zak steken en trachten van een anderen fatik een
paar holleblokken scheef te slaan In vergelding zal ik nochtans zorgen dat er voortdurend hoot onder uw bed ligt, dan zal
het niet meer noodig zijn, schuurblokken in de stool te steken ».
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Nu iets als geschiedkundige bijdrage nopens de zeden, die
er in het bezettingsjaar 1916 in de Antwerpsche gevangenis
heerschten.
Denzelfden avond, waarop in den namiddag de holleblokzaak haar beslag had gekregen, weerklonken er voetstappen in
den langen gang van het gedeelte der gevangenis, waar wij opgesloten waren. Het waren die van een soldaat, welke het van
huis bezorgde avondmaal aan mijn naasten buurman, pastoor
Bernaerts, bracht.
In het voorbijgaan werd de deur mijner cel geopend en
deze soldaat deelde mij mee, dat mijn eten nog niet was aangevoerd maar dat, zoodra het kwam, hij het aanstonds brengen zou.
Ongeveer tien minuten later hoorde ik andermaal voetstappen, maar ditmaal waren zij van zulken waggelenden aard,
dat er geen twijfel bestond, of de grootste dronkaard der Scheldestad was in de Begijnenstraat aangeland. Hij zwijmelde van
den eenen naar den anderen kant en er waren verscheidene
minuten noodig, vooraleer aanstalten te maken om het sleutelgat mijner celdeur te vinden.
Toen men er eindelijk in gelukt was de deur te openen,
vertoonde zich dezelfde soldaat van zooeven met mijne potjes
aan de hand, die gelaarsd en gespoord binnenviel met het gevolg, dat mijn avondeten naast hem over den grond gespreid
werd.
En wie zou het kunnen gelooven : onderweg, 't is te zeggen, van bij den ingang der gevangenis tot aan de oinfirmerie»,
had men hem bijna een kapper cognac te drinken gegeven. En
zoo was het uit te leggen dat er niet veel tijds noodig was om
die gedaanteverandering te ondergaan.
In het benedengedeelte der gevangenis waren destijds een
aantal mannen opgesloten, voor wier rekening gansche manden wijn, likeuren, tot zelfs champagne werden aangevoerd.
En wat nog ongeloofelijker schijnt, maar niet kan geloochend
worden, mannen die 's avonds hunne cel mochten verlaten om,
in gezelschap van een paar feldwebels, de statiebars af te loopen en te middernacht naar de Begijnenstraat terug af te zakken, zoo zwaar « geladen » als de soldaat, die van « sterken »
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drank zulke slappenieen had b
- dat miine poties
bet met hem ontgeiden moesten. 't Was bet bloeitijdperk d
smo kelaars en werkeliike zeepbarons I
*

Eenige dagen later kreeg ik het bezoek van den Duitschen
aalmoezenier. Het vorig bezoek miner vrouw had ik benuttigd
om haar te ondervragen over een en ander, dat de kriminal
polizei tildens de verschillende huiszoekingen ten mijnent gedaan had.
En vermits er geen snippertie papier onaangeroerd was
gebleven, kon het ook niet anders, of er moesten flier en dadr
geidsommen in handen gevallen zijn, die zij zich gehaast had in
den zak te steken, zonder aan iemand in mijne woning er rekefling van te geven.
ik maakte gebruik van het onverwacht bezoek des Duitschen aalmoezeniers om hem aan te toonen, tot welk uitschot
der maatschappij zilne polizei behoorde, daar deze slechter handelde dan de gevaarliikste bandieten, omdat men voor deze
laatsten het recht had, bil inbraak, ze met het eerste het beste
stuk ijzer den kop in te slaan, terwijl de Dutsche schurken vriielijk mDchten rooven en stelen naar willekeur. lk verzweeg hem
evenrnin hoe die gevaarliike kriminal polizei het aangelegd had
om zich meester te maker' eener som van 3433 frank, ben evens
bet openbreken van de kas mechanieke gereedschappen mijns
zoons, en er eene portefeuille, bevattende 520 frank in Belgisch
geld, uit te rooven. lk vroeg hem tevens of hil niet beschaamd
was over zetine eigen tandgenooten, wief plaats aan de andere
zilde der gevangenis was, in plaats van zich ais gerechtsdienaars
op te werpen.
De man kon mu daarover slechts een raad geven, nameliik gouverneur von Huene met die bandieterij in kennis te
stellen.
lk besloot daaraan gevolg te geven. Er ositstond groote
verbazing in de militaire bureelwereld der gevangenis, toen ik
bet noodige schrilfgerief vroeg om eerie klacht b den gouverneur in te dienen. Men wilde weten waarover ik mij te bekiagen
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had, en toen ik te kennen gaf dat ik dieven van Duitsch ras
had aan te klagen, werd mij het gevraagde geweigerd. 1k antwoordde dat ik, in dit geval, wel het middel zou trachten te
vinden om, buiten de gevangenis heen, den gouverneur op de
hoogte van den diefstal te brengen. Misschien was men to ch
niet al te gerust over de zaak, want toen ik mij in den wand elgang beyond, kwam een feldwebel mil daar opzoeken om verder over de zaak te spreken. 1k wilde echter geen haarbreed
toegeven en eene uur later bracht een soldaat pen en papier in
mijne cel.
En toen volgde het schrijven :
Antwerpen, (gevangenis), 21 Dec. 1916.
Den heere militaire gouverneur der provincie Antwerpen.
Excellentie,
0 Op 4 dezer heb ik de onderscheiding genoten, door den
krijgsraad van Antwerpen veroordeeld te worden tot 15 jaar
dwangarbeid en verbeurdverklaring van al het materiaal mijner
drukkerij, onder voorwendsel vaderlandslievende brochuren gedrukt te hebben.
« In Belgie bestaat voor ieder veroordeelde het recht,
24 uren lang zijne rechters te vervloeken. 1k wil echter geen
gebruik maken van dit recht, daar er in mijn proces een aantal
beschuldigingen voorgebracht werden, waarvan ik niet het eerste woord wist. Eene vervloeking ten bate mijner rechters achtte
ik derhalve beneden mijne waardigheid.
« Moet men zich echter onder Duitsch beheer laten veroordeelen zonder eenig beroep, dan zie ik nochtans niet in dat de
gevangenen, op den koop toe, moeten bestolen worden.

<.< En dat is hier werkelijk het geval.
« Bij mijne aanhouding op 4 Augustus 1916, werden mij
in de gevangenis 1935 Mark ontnomen. Tijdens eene huiszoeking ten mijnent, hebben twee uwer polizei in mijn werkhuis eenen lessenaar opengebroken en daaruit eene som van
3433 frank, in Belgisch geld, geroofd. Uit eene andere gesloten
kas, insgelijks op mijne drukkerij, werd eene portefeuille, inhoudende 520 frank, eveneens in Belgisch geld, gestolen tijdens
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de huiszoeking. De zijn
ewer Exceilenties onderdanige
dienaren, Herren Quentin en Weghe, die gansch het onderzoek
rnijner zaak geleid hebben.
• Tijdens het bezoek mijner vrouw in de gevangenis, heb
ik haar o'tdrukkeliik gevraagd, of de Duitsche zoogenaamde
onderzoeksrechters, bij bet openbreken van lessenaar en kast,
haar het geld hadden gegeven, dat op deze plaatsen onvermildeliik rnoest gevonden worden ; en het anwoord was : Neen I
lk zie mu dos verplicht eene aanklacht in reget te doen
tegen owe twee Duitsche onderdanen Quentin en Weghe,
wegens diefstal met braak, misdaden die door ons Belgisch 'Yerecht zwaar gestraft worden en die, ik enk het ten min- in
awe oogen geene genade vinden zoil n,
• Wat de 1935 ontaomen Mark betreft, gezien 1k tot geene
enkele geldhoete veroordeeld werd, heb ik gis eren op bet
bureel der gevangenis deze sons teroggeeischt, omdat ik de
bedoeling had ze aan mijne vrouw te geven. Welnu. de van
dienst zijnde feldwebei wees mij brutaai de deur, zonder
zelfs een antwoord op mijne gewettigde vraag
• lk reken er des op, dat er door uwe Excellentie bevel
zal gegeven worden, over een en antler e e n streng onderzoert
in te stellen.
Vier maanden lang heb ik de treurige ondervinding moen opdoen, dat uwe poiizei het met haar onderzoek weinig
ernstig en noch minder gewetensvol opnam. maar nooit had ik
(haven vermoeden, dat zil zich zou overgeleverd hebben aan
misdaden, om vele Belgische opgeslotenen aan de andere ziide
der
gevangenis, beschaanid te maken.
(get.) J. BUERBAUN
• Beleefde groeten.
Het was een Zaterdagnamiddag, waarop ik gelegenheld
had het schrijven aan eenen soldaat te overhandigen en den
voigenden Zondag, om I I our, werd mu bericht dat ik deMaandagmorgen om 5 our, naar Duitsrhiand vertrekken moest.
Zonder de bereidwilligheid van eenen soldaat, die op zich
had genomen, tijdens zilne verlofuren, mine vtouw van mijn
vertrek te verwittigen, zou mude gelegenheid afgesneden geweest zijn, om afscheid van milne familie te nemen.
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En weet de lezer, wat ik den Zondagavond vernam uit den
mond van een Sleeswijker, die wel Duitsch soldaat was, maar
zeer weinig symphatie voor Duitschland gevoelde ? Dat de
brieven, geschreven door de gevangenen, tot onderzoek terecht kwamen in de handen der polizei, die de zaak van den
veroordeelde geleid had.
Het waren dus de bandieten zelven, welke kennis kregen
win mijnen brief, vooraleer deze de gevangenis verlaten kon.
En het feit dat ik op mijne aanklacht nooit eenig antwoord bekwam, liet niet de minste twijfel over, dat mijn schrijven, Of wel
in den zak van Quentin, Ofwel in dien van zijnen venerabelen
hulpdief Weghe, in plaats van bij den gouverneur, verzeild was.
Al de overige gevangenen, welke naar Duitschland vertrekken moesten, waren reeds verscheidene dagen to voren
daarvan verwittigd geworden. En gaf het niet veel stof tot nadenken, dat ik aanzegging tot mijne afreis kreeg, eenige uren
nadat mijne aanklacht in den zak der aangeklaagde dieven was
terecht gekomen ?
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XVIII.
OP WEG NAAR DUITSCI-ILAND.

Maandagmorgen, om 3 uur, werden d
nieuwe slachtoffers van het Duitsch barbarism gewekt, om de refs naar Aken, Gladbach, Munchen,
er den, Siegmund, Cassel, enz., te ondememen,
)m in deze wederzijdsche gevangenissen den hoop der rampzaigen te gaan vergrooten.
Hoevelen dezer gingen op lien gevloekten bodeni hun
I;raf vinden zonder eenige aanduiding van plaats ? Hoevelen
r_ouden er van weerkeeren met ongeneesbare ziekten en .1Ie len van alien card ?
Niet zoodra had een soldaat de deur mijner cel geopend,
f ik vroeg hem ook die der cel van mijnen buurman, pastoor
Bernaerts, te willen ontsluiten, daar ik, vOOr mijne afreis, volparne afscheid van hem verlangde te nemen.
Zonder eenige opmerking wend daaraan voldaan.
'Coen ik gereed was, trad ik bij miin braven vriend binnen,
lien ik, natuurlijk, met zijne flinke, lange gestalte, uitgestrekt
ap zijne schamele legerstede aantrof.
Pastoor Bernaerts was diep bewogen wanneer ik hem
hartelijk de hand drukte en Naar eene wij1 omklemd hield.
lk deed hem hopen op betere dagen, ten bate van ons geLiefd en verdrukt Vaderland en beloofde hem, voor zooveel het
in mijne macht zijn zou, naar zijn voorbeeld, de ongelukkigen
EN
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te steunen en aan te moedigen met wie ik ginds verre, in de
gevloekte Duitsche kerkers, in aanraking komen zou.
Ten slotte drukte ik den wensch uit, elkander later weer te
zien in onze goede stad Antwerpen, maar ditmaal vrij, ontdaan
van alle Germaansche slavernij !
Daarna verliet ik de cel van den priester naar Gods woord,
die, ofschoon zelf gevangene zijnde, toch immer voor ieder een
woord van aanmoediging en betrouwen ten beste had; die ik
zoo dikwijls, op weg naar de wandelplaats, aan bekende en
onbekende gevangenen, sigaren in de hand had zien steken en
bovendien in den nood ons Vaderland zulke uitstekende diensten bewezen had.
Ongeveer eene uur nadat wij gewekt waren, bevonden
alien zich op de binnenplaats der gevangenis, ten prooi aan
eene buitengewoon gore weergesteltenis, gereed om in de gevangenkarren gestampt te worden als haringen in een ben !....
En tusschen die rampzaligen bevonden zich verscheidene priesters alsmede een knaap, die de veertien jaar niet kon bereikt
hebben. Ook Gustaaf Lava en de vriend Coomans bevonden
zich onder het gAal der gedeporteerden.
En wanneer eindelijk tusschen gevloek, getier en bedreigingen de karren z66 volgepropt waren, dat men er nog ternauwernood in ademhalen kon, werd de zweep op de paarden
gelegd en de treurige stoet zette zich in beweging, om de donkere straten te doorkruisen tot aan de Middenstatie.
De stad was nog in voile rust gedompeld en, behalve de
familieleden der slachtoffers, wisten er weinigen, dat er alweer
eene tending naar Duitschland vertrok in voorwaarden, om het
lot te benijden der zwijnen, die van uit Amerika naar de binnenlanden van Europa verscheept worden.
In de statie nog veel luider gevloek en gehuil vanwege de
sterke wacht Duitsche soldaten, die ons geleiden zou.
Wat was het een herrie en getob, vooraleer de drie-enzeventig nieuwe slachtoffers hunne plaats hadden gevonden in
de wagons, welke bij zulk onstuimig weer niet eens verwarmd
waren.
Eindelijk, op den vastgestelden tijd, zette de trein zich in
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beweging en reed Ian zaam voort tot Mechelen, alwaar
verwisselen moesten.
Men stelle zich het getob voor dier ongelukkigen, om al
hunne pakken en valiezen van den trein te sleepers, en wanneer
alles weer in orde was — als men zooiets aldus noemen snag —
begonnen de sneeuwvlokken naar beneden te dwarrelen. Eerst
eene halve uur later verscheen er een andere trein, waarop wij
plaats konden nemen.
Then het dagiicht begon te schemeren, reden wij Leuven
voorbij, waar wij van verre ooggetuigen waren van het echt
vandalenwerk, waaraan het yolk van << Gott mit uns zich bij
begin van den oorlog had overgeleverd. Overal heerschte verwoesting en ellende. Mar waar zich eertijds bloeiende landouwen vertoonden, ontwaarden wij slechts woestenijen en in het
midden de puinhoopen van platgeschoten hoeven. Verder lagen
gansche fabrieken neergesmakt, alsof een geweldige aardbeving gansch de streek had geteisterd. En weer verder uitgestrekte gebouwen, gereed om elk oogenblik in te storten.
Omstreeks den middag overschreden wij door het Luiksche
onze Belgische grens en hielden halt te Herbestahl, de eerste
statie op Duitsch grondgebied. Daar hadden wij een oponthoud
van drie uren. Under eene soldatentent konden wij, mits betaling van een Mark, ons vergasten aan eene telloor soep, veel
slechter dan degene welke destijds onze dokwerkers, voor tien
centiemen, in onze Antwerpsche gaarkeukens, bekomen konden.
Een viertal Russen, welke met ons uit de gevangenis van
Antwerpen waren vertrokken en die er nog ellendiger uitzagen
dan menschelijke wrakken, keken begeerig naar de schotels
soep en aanstonds kregen wij den indruk, dat zij geen geld op
zak hadden om ons voorbeeld te volgen. Behalve het Russisch,
kende geen hunner eene andere taal, en uit medelijden wend
hun elk een Mark in de hand gestoken, waarmee zij zich naar
de toonbank begaven. Weldra keerden zij terug met ledige
handen en brachten de Marken weer bij hen, van wien zij deze
ontvangen hadden. Wat beteekende dit ? Was er wellicht geene
soep meer voorhanden ? Toch wel, want voortdurend zagen
wij nog Duitsche soldaten met het vocht komen aandragen.
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Misschien had men aan de toonbank deze ongelukkigen niet
verstaan en daarom wenkte een onzer de Russen en begaf zich
met hen naar de plaats, waar de soep kon bekomen worden.
Daar snauwde men in het Duitsch den tusschenonderhandelaar
toe, dat er voor Russen niets te bekomen was. Een dezer, een
man die veeleer een geraamte geleek, vertoonde op dit oogenblik op zijn gelaat lets zoo droevigs, zoo melancholieks, dat
men er tot in de ziel door getroffen werd.
Neen, de Pruisische barmhartigheid had voor de Russen,
tegen vergelding van een Mark, geen schotel min of meer eetbaar afwaschwater beschikbaar. Zelfs het ongevoeligste wezen
moest er verontwaardigd voor opspringen !
Alsof het een afgesproken teeken geweest ware, grepen
een aantal handen naar hunne pakken en valiezen en gaven de
rampzaligen zooveel ze maar eten konden. Een glimlach en een
handkus toonde aan dat het Noordervolk, dat men in beschaving nog eeuwen achteruit waande, tegenover het Duitsche, in
dankbaarheid de aristocratische herren van Potsdam en Berlijn
verre in de schaduw wist te stellen.
Niemand kon zich eenig gedacht vormen van de gevangenis, die elk van ons in Duitschland ging bevolken. Wel handen
wij onderweg gepoogd daarover eenigszins ingelicht te worden,
doch de feidwebel welke de stukken in handen had, was het
echte type van den ongelikten Pruisischen beer, bedeeld met
eene verwaandheid, om zijnen keizer de loef of te steken. leder
woord, dat men waagde hem toe te sturen, werd, Ofwel niet
beantwoord, . Ofwel Bleed er jets brommends tusschen zijne
tanden.
Op het oogenblik van ons vertrek uit Herbestahl, werden
wij verdeeld in twee groepen, wat ons aanstonds de verzekering gaf, dat wij twee verschillende richtingen gingen volgen.
Waar het tweede deel onzer lotgenooten heengevoerd werd,
ben ik niet te weten gekomen, maar een ander feldwebel, die
zich bij de eerste groep vervoegd had en wat meer handelbaar
was dan zijn collega, deelde ons mee dat wij, vooraleer dieper
in Duitschland gevoerd te worden, eenige dagen in de gevangenis van Aken gingen doorbrengen. De weg van Herbestahl
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tot Aken is niet ver en omstreeks vier uur kwamen wij aan in
laatstvermelde stall.
In de gevangenis van Aken kregen wij de eerste staaltjes
van Duitsch barbarism. Bij onze aankomst werden wij alien op
twee rijen met het gelaat tegen den muur geplaatst, onder dreigend verbod niet om te kijken. En toen moest ieder beurtelings
vOOr den bestuurder en een paar zijner trawanten verschijnen
tot het opmaken van een algemeenen inventaris van wat wij in
ons bezit hadden. Tot zelfs de randen der hoeden werden zoo
nauwkeurig onderzocht, dat het niet mogelijk was er een stukje
papier tusschen verborgen te hoeden. Bij dezen en genen trok
men bovendien e gedeelte voedering uit den jas los, om na
te gaan of er iets achter verborgen was.
Men zat begrijpen dat dergeliik onderzoek met snel vorderde en het gevoig daarvan was, dat de laatsten ongeveer Brie
uren met bet gelaat tegen den muur hadden uestaan, vooraleer
aan de beurt te komen.
Toen ik mii voor die ellendel, g2n aanbood ward er bestatigd, dat ik nog in bezit was van een'.ge elgis he n-kel
muntstukken. De weiopgevoede bestuurder was zoo bele
icier den uit oep
alien vast te grijpen en ten grenth,
\Veg met dit Belgisch geld Maar Loon het er op aankwam
het bedrag op te maken, b -ool de bestir der mi enikk 1stukken van den grond op to rapen. Daar was ik niet voor te
vinden en weigerde volstrekt onder voorwendsel dat
grond
die zich zoo onbesehoft had aangesteld het geld over
te werden, zich riles te goed achten mocht het op te rapen.Wel
-it
volgden op miine weigering een men„
aard, maar de onbeschofte bestuurder eindigde toch een zijner
ondergeschikten te bevelen, den grand te zuiveren van het Belgisch geld, met hetwelk hi' zoo kinderachtig als hatelijk had
omgesprongen.
Na dit eerste onderzoek werden wij in een soort onderaardschen kelder gestopt, waar wij gedwongen werden ons gansch
te ontkleeden. Terwiil men daar onze kleederen onderzocht, de
hand in de schoenen stak, de kousen omkeerde, kortom, niets
onopgemerkt liet, hielden eenige bedienden der gevangenis
zich in eenen anderen hoek van den kelder bezig met het door214

snuffelen van pakken en valiezen. Korts nadien moest ik met
leedwezen bestatigen, dat een aantal voorwerpen uit mijne valiezen verdwenen waren.
Met mijne medegevangenen was het niet veel beter gesteld,
want ieder was een of ander ontstolen. Van klachten indienen
kon geene spraak zijn, want de bestuurder kregen we niet meer
te zien en de onbeschaamde dieven waren de gevangenbewaarders zelven, met wien we voortaan nog maar alleen in aanraking kwamen.
Met dit alles was het uur van slapen gaan reeds verstreken
en, zonder lets eten te bekomen, werden wij in eene groote
slaapzaal geleid, waarin wij den nacht zouden doorbrengen.
De overige Belgen, welke de slaapzaal vulden, riepen ons smeekend toe of we geen brood bij ons hadden, want dat ze creveerden van honger. 1k bezat geen brood, maar deelde uit wat
mij was overgebleven. Uren lang hield dit smeeken aan.
Des anderendaags werden een tiental onzer afgezonderd
in een soort wachtkamer, welke veeleer een varkenshok mocht
genoemd worden. Het waren degenen, bestemd om verder in
Duitschland gezonden te worden. In deze wachtkamer traffen
wij een viertal Franschen aan, waaronder een van 73 en een
van 78 jaar oud, beiden veroordeeld, de eerste tot 12 en de
tweede tot 15 jaar dwangarbeid, omdat zij geene aangifte hadden gedaan van een oud jachtgeweer, dat de Duitschers op
hunnen zolder aangetroffen hadden.
Een ander gezelschap, ontbloot van alle aanbeveling, bestond uit drie Duitschers, die eveneens hunne beurt van vertrek
naar eene andere gevangenis afwachtten. De eerste, nog in het
kleedsel van tuchthuisgevangene, was zijn kerker ontvlucht en,
na twee maanden zwervens, opnieuw in hechtenis genomen.
De kerel had maar een paar moorden op zijn geweten en het
uitzicht van een der gevaarlijkste bandieten, welke men zich
maar eenigszins voorstellen kan. De tweede was een Duitsch
weglooper van het leger, had de wijk over de Hollandsche
grens genomen en gebruik gemaakt van de eerste de beste
gelegenheid om een ouderling zoo goed als den hals of te snijden en hem 3000 gulden te ontrooven. Nummer drie stak het
niet onder stoelen of tafels, dat hij een volbloed anarchist was,
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en daagde iedereen uit, met hem die voor de maatschappij zoo
gewichtige leerstelsels te bespreken ; maar er daagden geen
liefhebbers voor op, zooals men allicht denken kan. Het was
echter niet om zijne anarchistische strekkingen, dat voor hem
de poort der gevangenis was ontsloten geworden : een half
dozijn diefstallen met braak werden er de oorzaak van, wat die
kerel met de grootste schaamteloosheid bekende.
En zoo bevonden wij ons met niet minder dan zeventien
personen in eene kamer, afzichtelijk en vuil in den hoogsten
graad, waarin ternauwernood plaats was voor de heift, om er
zich eenigermate vrijelijk in te kunnen bewegen.
In dit ellendig hok waren wij genoodzaakt niet minder dan
veertien dagen te verblijven. Den nacht gingen wij niet meer
doorbrengen in eene der groote slaapzalen, maar elk werd
afzonderlijk in eene cel gestopt, waarvoor men bijna acrobaat
zijn moest om er zich in te keeren. Deze cellen waren bovendien
bepaald beroofd van licht en lucht, en wanneer wij ons naar
onze dagelijksche wandelplaats begaven en door de gangen
gingen, deed het ons pijnlijk aan, die ongelukkigen voor de
tralien dier hokken te zien staan, nauweniks een paar vierkante
meters groot en nog veel te slecht om er een hond in te laten
verblijven.
Ons rantsoen bestond uit : 's Morgens een halven boterham met iets dat de naam van koffie droeg, maar feitelijk geverfd
water was. Des middags, 1 1/4 liter soep, waarvan de behendigste kok niet in staat zou geweest zijn er de bestanddeelen
van uit te leggen, maar die in elk geval noch reuk, noch smack
had. 's Avonds weder een halven boterham, maar ditmaal zonder Moka (?).
Vermits de meeste der gevangenen nog beschikten over
eenige eetwaren die ze van huffs hadden meegebracht, was,
tiidens de eerste dagen welke op de aankomst volgden, de honger niet zeer kwellend. Nochtans, korts nadien begun het er
anders uit te zien ; de onverbiddelijke honger wachtte niet zich
te laten gevoelen en een algemeen klagen bleef evenmin achterwege. Als eene bijzonderheid client nog vermeld, dat de Duitsche
moordenaars alsmede de anarchist-inbreker elken namiddag,
omstreeks drie uur, nog een halven boterham werden toege216

stoken, zoodat het lot dezer bandieten het bestuur der gevangenis nailer aan het hart lag dan dit van Belgische en Fransche
politieke gevangenen.
Gedurende gansch den dag hadden we daar niets antlers te
doen dan elkander aan te staren, en wanneer er soms, volgens
de meening der herren gevangenbewaarders, wat te luidruchtig
gesproken werd, vloog eensklaps de deur open en een gebulder
brak los, waarvan men zich nauwelijks eenig denkbeeld zou
kunnen vormen.
Den volgenden Zondag moesten alien de mis bijwonen.
Vooraleer ons ter kerke te begeven, werden de gevangenen
van elke afdeeling in den gang op eene dubbele rij geplaatst.
Een der Fransche politieke gevangenen, een man van ongeveer
651arigen ouderdom, met larigen, grijzen baard, die waarschijnlijk eenige centimeters buiten de voorgeschreven lijn stond,
kreeg plotseling van een gevangenbewaarder, lien ik met den
naam van Kirsch * hoorde bestempelen, een slag in het voile
gelaat, dat den ongelukkige het bloed uit neus en mond ontsprong. Vandaar algemeene verontwaardiging in onze afdeeling,
en een gemompel van afkeuring steeg uit de rangen op, in zooverre, dat weldra verschillende gevangenbewaarders kwamen
toegesneld. Een oogenblik zelfs werd er wederzijds eene dreigende houding aangenomen, die aanleiding had kunnen geven
tot de meest dramatische gevolgen, toen er eindelijk een einde
aan gesteld werd, door te bevek,n de kerk binnen te gaan. Maar
daardoor was de zaak niet vereffend : zij werd gevolgd door
een staaltje van Germaansche gerechtigheid. De man, die onvrijwillig oorzaak was geweest, dat eensklaps door minstens
een veertigtal politieke gevangenen geprotesteerd was geworden, werd, zooals we daags nadierr op de wandelplaats vernamen, op den koop toe, gedurende drie dagen, in de ijzers
* Geruimen tijd na het schrijven dezer regelen las ik in de dagbladen, dat de Belgische krijgsraad van Aken, dienzelfden Kirsch veroordeeld heeft tot 18 maanden gevangenisstraf, voor mishandelingen op de
politieke gevangenen. Indien ooit een krijgsraad zonder wroeging op
een geveld vonnis mocht neerzien, was het wel deze, want die schurk
diende veel strenger getuchtigd te worden tot voorbeeld der andere
Duitsche monsters, die de politieke gevangenen beheeren moesten.
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geklonken. Dat zou hem geleerd hebben, voortaan geen drie of
vier centimeters meer buiten het gelid te staan. En in de ijzers
geklonken worden, wil in de Duitsche gevangenissen zeggen,
ijzeren ballen aan de voeten . en een gewicht van onge yeer veertien kilos aan de handen : de plaats der ijzers is een donker hok,
waar men geen steek N,T6Or de oogen ziet en, als versterkingsmiddel, wordt het rantsoen op de helft verminderd.
Een paar dagen later liet ik mij aanmelden bij den bestuurder
met het verzoek, van uit Aken eene nieuwe klacht in te dieven
aan den militairen gouverneur der provincie Antwerpen, in vervanging dergene, welke in de handen der dieven zelf was aangeland. Het ruw antwoord luidde, dat er geen papier afgeleverd
werd om klachten te doen tegen Duitsche ambtenaren. En
daarmee was deze kwestie opgelost. En alsof het z66 moest
werd ik daags nadien in het bureel der gevangenis ontboden om een stuk of te teekenen, waarin vermeld stond, dat ik
erkende, dat de Antwerpsche polizei de som van 180 frank aan
mijne familie had terugbetaald. Dit was het overschot van den,
diefstal, welke de Duitsche firma Quentin en Weghe zoo vriendelijk was geweest, als echte bandieten, uit mijne woning te
rooven.
Terwij1 ik mij nu toch in het bureel be yond, maakte ik gebruik van de gelegenheid om den secretaris der gevangenis te
vragen, of men uit de Antwerpsche gevangenis de 1935 Mark
had medegezonden welke men mij, den dag mijner aanhouding,
had ontnomen en waarvan men mij nooit eenig bewijs geleverd
had. Op den gewonen onbeschoften toon luidde het antwoord,
dat hij zich daar niet mee in te laten had.
Men ziet dat de Duitschers er een slag van om den arm
handen, om de gevangenen in te lichten zooals het behoorde.
Wat was er geworden van deze 1935 Mark ? Alles lag
dienaangaande in het duister. Wel was ik veroordeeld tot verbeurdverklaring mijner drukkerij, maar geenszins tot eene geldboete, zoodat ik onbetwistbaar meester bled mijner ontnomen
geldwaarde. Maar aan recht en billijkheid hechtte men in de
gevangenis van Aken juist evenveel of even weinig belang. Een
Duitsch moordenaar van het gemeene recht mocht klachten
indienen, tot zelfs bij den keizer, maar Belgische politieke ge218

vangenen.... neen ; die moest men maar met de grootste gestrengheid en op de meest willekeurige wijze behandelen, of
liever.... mishandelen !
Later, in de gevangenis te Cassel, werd er op de wandelplaats eens gesproken over het rooven van geld door de jachthonden der Duitsche gerechtigheid, gepleegd op aangehouden
burgers. Te dier gelegenheid vertelde een onzer medegevangenen, de heer Louis Mees, van Hasselt, dat eertijds een zijner
bekenden te Brussel in hechtenis werd genomen en door de
Duitsche polizei beroofd van eene geldtasch, ruim 2000 Mark
bevattende. En om die bandietertj nog meer kracht bij te zetten,
had men den bestolene er bovendien nog een duchtig pak slaag
bij gegeven. Gelukkiglijk was het bij mij nooit zoo ver gekomen.
Vooraleer afscheid te nemen uit de gevangenis van Aken,
moet ik hier nog eene kleine bijzonderheid meedeelen. Al
degenen, welke daar ooit zijn aangeland en in die zoogezegde
wachtkamer eenige dagen hebben doorgebracht, vooraleer
verder te reizen, zullen zich zonder twijfel bliiven herinneren,
hoe verkwikkend bet daar toeging, wanneer er aan eene natuurlijke behoefte moest voldaan worden. Men hield daar een
brizonder stelsel op na : die natuurlijke behoefte mocht zich
maar voordoen, wanneer een der gevangenbewaarders het
beliefde de deur van een er naast staande hok te openen, dat
den naam koolhok droeg, maar waarin al de afzichtelijkste
smeerlapperijen der gevangenis werden verzameld. En in dit
hok.... Ja, laat er ons maar liever over zwijgen in de overtuiging, dat de Kannibalen der oudheid er vrij beschaafder stelsels
op zullen nagehouden hebben dan degene, welke wij in de
gevangenis der Duitsche stad Aken aantroffen.
Een nog dagelijks gebezigd spreekwoord zegt, dat Aken
en Keulen niet in êenen dag gebouwd werden. Men roemt Aken
als een prachtige stad en de dom van Keulen als het achtste
wonder der wereld. Maar als het menschelijk vernuft eeuwen
noodig had om deze steden, onder bouwkundig opzicht, eene
wereldbefaamdheid te verschaffen, dan is het niettemin zeker,
dat ook de twee grootste smeerlapperijen der wereld te vinden zijn in den mesthoop der gevangenis van Aken en in den
v amigo » van Keulen, waarin ik, ongeveer een jaar later, op
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mijne doorreis te Keulen, in de gelegenheid werd gesteld een
nacht door te brengen.
Voor politieke gevangenen was die mesthoop in de gevangenis te Aken natuurliik goed genoeg. Maar ik heb mij ondertusschen dikwills afgevraagd, of er in dit hok nooit pest of
andere besmettelijke ziekten zijn losgebroken. Het tegendeel
zou mij verwonderd hebben !
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XIX.
IN DEN MOORDENAARSKUIL TE WERDEN.

ons lot werd eerlang te Aken beslist : ik en een
viertal andere gevangenen, deze laatsten alien
Franschen, zouden naar de gevangenis van Werden, aan de Ruhr, gezonden worden.
Geregeld alle twee, Brie dagen,waren er martelaren—want
het woord is niet overdreven — uit Aken naar alle richtingen
van Duitschland gestuurd, doch ons aantal was daardoor niet
verminderd, want in dezelfde verhouding waren er inmiddels
gevangenen uit Belgie en Frankrijk aangekomen.
Werden !... Welke akelige herinneringen wekt die moordenaarskuil niet op bij alien, die ooit het ongeluk hadden daar
opgesloten te worden ! En toch werd ons te Aken de gevangenis van Werden afgeschilderd als een der beste van gansch
Duitschland!
Op eenen middag, omstreeks 15 Januari 1917, bestegen
wij den trein, waaraan een gevangenwagon gehecht was, in
denwelken elk onzer in een afzonderlijk celleken moest plaats
nemen. Te Keulen werd er van trein verwisseld en gedurende
het halve uur oponthoud in de statie dezer stad, werden wij
omringd en bewaakt door een viiftiental Duitsche politieagenten, zoodat de eene of andere Keulenaar veel last zou gehad
hebben, indien deze het er op aan hadden willen leggen, een
onzer uit de handen trachten te halen.
VER
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Het spreekt van zeif dat, tiidens het halve uur waarop wij
gedwongen werden halt te houden vlak voor de aankomst der
treinen, wij het onafgebroken voorwerp waren der ziekelijke
nieuwsgierigheid van al de reizigers, die in onze nabijheid
kwamen. Denk eens na : vijftien Keulsche politieagenten voor
vijf gevangenen, waarvan de jongste 47 en de oudste 73 jaren
telde. Velen zullen wellicht In den waan verkeerd hebben in
ons een bende te zien, die het er op aan hadde gelegd gansch
de keizerlijke familie uit te moorden.
Ook de trein welke ons naar Werden voeren zou, was
voorzien van een gevangenwagon waarin wij weldra, en alweer
in afzonderlijke cellekens, in dewelke men zich tenauwernood
kon bewegen, plaats namen.
De reis van Keulen tot Werden duurde ongeveer vier uren
en te negen uur 's avonds, bij het uitstappen van den trein,
zagen wij ons plotseling omringd door een twintigtal politieagenten, welke gelast waren ons naar de gevangenis dezer stad
te begeleiden.
Daaruit bliikt meer dan afdoende, dat men in Duitschland
gewoon is alles groot aan te vatten en op alle gebeurlijkheden
voorbereid te zijn. Bedenk toch wat het gevolg zou geweest
zijn, indien een onzer vijf misdadigers, bij gebrek aan voldoende toezicht, in de gelegenheid ware gesteld geworden te ontsnappen in eene stad, door niemand der gevangenen gekend,
zonder een centiem op zak en, vooral voor miine medegevangenen, zonder de geringste kennis der Duitsche taal !
Ja, men had genii( ons goed te bewaken en geen half
werk te verrichten, vooral nadat men ons, met ketens aan de
handen, aan elkander vastgebonden had. En dan, omringd
door het twintigtal Werdensche politieagenten, viel er niet meer
te vreezen, dat de politie der oude stad Werden ondank van
haar werk zou gehaald hebben.
Nieuwsgierigen vertoonden zich weinig of niet op onzen
weg van de statie naar de gevangenis, want slechts hier en
daar brandde een zeldzame gazlantaarn en, door het nemen van
allerlei verzekeringsmaatrgelen, was het langzamerhand half
tien geworden.
Na enkele minuten gaans stapten wij over de brug van de
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Ruhr, op welke, naar ik in 't voorbijgaan bemerken kon, zich
de standbeelden bevonden van een aantal Duitsche vorstelijke
personen, alsmede met het zooveelste denkmaal van den onvermijdelijken Bismarck. Achter deze brug staat de gevangenis,
binnen welker poort wij welhaast verdwenen. Voorzichtigheidshalve waagde het de politie niet ons van onze ketens te ontslaan,
dan vooraleer wij ons in een bureel bevonden, waar wij ingeschreven werden.
Des middags waren wij uit Aken vertrokken met een enkelen boterham op zak, na de laatste acht dagen geweldigen honger' geleden te hebben. Was, bij onze aankomst in den Werdenschen moordenaarskuil het uur te ver verstreken om ons nog
eten te verschaffen, of was het bestuur der gevangenis van
gevoelen dat het onze gezondheid zou kunnen benadeelen door
ons, onmiddellijk na het avondmaal, ter rust te begeven ? Dit
raadsel werd nooit opgelost, maar vast gaat het dat, zoodra wij
ingeschreven waren, wij door een langen, smallen gang geleid
werden, in welks midden men ons eensklaps staande hield, de
deur eener cel opende, er ons binnenstopte en, zonder een
woord te spreken, de deur achter ons sloot.
En daar stonden we met vijf ongelukkigen, gansch in de
duisternis gehuld, te midden eener cel, wel een weinig grooter
dan eene gewone, maar toch ontoereikend om vijf menschen een
onderkomen te verleenen.
Wanneer onze oogen eenigszins aan de duisternis gewend
waren, ontwaarden wij in eenen hoek eenige platte voorwerpen
op den grond gespreid, op zulke wijze, dat wij er ternauwernood
de ledematen op konden uitstrekken, als wij ons dicht naast
elkaar neervleiden. Tot alle deksel ontwaarden wij twee dekens
voor ons vijven, en dat op een tijdstip, waarop het reeds duchtig begon te vriezen. Er bleef ons bijgevolg niets antlers over,
dan ons niet van onze kleederen te ontlasten en, gelaarsd en
gespoord, te trachten eenige rust op onze harde legerstede te
vinden. Maar die gewenschte rust kwam niet zoo spoedig als
wij ons voorgesteld hadden.
Reeds hoorden wij twee uur slaan op een naburigen kerktoren, en nog was geen onzer er in gelukt, eenige verkwikking
in den slaap te vinden. Van feitelijk slapen was er dien nacht
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zelfs geen spraak. Wel gelukten wij er in, ten prooi aan groote
vermoeidheid, van tijd tot tijd in het rijk der droomen te geraken, maar slechts om korts nadien opnieuw wakker te worden.
Den volgenden morgen moesten wij alras de ondervinding
opdoen dat degenen, gelast met het bestuur der gevangenis
van Werden, veel slechter menschen waren dan de buitengewone Duitsche misdadigers, die er mede hun verblijf hielden.
Omstreeks half negen werden wij op ongewoon brutaLen Loon verwittigd, dat wij den gevangenisbewaarder moesten
volgen. Onze drie-en-zeventigiarige kameraad van Tourcoing
trad het eerste buiten de afzichtelijke cel, waarin wij den nacht
hadden doorgebracht. Nauwelijks buiten gekomen, trok de gevangenbewaarder zich de klak van het hoofd en, onder het
uitbraken van een aantal Duitsche vloeken, sloeg hij deze herhaardelijk in het gelaat van den ouderling en riep ons daarna
toe, welken weg wij te volgen hadden. Nooit zal ik kunnen
uitdrukken wat er omging in mijn binnenste, bij aanstaren
van zulke beestachtige handelwijze. Het scheen mij toe, alsof
van verontwaardiging al mijn zenuwen zulken graad van
spanning hadden verkregen, als ik nog ncoit was gewaar
geworden, want van dergelijke hondschheid was ik de eerste
maal getuige. En het werd mij nog meer te moede toen ik den
blik vestigde op miinen ouden, zachtmoedigen lotgenoot, en
bespeurde dat er een paar glinsterende tranen aan zijne wimpers bengelden.
Veel tijd tot mediteeren over deze canaillestreek werd ons
niet gelaten. Beladen met onze valiezen, doorliepen wij een
paar gangen en moesten ons, te midden van een breeden gang,
met het gelaat tot den muur wenden. Wij bevonden ons tegenover de « Hausvaterei », 't is te zeggen, de plaats waar wij van
kleederen gingen verwisseld worden. De man, Welke in deze
gevangenis de taak van 0 Hausvater vervulde, was van betrekkeliik groote gestalte, met langen, zwarten baard, en kon even
de vijftig jaren voorbij zijn geweest. In tegenwoordigheid van
dien Hausvater », wiens gedragslijn tegenover de politieke
gevangenen alles behalve die van een K huisvader » was, moesten wij ons geheel ontkleeden, en werden wij gedwongen, de
kleederen van gewone Duitsche galeiboeven aan te trekken.
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Deze kleeding bestond uit ten eerste, eene onderbroek ;
k noem ze zoo, opdat de lezer begrijpen zou wat ik er door
)edoel, maar in geen voddenhuis ter wereld zou men dergelijk
morwerp een onderbroek hebben durven heeten. Van de ma at
Nerd niet het minst rekening gehouden, want de pakken waren
;ereed gelegd zonder dat iemand van ons het gezien had. —
Ten tweede, uit een hemd, waaraan geen enkele knop bevestigd
was ; toen ik het hemd om het liif trok kreeg ik den indruk,
alsof het pas daags te voren uit eene waschkuip was getrokken
en, zonder droogen, ergens neergesmeten was. 1k had mij
claarin niet bedrogen, want elken Zaterdag deed zich hetzelfde
verschiinsel voor. — Ten derde, uit eene broek, ongeveer van
de dikte van een blad inpakpapier, en waaraan geregeld de
helft der noodzakelijkste knoppen ontbraken. — Ten vierde,
uit een grauwen kiel. De gewone Duitsche gevangenisklanten
te Werden droegen bovendien, om het officieel uniform te volledigen, eene korte vest van dezelfde stof als de broek, maar de
politieke gevangenen waren daarvan uitgesloten. Zeer aarschiinlijk was de o Hausvater » van gevcelen, dat deze laatsten,
te midden van een buitengewoon strengen winter, het warm
genoeg hadden met den kid alleen. Verders kregen we kousen
aan de voeten, waarvan het onderdeel zoo dik en onregelmatig
was gestopt, dat het veeleer aan eene plank geleek. Aan de
voeten bekwamen wij houten zolen, bevestigd aan een lap zeildoek,maar waarmee men onmogelijk op eenigszins regelmatige
wijze gaan kon. Voeg daarbij nu nog een bruine klak, alsmede
een stuk vod om den p als mee te bedekken, en men zal zich
min of meer een gedacht kunnen vormen van de potsierlijke
waarin wij gehuld waren. Het was ons volstrekt verboden eenig ondergoed van ons eigen te dragen, en bedrog kon
er niet gepleegd worden, vermits al onze kleederen in handen
van den 0 Hausvater » bleven.
En toch, ondanks al het onbehaaglijke mijner bandietenkleedij, kon ik er mij niet veel om bekommeren. Mijn geest was
te veel vervuld met de schurkachtige gedragslijn van den gevangenbewaarder, die eenige minuten te voren de klak in het aangezicht van den ouderling had geslagen. Ofschoon het niet in

mijne bedoeling lag er jets van aan den 4( Hausvater » mee te
deelen, ontvielen mij toch eensklaps de woorden :
— 1k heb zooeven met verontwaardiging moeten bestatigen dat de gevangenbewaarder, welke ons tot hier geleid
heeft, brutaal-weg en zonder de minste reden, tot driemaal toe,
zijne klak in het gelaat sloeg van den drie-en-zeventigjarigen
man, welke voor mij werd binnengeroepen. lk zou u willen
vragen of dergelijke barbaarsche gedragslijn tot de gebruiken
dezer gevangenis behoort, en zoo ja, of gij er wel eens over
nagedacht hebt wat de politieke gevangenen daarover, na hunne
bevrijding, in hunne wederzijdsche landen, vertellen zullen.
Men kon het den 0 Hausvater aanzien, dat hij niet gewoon
was met dergelijke vragen overstelpt te worden, want toen hij
zich tot mij wendde, schenen hem de oogen als uit het hoofd
te puilen en met eene donderende stem volgde zijn antwoord :
— 0 Niemand heeft hier het recht mij vragen te stellen
Neem u in acht ! In voorkomend geval zal ik u, gedurende acht
dagen, tusschen de ijzers doen klinken !
Niettegenstaande de uitdagende houding van den 0 Hausvater ›>, liet ik er toch onmiddellijk op volgen :
Dan wil ik toch eens van de eerste de beste gelegen—
heid gebruik maken, om dezelfde vraag aan den bestuurder der
gevangenis te stellen !
En zonder eenig antwoord of te wachten, keerde ik mij
om en verliet de 0 Hausvaterei om plaats te maken voor den
vierden Bezel.
Nadat wij alien in ons galeiboevenkostuum gestoken waren, leidde men ons naar de badplaats, waar een bandiethaarkapper gereed stond, om het overige van ons 0 toilet » te
maken. Dit toilet bestond in het glad scheren van ons gelaat,
en het hoofdhaar werd zoo kort gesneden, dat het er bijna uitzag
alsof het scheermes er aan gebruikt was. Hoe snel deze operatie ook was afgeloopen, toch was er tijds genoeg geweest, om
uit den mond van den haarkapper zelf te vernemen, dat deze
kerel niet min dan Brie moorden op het geweten had. Het behoud van zijn leven had hij te danken aan een zijner familieleden die, tijdens een jachtongeval, den keizer dienst had weten
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te bewijzen en dezes voorspraak had ingeroepen. Wij waren
dus bij puik gezelschap aangeland.
Na ons haarkappers-toilet moesten wij ons andermaal
ontkleeden om onder een stortbad geplaatst te worden, waarvan het water niet eens lauw was. Onder gevloek en getier
werden wij opgejaagd om ons zoo snel mogelijk te kleeden
En toch ging het niet vlug genoeg van de hand, want het mocht
een ware kunsttoer genoemd worden, om voor het eerst de
niet passende en knoplooze kleederen aan het lichaam te
houden.
Daarna werden wij naar onze koude cel teruggezonden.
Het kort gesneden haar, gevoegd bij de gevangenkleedij, die
het gevoel deed ontstaan alsof we niets om het lijf hadden,
maakte op ons alien een allerpijnlijksten indruk.
Wij vroegen ons af in welken ellendigen toestand wij den
volgenden nacht zouden doorbrengen, want men zal zich herinneren, dat wij slechts over twee dekens voor vilf personen be•schikten.
Neen, rooskleurig zag het er voor ons niet uit, en wij begrepen maar al te wel, dat wij ons bevonden aan den voet van
een Calvarieberg, dien het ons niet gemakkelijk vallen zou tot
den top te beklimmen.
Onze oudste gezel, het slachtoffer der barbaarsche behandeling, had zich in eenen hoek der cel neergezet, met het hoofd
tusschen de handen verborgen en zat in stilte te weenen. Met
de drie overigen was het al weinig beter gesteld en ik zou ongelijk hebben bier niet openhartig te bekennen, dat de moedeloosheid ook niet mij met voile armen had aangegrepen.
Voor wat mij betreft, lang bleef ik niet verkeeren onder
deze overweldigende indrukken. Mijn leven lang heb ik den
steiregel gevoegd, van twee slechte wegen immer den beste te
kiezen, en nu wij ons bevonden tegenover eene onverbiddelijke
noodzakelijkheid, was ik weldra tot het besluit gekomen dat,
hoe hard ons lot ook ware, wij toch ongelijk zouden gehad
hebben, het hoofd moedeloos op de borst te laten blijven
hangen.
Na eenige keeren op en af de cel gewandeld te hebben,
plaatste ik mij eensklaps voor mijne nieuwe kameraden en begon
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te pogen hen een riem onder het hart te steken. ik deed het
verkeerde onzer handelwijze uitschijnen en spoorde hen aan,
andermaal moed te hervatten. Eenmaal de vrede gesloten, zouden MI toch onmiddellijk tot onze haardsteden weerkeeren en,
ofschoon ik zelf er weinig geloof aan hechtte, gaf ik hen toch
de stelligste verzekering, dat de oorlog niet fang meer duren
kon, en dat er aan ons Iijden wellicht spoediger een einde
komen zou, dan wij durfden veronderstellen. Voor overige gaf
ik als mijne onwrikbare overtuiging te kennen, dat er aan den
einduitslag van den oorlog niet mocht getwijfeld worden, en dat
het vooruitzicht van de naderende klopping der Duitschers
alleen van acrd was om met vertrouwen de toekomst te gemoet
te zien. Verder gal ik den raad, voortaan te gebaren alsof de
Duitsche brutaliteiten ons niet bet minst aanbelangden.
Milne woorden vonden weerkiank in het gemoed der /enden, en eene uur later zaten zij zelf te jokken met het potsierlijke
onzer kleeding.
Voor de eerste maal dat wij soep in ons nieuw hotel bekwamen, was er zelfs een extratje aan toegevoegd : twee panharingen, zoo dik met pekel omhuld, dat wij ternauwernood de
vischsoort konden onderscheiden.
Er was echter niet veel onderzoek noodig om tot de overtuiging te . komen, dat de plaats van ons extratje in den vuilnisbak
in stele van onze ma_ ag was. De visch viel letterlijk uiteen van
rotheid, en ik had er mijn boevenkostuum op durven verwedden,
dat deze visch minstens drie weken geleden uit het water was
boven gehaald. Al werden onze ingewanden door honger verscheurd, toch aarzelden wij geen oogenblik onze tien panharingen, de eene na den andere, in het closet te werpen.
Bij de uitdeeling der middagsoep had ik er den gevangenbewaarder op gewezen, dat er in onze cel slechts twee dekens
voorhanden waren, loch er werd geantwoord dat er, in dit
geval, voor Belgier and FransOzen nog twee te veel waren.
Wie zou er nog aan getwijfeld hebben, dat Duitschland geen
groote cultuurstaat was, na het bekomen van dergelijk antwoord ?
Des avonds wachtte ons eene nog veel ergere teleurstelling.
Er werd ons medegedeeld, dat wij ons moesten gereed maken
om, bij het slapen gaan, onze gevangeniskleederen buiten de
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deur der cel te leggen. Wij zouden dus, gedurende den nacht,
niets om het lichaam mogen behouden dan hemd en onderbroek,
en als men daarbij bedenkt, dat wil ons bevonden in Januari
1917, op hetzelfde oogenblik waarop deze bij uitstek strenge
winter was ingetreden, kan men zich wet voorstellen, in welken
ellendigen toestand de nakende nacht zich aan ons vertoonde.
Hoe het zil, we hielden onze kousen aan de voeten en
schaarden ons zoo dicht mogelijk naast elkander ; dit was het
eenig middel om ons eenigermate met twee dekens te kunnen
behelpen. Er behoefde voorzeker eene groote dosis wilskracht,
om ons eenigermate in normaal humeur te houden.
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XX.
EEN LIJFSONDERZOEK 131J EEN WERDENSCH ZW1JN
EN ONTVANGST BIJ DEN GEVANGENISBESTUURDER.

nadien moesten wij het gewoon lijfsonderzoek
bij den dokter der gevangenis ondergaan. Deze
geneesheer was een der brutaalste kerels, welke ik
in Duitschland ontmoet had, en al degenen, die
tusschen zijne klauwen vielen, zullen er weinig aangename herinneringen van bewaard hebben.
Natuurlijk moesten wij ons gansch ontkleeden, om daarna
beurtelings bij hem toegelaten te worden. Nu was het eene stelselmatige gewoonte van dien man, de gevangenen te beleedigen, in plaats van zijn ambt als geneesheer uit te oefenen. lk
weet niet of hij lid was der # Vaterlandspartei maar vast
gaat het, dat Been Reventlow een verstokter en fanatieker Pruis
kon geweest zijn dan die gevangenis-Esculaap.
Toen de beurt aan mij gekomen was, deed hij mij plaats
nemen op eenen bascuul om gewogen te worden, en nadat daaraan voldaan was, wierp de dokter zich achterover in zijnen
armstoel en sprak eensklaps
Veroordeeld voor spionneering ?
1k beschouwde hem verwonderd, want aan dergelijke vraag
had ik mij geenszins verwacht. En het was slechts nadat
zijne vraag, maar ditmaal veel luider, herhaald had, dat ik ten
antwoord gaf
— K Neen, niet veroordeeld voor spionneering
AAGS
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En de geneesheer weer :
— o Al de politieke gevangenen welke te Werden komen,
zijn doortrapte spionnen ! En een spion is het verachte1ijkste
wezen dat er bestaat. Deze kan niet streng genoeg behandeld
worden ! Men had u alien moeten fusiljeeren, in plaats van hier
het brood onzer gevangenen onder den neus te komen weghalen !
— << En welke soort wezens zijn dan de Duitsche spionnen ? 0 waagde ik te vragen.
— 0 Duitschland heeft zulk ras, zulk uitschot der maatschappij nooit in dienst gehad ! » bulderde de dokter op eenen
toon, welke mij vreezen deed dat in zijn hoofd zich niet alles in
normalen toestand beyond.
1k kon mij echter niet weerhouden er op te laten volgen :
— << 1k heb mij nochtans laten wijsmaken dat al de Duitschers, welke zooveel jaren te Antwerpen de grootste gastvrijheid genoten, nooit anders dan spiondienst verricht hebben.
En ik geloof wel dat het aldus het geval is geweest, want niemand in de Scheldestad kende beter alle straten en honderde
bijzonderhe'den, dan de gewezen bedienden der voormalige
Duitsche handeishuizen, die sinds het begin van den oorlog
de plaats van polizei vervullen. o
Mijne aanmerking moest dit Werdensch zwijn wel zeer
verbaasd hebben, want men kon het aanzien dat tegenspraak
hier niet geduld werd. Althans, het scheen me toe,dat de oogen
van den dokter minstens de heeft grooter waren geworden, toen
ik aan het einde mijner korte weerlegging gekomen was.
— o Wat ge zegt is leugentaal ! > riep de Esculaap, terwijl
zijne handen loodzwaar op de tafel vielen. En daarop volgde
een aanval in regel tegen al de geallieerde staten, maar de
o Englander 0 vooral moest het ontgelden. En de man keelde
zoo luid, dat men hem op minstens dertig meters afstand duidelijk hooren kon.
Ondanks al dit gebulder, liet ik mij niet het minst uit het
veld slaan, maar merkte kalmpjes aan
— o Mijnheer, ik had mij voorgesteld dat ik mij tegenover
den geneesheer der gevangenis be yond, om het gebruikelijke
lijfsonderzoek te doen, en tot hiertoe hebt ge niets gedaan dan
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verwijten toegestuurd en mij beschuldigd van spionneering. Mag
ik u in herinnering brengen dat ik geene onderzoeksrechters
meer noodig heb, vermits ik al lang veroordeeld ben ?
Reeds bij zijn vorigen uitval meende ik, dat de dokter de
superlatief van dolheid bereikt had, loch ik had mij vergist,want
na mijne laatste woorden dacht ik dat de man werkelijk horendol » — dus eenige graden meer dan gek, geworden was.
Hij sprong recht en liep brullend van den eenen naar den anderen leant van zijn laboratorium, terwiit de infirmier die hem
zekere Fink, een kerel van een dertigtal
steeds ter zilde stond
jaren, die in barbaarschheid met ziinen meester de mededinging
goed kon volhouden mil met vlammenden blik aanstaarde,
zonder evenwel een woord uit te brengen. In zijn laatste stadium
van waanzin ging de dokter op zulke wijze te werk dat een
gevangene, al behoorde deze nog niet tot de zenuwachtigste,
zich omgewend en het op een loopen zou gezet hebben, zonder
naar zijne kleederen om te kijken, wat als zeer aanmoedigend
gelden moest voor den ongelukkige, die na mij zijn zoogezegd
lijfsonderzoek bij den dolzinnigen Duitschen patriot afleggen
zou. En wanneer die menscheliike beest nog minstens een
drietal minuten allerlei domheden had uitgekraamd, strekte hij
eensklaps den linkerarm vooruit en donderend klonk het door
zijn laboratorium
— Heraus !... »
En daarmee was het traditioneel lufsonderzoek ten einde.
Hadden de Duitschers daags te voren aan een of ander front
weer eene Pyrrhus-overwinning behaald, die het Pruisisch bloed
van dien arzt 0 tot het kookpunt had doen stijgen ? lk weet bet
niet, maar zooals ik nadien van verschillende gevangenen te
Cassel vernam, welke insgelijks te Werden het liifsonderzoek
moesten ondergaan bij dien voorbeeldigen geneesheer, schenen
dezen er weinig aangename indrukken van bewaard te hebben.
Ook Coen wij in onze voile eel waren weergekeerd, waren al
mijne gezellen het eens te verklaren, dat de dokter de gevaarlijkste gek van Werden was.
Den volgenden dag Werden wij, alsmede een aantal andere
politieke gevangenen,die reeds enkele dagen te voren uit andere
streken waren aangekomen, bij den bestuurder der gevangenis
232

ontboden, want in de moordenaarskolonie van Werden bestond
het gebruik, dat de nieuwe kostgangers kennis met hem maken
moesten.
In groepjes van acht tot tien man werden zij in zijn bureel
toegelaten. De bestuurder, een man van groote gestalte en
ongeveer vijf-en-zestigjarigen ouderdom, droeg, als bijzonder
kenteeken, een < zeeverlapje >> under den hals. En toen zij alien
naast elkander stonden geschaard, sprak hij ons nagenoeg in
dezer voege in slecht Fransch toe :
— « 1k moet u in herinnering brengen, dat deze gevangenis de strengste van gansch Duitschland is. Het meerendeel der
gevangenen behooren tot de grootste misdadigers van het rijk.
Het gevolg daarvan is, dat wij met de uiterste gestrengheid
tegenover hen moeten optreden. En daar die gestrengheid van
algemeenen aard is, kan er voor u, politieke gevangenen, geene
uitzondering gemaakt worden ; en dit te min, daar gij alien
veroordeeld zijt tot dwangarbeid en als zoodanig geroepen om
met de Duitsche misdadigers gezamenlijk te arbeiden. Als zoodanig ook kan ik niet toelaten, dat iemand uwer pakken eetwaren uit Zwitserland of elders oritvange. 1k durf hopen dat gij
u aan de strenge tucht, welke hier noodzakelijkerwijze moet
heerschen, zult weten te onderwerpen en eene volledige gehoorzaamheid tegenover al de gevangenbewaarders betoonen
zult. In vergelding daarvan zal ik trachten, zoodra er plaats in
minder strenge gevangenissen beschikbaar wordt, u zoo spoedig mogelijk daarheen te zenden ! »
En daarmee was de 0 maiden-speech >> van den bestuurder ten einde. De man had zich niet bediend van een brutalen
toon ; integendeel, kalm, bedaard en afgemeten was hem ieder
woord uit den mond gevloeid onder eene doodsche stilte.
In toen hij zweeg veroorloofde ik mij de opmerking :
— 0 Heer bestuurder, het zal mij wel toegelaten worden
hier eveneens een woord in het midden te mogen brengen.
Wij alien zijn politieke gevangenen en bijgevolg geene misdadigers. In de samenleving behooren wij tot de categorie der
achtingswaardige burgers. De eenige fout die ons ten Taste kan
gelegd worden is, dat wij wederzijds ons Vaderland gediend
hebben, wat iedereen als een onvervreemdbaar recht erkennen
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moet. In hoedanigheid van burgers en handelaars zijn wij gewoon aan orde en tucht, en ik denk derhalve te mogen verzekeren dat, onzer oogpunt van gehoorzaamheid, niemand
onzer over zich zal doen klagen. Maar ik durf tevens hopen,
dat er geene onverdiende en door niets te wettigen mishandelingen op ons zullen gepleegd worden zooals dit, jammer genoeg, met een onzer, een Brie-en-zeventigjarige ouderling,
reeds het geval is geweest. Betreurenswaardige feiten van dien
aard zijn niet geschikt, om ons een groot gedacht van Germaansche cultuur te doen opvatten.
1k zweeg. Terwiji ik sprak had de bestuurder een blik op
mij gevestigd gehouden, en toen de stilte heerschte, sloeg hij
de oogen ten gronde.
Een oogenblik had ik mij voorgesteld dat hij verdere opheldering zou verlangd hebben, maar weldra bleek het, dat hij
geene opheidering wenschte. En na ongeveer een paar minuten
in dien onbeweeglijken toestand verkeerd te hebben, verhief hij
het hoofd en op denzelfden stillen toon van zooeven, sprak hij
ons toe :
— Gij kunt gaan ! »
En de kennismaking met den bestuurder der gevangenis
van Werden, in tegenwoordigheid van den o Hausvater », die
zich geen woord had laten ontvallen, was afgeloopen.
Toch werden wij niet onmiddellijk daarop naar onze wederzijdsche cellen teruggezonden. Wij moesten wachten totdat at
de nieuwgekomenen nagenoeg dezelfde woorden uit den mond
des bestuurders hadden gehoord. En deze nieuwgekomenen, uit
alle gedeelten van Belgie en het Noorden van Frankrijk naar de
moordenaarskolonie van Werden gezonden sedert de laatst verstreken acht dagen, waren een zestigtal.
Al deze ongelukkigen moesten in den breeden gang vOOr
het bureel blijven wachten, totdat de laatste gevangenen op hunne beurt kennis met den bestuurder hadden gemaakt.
En wanneer deze cerêmonie 0 was afgeloopen, trad de
bestuurder buiten zijn bureel. Een viertal gevangenbewaarders,
welke aan de deur hadden post gevat, benevens den Hausvater », deden hem uitgeleide naar een ander gedeelte der gevangenis maar in zulke houding, dat de lakschheid aan het bespot234

telijke geleek. Men kreeg zoowat den indruk alsof er een heilige
uit den hemel was neergedaald, die door een half dozijn aanbidders vereerd werd.
Waarheen telkens de bestuurder, na dergelijke kennismaking, geleid werd, kwam niet tot ons ; maar er verstreken nog
wel een twintigtal minuten, vooraleer de lange gestalte van den
« Hausvater » zich andermaal aan ons vertoonde.
Had hij, in tegenwoordigheid van den bestuurder en tijdens
(le ontvangst, een lijdzame gedragslijn aangenomen, thans stond
er op zijn gelaat eene uitdrukking geprint, die alles behalve
vreedzaam mocht genoemd worden.
Hadden andere gevangenen, op hunne beurt, den moed
bezeten en het noodzakelijk geoordeeld om, evenals ik, zich de
tolk van gerechtvaardigde klachten te moeten maken in het kabinet des bestuurders ? 1k weet het niet ; maar hetgene volgt gaf
mij de verzekering dat dit wel het geval moest geweest zijn.
Althans, hij plaatste zich voor het zestigtal gevangenen en
als een razende duivel brulde hij in het Duitsch :
— « 1k moet u eens en voor altijd doen opmerken, dat het
zeer gevaarlijk voor u zijn zal, klachten bij den bestuurder te
uiten. Gij hebt u te gedragen naar de voorschriften der gevangenis en daar houdt alles bij op. Die voorschriften worden hier,
zooals het de bestuurder reeds deed opmerken, met de meeste
gestrengheid toegepast. Vergeet daarbij niet dat het nutteloos
zijn zal te denken dat, al zijt gij politieke gevangenen, gij
recht hebt op eene betere behandeling dan die der gemeene
misdadigers. Een gevangene die tegen de belangen van het
Duitsche rijk heeft gezondigd, beschouwen wij veel slechter dan
de grootste « verbrecher 0, die bij ons wordt aangetroffen.
Verwacht u dus niet aan de geringste toegevendheid van onzentwege. »
En nu wisten wij aanstonds waaraan wij ons te houden
hadden. Dat wij op geene toegevendheid vanwege het personeel
der Werdensche gevangenis mochten rekenen, daarvan hadden
wij reeds de treurige ondervinding opgedaan. Maar, vroegen
wij geene toegevendheid, beestigheden konden wij eveneens
missen.
Indien echter de « Hausvater 0 er op gerekend had, dat
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zijne woorden van aard zouden geweest zijn om een overweldigenden indruk op ons te weeg te brengen, had hij zich ten zeerste bedrogen.
Toen hij opgehouden had te spreken, stond hij zelf een
oogenblik als verbluft over de bepaalde onverschilligheid, die
de nieuwe gevangenen aan den dag legden.
Geen onzer vertoonde de geringste ontroering. Ja, bij een
toeschouwer had het den indruk moeten verwekken, alsof de
zaak ons in geenen deele aanbelangde.
De Hausvater zeif was door onze onverschilligheid zoo
zeer onthutst geworden, dat hij zich niet verder meer om ons
bekommerde, rechtsom keerde en het aan de ons omringende
gevangenbewaarders overliet, ons als schapen naar onze wederzijdsche cellen terug te geleiden.
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XXI.
WAT EEN GEVANGENE LUDEN KAN.

paar dagen nadien werden wij aan den arbeid
gesteld. Twee mijner gezellen werden ingedeeld bij
de meubelmakers ; met ons Brie overigen waren wij
bestemd om papieren zakken te plakken. Ons collectief leven in dezelfde cel, dat een vijftal dagen geduurd had,
ging verbrokkeld worden. Sinds den dag onzer scheiding tot
aan ons vertrek naar Cassel, zou ik de nieuwe meubelmakers,
waarvan de een fabriekbestuurder en de andere ingenieur was,
niet meer weerzien.
Onze werkplaats tot het vervaardigen van papieren zakken
was groot, maar van luchtigheid kon er geen spraak zijn. In
deze plaats waren dagelijks een tachtigtal gevangenen werkzaam.
Volgens den aard der papieren zakken was ieder gevangene, als dagtaak, het maken van eene bepaalde hoeveelheid,
opgelegd. En de overheid hield daar streng de hand aan. Wie
aan zijn cijfer te kort kwam, liep onvermijdelijk tuchtstraffen op.
In 't algerneen waren de cijfers der voortbrengst veel te
hoog. Er waren soorten zakken, waarvan men er elken dag
verscheidene duizenden leveren moest.
Papieren zakken maken is voorzeker geen kunstwerk ;
iedereen, na er eene halve uur op gestaard te hebben, is van de
bewerking op de hoogte, en het komt er nu maar op aan, de
handen zoo snel mogelijk in beweging te houden, om het verEN
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eischte aantal zakken of te werken. Het geldt hier dus enkel
eerie kwestie van vaardigheid.
Nu zal iedereen begrijpen dat, bij voorbeeld, menschen van
zestig tot zeventig jaar, niet meer de vlugheid bezitten van lieden,
welke zich in de voile kracht des levens bevinden, en er stellig
tusschen beiden een merkelijk verschil van voortbrengen bestaan
moet. Welnu, in de moordenaarskolonie van Werden houdt men
daar niet de minste rekening mee. Het gevoig daarvan is, dat,
ondanks al den goeden wil van bejaarde gevangenen om elken
dag tot het vastgestelde zakkencijfer te geraken, daarin niet altijd
gelukt wordt en de straffen dan ook niet uitblijven.
Voor ons echter bestond er een gunstiger uitzicht. Het
reglement schreef voor, dat voor nieuwe gevangenen de eerste
maand als leertild geldt en het maximum van het aantal te maken
papieren zakken bedraagt drie honderd per dag ; na de tweede
maand verdubbelt dit getal ; de derde maand worden de tweederden vereischt, en eindelijk van at de vierde maand moet het
volledig aantal geleverd worden.
Vermits de bestuurder uit eigen beweging beloofd had ons
zoo spoedig mogelijk naar eene andere gevangenis te zenden,
bekommerden rij ons niet al te zeer om onzen dagelijkschen
arbeid en het gevaar, er veel straf voor op te loopen, was dan
ook weinig groot.
Van de tachtig papierbew rkers onzer zaai, waren er ongeveer twintig politieke gevangenen ; al de overige bestonden nit
Duitsche misdadigers, waaronder verscheidene moordenaars,
Wier straf veranderd was in levenslangen dwangarbeid. Een
dezer beyond zich reeds 27 jaar in de gevangenis van Werden
en stied er eene maand na onze intrede. Een aantal anderen
hadden straffen opgeloopen van tiers, viiftien, twintig jaar dwangarbeid.
Zoodra een achttal dezer vernomen hadden dat ik van
Antwerpen afkomstig was, schaarden deze zich den volgenden
Zondag om mij been en vroegen allerlei inlichtingen over de
Scheldestad. En wil men weten waarom de belangsteliing dezer
misdadigers voor Antwerpen z66 groot was ? Allen hadden tot
aan het uitbreken van den oorlog, onze stad bewoond en waren
er op het laatste oogenblik uitgedreven geworden ; eenmaal op
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Duitsch grondgebied waren die weinig aanbevelenswaardige
K leute » bij den kraag gevat om hunne oude rekeningen met het
Duitsch gerecht te vereffenen. Twee hunner hielden Duitsche
kroegen in de Nassaustraat ; een derde oefende hetzelfde bedrijf
uit op de Orteliuskaai ; een vierde op de Burchtgracht ; een
vijfde in de Saucierstraat, enz.
Men ziet dat de kroeghouders behoorden tot het 0 fijne >,
Duitsche yolk, wier lokaaltjes tijdens den eersten roes der oorlogsverklaring in het Schipperskwartier erg werden toegetakeld.
En wat wel zonderling klinken moet is, dat al deze schurken
reeds sedert jaren, volgens hunne eigene bekentenis, aan den
havenkant onder valsche namen verbleven. Geen wonder dan
ook dat sommigen dezer Antwerpen bestempelden als het veiligheidsoord voor al wat Duitsch is. In 't voorbijgaan zij hier opgemerkt, dat in de toekomst de politie goed doen zou, wat beter
toezicht uit te oefenen op degenen, die opnieuw met Duitsche
uithangborden zouden komen pronken.
Hoe weinig sympathiek onze werkgezellen ook waren, toch
viel er aan hunnen omgang niet te ontsnappen.
Onze dagelijksche maaltijden bestonden uit : 's Morgens,
te 6 uur, een halven drogen boterham met eenen drank, welke
men den naam van koffie gaf, maar waarmee scheikundigen veel
last zouden gehad hebben, er de samenstelling van te ontdekken ; 's middags, 1 1/4 liter soep ; 's namiddags weer een halven boterham en 's avonds, te 6 uur, 3/4 liter gerstwater.
Alles te zamen gevoegd, was stellig ontoereikend om er
een knaap van tien jaar regelmatig mee te voeden. En dat was
het voedsel voor volwassen menschen, waartusschen er zich
bevonden, die reeds jaren aan allerlei ontberingen leden. En
toch was het ten strengste verboden, eetwaren uit het buitenland te ontvangen en zelfs, te midden van den strengen winter,
eenig ondergoed van ons zelven te dragen. Is er grooter dwingelandij denkbaar ?
Te 6 uur 's morgends stonden wij op en 's avonds, onmiddellijk na het eten, gingen we slapen. Onze slaapplaats was
eene ware o menagerie » van bouwing. Verbeeld u eene uitgestrekte zaal van een dertigtal meters lang en ongeveer even
zoo breed, verdeeld in eene groote hoeveelheid getraliede
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kooien, juist groot genoeg om er een hangend bed in te plaatsen en, in zildelingsche richting, in recht te staan.
Wanneer al de gevangenen zich in hunne wederzijdsche
kooien bevonden, werden, op zelfwerkende wijze, eensklaps al
deze leeuwenhokken gesloten en men verkeerde in verzekerde
bewaring totdat het gelui eener klok aanduidde, dat het tijd
was om op te staan. Op dezelfde wijze werden de cellen geopend om vrijen toegang naar beneden te verleenen.
Indien, bij voorbeeld, een opgeslotene, gedurende den
nacht, door eene beroerte of andere plotselinge ziekte getroffen
werd, zoo stierf hij onvermijdelijk in dit beestenhok, zonder de
minste hulp, want er was in de eel niets aanwezig waarmee
men eenig teeken geven Icon, en een nachtwaker heb ik nooit
gezien of gehoord.
De lezer zal nu wel eenigszins op de hoogte zijn van het
onmenschelijk lot, dat de politieke gevangenen te Werden te
verduren hadden. En als men er bovendien de brutaliteiten der
gevangenbewaarders bijvoegt, zal niemand durven betwisten
dat honden, vOOr zandkarren bespannen, een beniidenswaardiger bestaan hadden dan wij.
Maar dit was niet alles. 's Morgens, 'smiddags en 's avonds
was het alleen toegelaten aan eene natuurliike behoefte te voldoen, en het overige van den dag moest men het niaar tracht n
te schikken.
Pas een paar dagen te Werden aangekomen, trad de buitengewoon strenge winter van 1917 in. Het vroos onafgebroken dat het kraakte. Welnu, in onze uitgestrekte werkplaats
brandde slechts eene gewone kachel, achter welke de grootste
misdadigers zich vrijelijk mochten scharen, en na veertien dagen
brandde deze bijna niet meer, bil gebrek aan kolen. Geen enkelen dag heb ik de ruiten der werkplaats ontdooid gezien.
Om niet te bevriezen, waren wij genoodzaakt ons gansch gekleed te bed te leggen, ofschoon dit door het reglement ten
strengste verboden was.
Elken dag waren wij verplicht ons eene uur onder de open
lucht te begeven. En men denke niet dat wij ons naar goeddunken bewegen mochten. Onze wandelplaats, of juister gezegd,
ons martelaarsplein, was eene groote, vierkante binnenplaats,
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onzer de open lucht, eenigszins bergopwaarts aangelegd. Met
onze uitermate dunne kleeding en schoeisels die ons het gaan
schier onmogelijk maakten moesten wij, op vier stappen afstands
van elkander en met snellen tred, op en af deze plaats marcheeren.
Anderhalve maand lang vroos het zoo hard, dat er op de
lange afwateringsbuizen langs den muur eene ijskorst van minstens twintig centimeters dikte, voortdurend bevestigd bleef.
Het was een echte Calvarieberg dien wij dagelijks beklimmen moesten.
Geregeld werden wij op dien tocht bewaakt door twee
gevangenbewaarders, loch, om zooveel mogelijk te ontsnappen
aan deze verschrikkelijke koude, wisselden dezen elkander elk
kwaart uurs af. Terwijl de een buiten bij ons de wacht hield,
ging de andere binnen. En toch waren deze gevangenbewaarders in pelsen mantels gewikkeld, terwijl wij... schier naakt
over het martelaarsplein drilden.
De Duitsche moordenaars en inbrekers daarentegen hadden
oneindig minder van de koude te lijden dan :wij ; deze toch hadden eene ondervest en boven den werkkiel droegen zij bovendien
eene vest van dikke stof en waren voorzien van gewone schoeisels. De politieke gevangenen werden dus oneindig slechter
behandeld dan de gevaarlijkste Duitsche bandieten.
Daarbij kwam zich nog iets voegen, dat onzen lijdensbeker
deed overloopen. Na enkele dagen de bitterste koude verduurd
te hebben, begonnen al de politieke gevangenen onzer afdeeling,
zonder een enkele uitzondering, geweldig te lijden aan diarrhee.
Mijne gezellen kregen het uitzicht van teringlijders, op wier
gestel deze ziekte reeds merkelijke vorderingen gemaakt had.
Ofschoon ik over mijn eigen gelaat niet oordeelen kon, gevoelde
ik wel aan mijnen lichamelijken toestand, dat het met mij niet
beter gesteld was. Tot overmaat van ramp zwollen onze voeten
op schrikbarende wijze, die onze onrust nog meer opwekten.
En wanneer wij, na de grootste krachtinspanning, er in gelukt
waren de houten zolen met de zeildoeklappen over de voeten
te trekken, gevoelden wij eene schier onuitstaanbare pijn. Toch
was niets in staat om dit wee te verzachten. Integendeel, hoe
meer de uren voortkropen, hoe ellendiger werd het daarmee
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gesteld. Voor wat mij betreft, na enkele dagen waren mijne
voeten slechts eene wonde. En in eenen toestand welken ons
niet toeliet dan onder de pijnlijkste moeite de trappen te beklimmen of af te dalen, bleven wij toch gedoemd om elken dag eene
uur lang dien gevloekten weg in de ijselijkste koude af te leggen.
Onbewimpeld gesproken, indien men mij op dit tijdstip de
keus hadde gelaten tussehen het leven en den dood, zou ik geen
oogenblik geaarzeld hebben mij vOOr de trompen der geweren
te plaatsen.
Welke niet het
In de sombere kerk der gevangenis
geringste gevoel van eene aan den godsdienst gewijde plaats
kon doen ontstaan kropen wii zoo dicht mogeliik tegen
elkander aan, om eene beschutting tegen de nijpendste koude
trachten te vinden. Nooit had ik in de verste verte durven vermoeden, dat het menscheliik lichaam bestand was om zooveel
lijden en ellende te blijven verduren, zonder er onder te bezwijken.
En toch, zoolang ik mij in de gevangenis beyond, heb ik
nooit 66n oogenblik mijne tegenwoordigheid van geest verloren.
Noch bedreigingen, noch beloften van strafvermindering waren
ooit in staat geweest mij iii mijne houding te doen wankelen,
en aan mijn vastberaden karakter hadden mijne medewerkers
ongetwiifeld het behoud hunner vrijheid te danken. Moedeloosheid was immer een onbekend jets gebleven, en ondanks dit
alles, greep er op den eersten Zondag der maand Februari 1917
jets zoo zonderlings in mij plaats, dat ik er lang nadien nog
geene ware beteekenis aan hechten kon.
Den Zondag in de gevangenis is de rampzaligste dag
der week. Dan wordt er niet gewerkt en de verveling maakt
zich meester van iedereen. Door arbeid wordt veel vergeten,
wat in ledigheid bestendig vóór den geest zweeft. Op bovenvermelden Zondag, na het eindigen der mis, had ik mij geheel
afgezonderd van mijne andere lotgenooten en plaats genomen
op eene bank tegen den muur ; ik vond gelegenheid den elleboog op eene tafel en het hoofd in den palm mijner hand te
laten rusten. Weldra was ik verdiept in de zonderlingste gepeinzen. lk dacht dat alles mil onverschillig was geworden ; dat er
niets meer in de wereld bestand dat mij nog aan het leven
hechten kon, en toen ik na eene lange poos uit mijnen staat van
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verdooving ontwaakte en het hoofd verhief, wierp ik eenen blik
op de slachtoffers der Duitsche barbaarschheid, die daar alien
in eenen kring gezeten waren in eenen toestand, om het innigste medelijden op te wekken. Steeds heb ik betreurd, dat er van
deze groep geene lichtteekening kon gemaakt worden, zij zou
mêër gezegd hebben dan alles, wat men over Duitsche gevangenissen schrijven kon.
Aller gelaatstrekken waren verwrongen en het scheen mij
toe, dat hun wezen nog merkelijk bleeker was dan daags te
voren. 1k vergat mijn eigen lijden, mijn eigen wee, om mij te
verdiepen in het lot van een twintigtal menschen, die alien, in
de oogen hunner beulen, de fout hadden begaan hun Vaderland
naar hun best vermogen te dienen, en daarvoor met langdurig
martelaarschap gestraft te worden. De eene staarde als wezenloos ten gronde, de andere hield de armen over elkander
gekruist en blikte op eenen hoop papieren zakken, welke vOOr
hem op de tafel lag ; een derde liet de kralen van een paternoster langzaam tusschen de vingeren glijden ; een vierde en vijfde
lagen met het hoofd op de tafel, terwijl een zesde zich verdiepte
in de lezing van een gebedenboek. Maar geen enkel woord
ontviel aan de lippen der twintig gevangenen. Allen zaten daar
als gemetamorphoseerd.
En met de wanhoop in het hart vroeg ik mij af, hoeveel
van di g twintig vaderlandsche martelaren er den volgenden
Zondag reeds op den stillen doodenakker der gevangenis het
einde hunner smarten zouden gevonden hebben. Want dat de
dood tusschen ons maaien ging, scheen op dit oogenblik zoo
rotsvast in mij te staan, als het einde van den wereldkrijg de
volledige verplettering van het Duitsche rijk met zich voeren zou.
Een mijner vrienden, die zijne blikken door de werkplaats
liet waren, had eindelijk de plaats ontdekt waar ik gezeten was.
Het ontsnapte mij niet dat zijne oogen overwolkt waren. En
toch poogde hij te glimlachen, maar er lag in lien glimlach
iets zó(5 pijnlijks, dat het onvermijdelijk het hart doorvlijmen
moest Het was een pracht van een kerel, ongeveer dertig jaar
oud, die zijne krachten met die eens athleets had kunnen meten,
maar in vijf weken tijds, ten gevolge der verschrikkelijkste ontberingen, afgeteerd was tot een geraamte. De jonge man was
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in het Luiksche stoker-machinist op den t em, en voor spionneering veroordeeld tot 12 jaren dwangarbeid. Vilf zijner makkers, in de zaak betrokken, waren gefusiljeerd geworden. Wat
eene zonderlinge tegenstelling maakte met zijne gewone reuzenkracht was, dat hij een zeer gemoedeliik karakter bezat.
lk stond op en sleepte mijne beenen tot de plaats waar
mijn bedrukte kameraad gezeten was.
— o Waaraan denkt ge ? > vroeg ik deelnemend, hem
vertrouwelijk op den schouder kloppend.
— o Aan mijne jonge vrouw en Brie kinderen ! o af hij
nokkend ten antwoord. < Wie weet in welken ellendigen toestand alien thuis verkeeren !... Wel moest ik door harden handenarbeid het dagelijksch brood verdienen, maar ik kan moeilijk
gelooven, dat er in gansch Belgie een gelukkiger huisgezin
leefde dan het mijne, en voor al het good der wereld had ik er
geen afstand van willen doen. Mijn thuis was milt/ al ; nooit
zette ik den voet in de herberg en ge zult u dan ook wel kunnen
voorstellen, hoe pijnlijk het Bemis miner vrouw mij vallen moet.
En dan het onzekere van hunnen toestand ! Gisteren ontving ik
een schrijven van mijne Irma waarin zij meldde, dat zij eenige
dagen onpasselijk is geweest en dat mijn twee oudste knaapies
tijdelijk bij eene liefdadige dame der buurt een onderkomen
hebben gevonden. Meent ge dat zulke berichten geen pijnlijken
indruk op mij maken ? En dan, hoe erbarmelijk is het bier met
ons gesteld ! lk gevoel dat mijn ijzersterk gestel van voorheen
nog minder dan dit van een kind geworden is. Waar moet dit
eindigen ? Zal ik nog ooit een der mijnen mogen weerzien ? 0
En de man Borst los in een luid snikken.
Het was alsof dit snikken al de kameraden tot het bewustzijn van hunnen toestand had doen weerkeeren, want er kwam
weer leven in hen. De een richtte zich hier, de andere daar op.
Het moet wel waar zijn dat misdadigers over een geheel
ander temperament beschikken dan gewone stervelingen, want
geen der in de nabijheid gezeten Duitschers gaf eenige aandacht
op den man, die daar als een kind zat te weenen.
Verscheidene leden onzer groep gaven het verlangen te
kennen, zich daags nadien in het lazaret te laten verzorgen,
want dat het hun onmogelijk werd nog 'anger te been te blijven.
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Daardoor zouden zij ten minste aan het dagelijksch uur « strafpeleton » zooals men de wandeling gewoon was te noemen,
ontsnappen.
1k plaatste mij te midden mijner makkers, dacht eenige
oogenblikken ernstig na en sprak, luid genoeg om door alien
gehoord te worden :
— vVrienden, wij zouden ongelijk hebben ons den toestand
rooskleurig voor te stellen. Wij moeten hem aanvaarden zooals
hij werkelijk is. Maar als ik u bidden mag, laat ons den moed
niet verliezen. Wanneer de moedeloosheid zich eenmaal van ons
heeft meester gemaakt, staat er ons, gelooft mij, het ergste te
wachten. Nochtans, als ik u bezweren mag, dênkt er niet aan
den weg naar het lazaret der gevangenis te kiezen.Wij hebben er
ons reeds herhaaldeliik van kunnen overtuigen : al de Duitschers
die er heen gingen, keerden er niet meer uit weer. Wij weten niet
hoe het gesteld is met de politieke gevangenen der andere
afdeelingen, omdat wij er niet mee in aanraking kunnen komen,
maar wat ons betreft, dooden hebben wij nog niet te betreuren.
1k weet wel dat de honger een slechte raadgever is, doch laat
ons niet het voorbeeld volgen der Duitschers, Welke er niet voor
terugdeinzen elken middag, onder hunne soep, een groote
hoeveelheid stijfsel te mengen, waarin zich misschien geene
vergiftige, dan toch zeer zeker voor de gezondheid nadeelige
bestanddeelen bevinden. Men hoeft aan den stijfsel slechts te
rieken, om er van overtuigd te zijn. Ook valt het niet te betwijfelen, dat deze scheikundige bestanddeelen er in gemengd
worden, uitsluitend met de bedoeling er een afkeer van te kriigen.
Ondanks dit houden de Duitschers daar geen rekening van en
wellicht heeft dit misbruik reeds aan velen dezer het leven
gekost. Voorzichtigheid is dus ten zeerste aan te bevelen en de
hevigste honger mag ons niet aan het wankeleri brengen. Laat
ons hopen, dat onze ongesteldheid slechts van voorbijgaanden
aard zal wezen en er spoedig beter'schap in onzen toestand
kome. Uit loutere liefde voor ons land hebben wij reeds zooveel
geleden, en het zou inderdaad jammer zijn, indien het einde
ons werk niet bekronen kon. Geheel Duitschland zou niet waard
zijn dat een onzer onder de ellende bezwijken moest. Pas enkele
weken geleden heeft Berlijn vrede aangeboden en de verbonde245

nen hebben hem verworpen ; wel een bewijs dat de Duitschers
poogden te redden wat er nog te redden is en de geallieerden
de middelen bij de hand hebben om de Middenstaten klein te
krijgen. Daaruit volgt dat de hoop op een spoedige verandering
niet uitgesloten is. Moed dus, kameraden lk denk bovendien
dat er inmiddels nog jets kan beproefd worden om ons lot trachten te verbeteren. Volgens het reglement heeft ieder gevangene
het recht elken Dinsdag den bestuurder te spreken om hem
klachten over te brengen. Welnu, indien een paar der vrienden
volgen willen, zal ik mij volgaarne de tolk maken om bij
hem aan te dringen op eene spoedige verplaatsing naar eene
andere gevangenis. Of men ons naar Rheinbach, Munchen,
Dusseldorf of elders verbanne, nergens zulien wii zoo slecht
behandeld worden als hier.
Mijn voorstel vond algemeene instemming en er kwam
weer leven in onze groep. Klampt de drenkeling zich niet vast
aan een stroohalm ?
Hoe het zij, twee der vrienden gaven mede hunne kaart
aan den gevangenbewaarder onzer zaal, wat als eene inschrijving gold om den bestuurder bezwaren te kunnen overbrengen.

246

XXII.
HOOP IN DE TOEKOMST.

verzoek om bij den bestuurder toegelaten te worden, werd door geen enkel gevangenbewaarder te
Werden met een goed oog aanzien. Vandaar waarom deze, bij het overhandigen der kaart, er in den
regel een aantal aanmerkingen hadden bij te voegen en wel op
eenen toon, om voor die rekels slechts walg en afkeer te gevoelen.
Toen ik dien Zondagnamiddag mijne kaart den gevangenbewaarder onzer afdeeling overhandigde, klonk het mij dan ook
dadelijk op bitsen toon tegen :
— « Waarom den bestuurder spreken ? »
— <, Omdat daartoe de noodzakelijkheid zich opdringt !
gaf ik op bijna gelijkluidenden toon ten antwoord ; want, zoo
ooit, was toen mijn gemoed in de hoogste mate verbitterd.
— « 1k weet niet of de bestuurder wel zal geneigd zijn u te
willen ontvangen, » bromde onze gevangenbewaarder. « Ge zijt
pas enkele weken hier ! »
— « Hoelang moet men dan in dezen moordenaarskuil
verblijven vooraleer klachten te mogen uiten ?... Daarvoor is
toch, voor zoover mij door het reglement bekend is, geen tijdstip bepaald !... Als we nog acht dagen wachten, zouden klachten bepaald nutteloos geworden zijn ; want, wie kan verzekeren
hoeveel onzer makkers binnen eenige dagen op het kerkhof
zullen liggen ? »
EN
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tlachuegroette mine woorden.
Belgen en FransOzen ziin niet meer waard dan dat ze
bun graf op Duitschen bodem vinden, en dan hebben wii, Duitschers, er nog den last
van hunne lij en te b-graen.
1
Dit was we! zeker de taal van een rei, die to, ietgroot
Duitsch cultuurvolk behoorde.
lk haal dit kort tussthengevai slechts aan om den tezer aan
te toonen, tot welk Soort schuim de gevan genbewaarders van
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willen werpen op de rampzalige politieke gevangenen, welke
voor het meerendeel de kerk vulden ; op die geraamten, als
vastgevrozen op hunne banken en mishandeld op eene wilze
om zelfs tot in de kerk den vloek der diepste verachting op de
lippen te brengen van den innigst geloovige, dan moest men
onvermijdelijk tot het besluit komen, dat tot zelfs bij de dienaren
Gods, de oorlog het laatste greintje begrip van rechtvaardigheid
uit het hart verbannen had.
De protestantsche dominee daarentegen had zich op dien
verjaardag niet zoo warm voor zijnen keizer gemaakt. Want
toen de protestantsthe gevangenen eene uur na de katholieken
dezer plaats in den tempel hadden ingenomen om op hunne
beurt een vat wierook voor Wilhelm te zien ontbranden, keerden deze weldra tot ons terug. De dominee had laten weten dat
het dien dag te koud was om goddelijke diensten te verrichten.
Niet alleen had de dominee der gevangenis van Werden — al
mocht het dan ook als eene zeldzame uitzondering aangestipt
worden — zijne schoenzolen op den verjaardag des keizers atgevaagd, maar misschien had hij gedacht dat het beter ware
geen protestantsche diensten te verrichten, dan na den dienst
eenige bevrozen 'liken op de banken aan te treffen.
Bovendien had het bestuur der gevangenis ons op dien
heugelijken verjaardag eene verrassing voorbereid. Buiten ons
gewoon rantsoen, kreeg ieder gevangene dien middag een stuk
spek van.... 25 gram. Om alle gebeurlijke moeilijkheden te
voorkomen welke uit eene weigering zou kunnen voortspruiten, aanvaardde ieder politiek gevangene dit bijrantsoen van 25
gram spek, maar bijna geen der onzen wilde er gebruik van
maken. Wel wer pen onze ingewanden door honger verscheurd,
maar keizerlijk spek eten in dergelijke omstandigheden, sprong
ons te geweldig tegen het hoofd en wil lieten het voor de Duitsche liefhebbers.
Hoe het zij, dien Zondagnamiddag was de rampzaligste dag
dien ik, gedurende al den tijd mijner gevangenzitting, gesleten
heb. En toch was het minder om mij zelven dan om het lot
mijner medepolitieke gevangenen, dat de droefgeestigheid mij
zoo sterk 'had aangegrepen.
Reikhalzend had ik dien avond het uur te gemoet gezien
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om ons ter rust te begeven, al bevrozen wä dan ook settler in
de legerstede onzer kooi. Wat meer is, ik t ide de uren at die
ons van den Dinsdag scheidden, om
genis naar de ziel te kunnen tasten.
Ms men de geschiedenis sd4L mee4 men het
doen. Bestond te Werden ganseft het personeet der gevangenis
uit personen die, orn hunne doorsteehte behandeling ten opzichte der politieke gevangenen, den naam van menseh onwaardig waren, dan toch diende er voor den bestuurder alleen eene
uitzondering gemaakt te worden, en het was wel zeer te betreuren, dat hj op te verren aistand bleef am zeff na te gam, wat
er in de gevangenis gebeurde.
Tijdens ons eerste bezoek in zFra bureel had ik den indruk
opgedaan, dat hij zieh spoedig beheerschen et en vooral
hij een onderseheid w st te maker oLt
itieke gevanzenen, die hun land hadden gediend en misda-dig-rs van getneen
recht, die in vredestiid ziine kostgangers uitmaakten. Bij love-rig
personeef was het juist het
Dit
went
voort-uit haat tegen al wat niet Duitsch was en elken dag word de
grootste dwingefandif uitgeoefend op Been en
onder hunne klauwen waren gevailen.terwiji raen_ de misdadigers
met vrede liet.
H t kwam er dus vooral op aan, te traehten indru
bestuurder te maken en miine woorden z66 te kiezen, dat i den
weg tot het hart vonden. Missehien iou er dan eigeniijk geen
wonderwerk noodig ziin, om, door onze verzending naar eene
andere gevangenis, verzachting in ons Widen te bekomen.
Den Dinsdagmorgen, op het vastgesteide uur, werden
geroepen otn ons naar den bestuurder te begeven. Rij onze versehijning in den breeden gang, stonden er reeds een veer
alien politieke gevangenen uit andere aideetingen op rang
hunne beurt afwachtend om bij den bestuurder toegelaten te
worden. Wel een klaarbliikend bewijs dat wii niet de eenigen
waren, die ons weinig te beloven hadden over de doorslechte
behandeling in de Werdensche gevangenis.
Meer dan anderhalf uur ging voorbil, voorafeer de deur
van het bureel voor ons geopend werd.
- %Vat verlangt ge ? vroeg de bestuurder op ietwat
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norschen toon, toen wij in zijne tegenwoordigheid waren verschenen.
— « Eene verbetering in ons lot ! o liet ik dadelijk volgen
op energieke wijze, want ik moest pogen hem een weinig te
beheerschen.
Met neergeslagen blik luidde zijn antwoord :
— « Maar, ik meen u reeds vroeger gezegd te hebben,
dat gij u in de strengste gevangenis van gansch Duitschland
bevindt en het bestaande reglement client toegepast te worden. 0
— « Voorzeker, heer bestuurder, doch wij kunnen moeilijk gelooven, dat het reglement der gevangenis artikels van
martelenden aard bevat. En toch, ondanks u, vloeit die marteling voort uit den aard onzer opsluiting. »
De bestuurder beschouwde mij verwonderd en sprak :
— << lk begrijp n niet ! »
En het scheen mij toe, dat de zaak hem ernstig belang begon in te boezemen, want het was zijn gewoonte, naast den
lessenaar staande, de klachten der gevangenen te aanhooren,
en na het uitspreken ziiner laatste woorden, nam hij plaats op
den hoogen stoel, het gelaat tot ons gekeerd.
Onmiddellijk en vastberaden voegde ik hem toe :
— 0 lk durf hopen dat de heer bestuurder, na ons aanhoord te hebben, een joist begrip van onzen toestand krijgen
zal. Elken dag worden wij gedwongen, een uur lang in de verschrikkelijkste koude onder de open lucht door te brengen met
eene kleedii, welke daartoe in geenen deele geschikt is ; want
een hemd en een kiel pleiten wel degelijk voor de gegrondheid
dezer klachten. Voeg daarbij het ontoereikend voedsel, en het
moet iedereen verbazen, dat er niet elken dag gevangenen op
de zoogenaamde wandeling bezwijken.
— « Als Engeland de blokkade wilde opgeven, zal het
mogelijk worden meer eten te verschaffen », weersprak de bestuurder. 0 Het is dus niet de schuld van Duitschland, dat de
noodwendigheden beperkt worden. 0
— u Dat wordt niet door ons betwist ; doch in de andere
Duitsche gevangenissen mogen er pakken eetwaren uit Zwitserland toegevoerd worden. »
— << Dit is waar ; maar in deze gevangenis is dit ten streng251

ste verboden. En dit verbod ha..gt met af van ons bestuur.
— Bij dit heer bestuurder, is bet zoover gekomen,
dat at de politieke gevangenen onzer afdeeling zich in een erbarmelliken toestand bevinden. Bezie onze voeten ze zijn de
helft dikker geworden, waardoor bet voortbewegen zoo goed
ais onmogeliik geworden is.
GC kunt 1-1 in het lazaret kien ,7-er7nrgen
de bestuurder. 0 Er is aan de gevangenis een uitmuntende
arzt verbonden.
— Dat hebben wii, bij onze intrede in de gevangenlz
kon ik
ter gelegenheid van het Iiiisonderzoek, ondervonden,
mij niet veerhouden er met zekere ironie op te laten volgen.
ix In het lazaret kunnen w id niet genezen worden z daarenboven
lijden wij alien sedert eeni ge dagen aan diarrhee, en het is
verre na niet menscheliik te moeten bestatigen (lat. elndPr
voorwaarden, een regteme...nt van toepassing is hetwelk z
s
aan
dat er slechts s morgens, 's middags
tuuriijke behoeften mag voidaan worden.
— 4 In het lazaret - estaat ui9mangaand- geen 'eDat wil ik gelooven, heer besiuurder maar t lazaret zou tevens onze dood ztin_ Er bestaat slechts
ons van bier naar elders te laten -ve7trPlztot redding,
ken. Elders zullen wii nakken eetwaren in ontvangst
'-ederen mogei
nemen ; elders ook zullen wii onze eige
goed, wat o
dragen, dus ook gebruik maken van ons
et
ontbeerliik is in de huidige weergestetteni
b-knibbelen,
in onze bedoeitng het bestaande regierne t
t een
maar er mag evenmin uit het oag verloren worden.
t den
politick gevangene geen misdadiger is, en (.,
andere niet mag tlk gesteid worden. rouwens, dit is bqpaa.in striid met de internationaie conventi'e`n. indien wi bier
moeten, dan is het zoo goed als zeker dat. vooraieer er eene
maand verloopen zij, een groot aantai politieke gevangenen
den weg naar het kerkhof zullen gevonden hebben. En, voor
wat mij betreft, ik zou er voor God ongaarne de verantwoordeliikheid van willen dragen. lit den mond van een gevangene.
kan mijne taal den heer bestuurder wellicht verbazen; floc.t
ieder opgeslotene heeft het recht zich te verdedigen tegen
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lekeur en geweld, en ik heb te veel vertrouwen in uwen rechtvaardigheidsgeest, om de gegrondheid dezer aanmerking niet
te erkennen.
De overste der gevangenis, welke met neergeslagen blikken deze woorden aanhoord had, verhief langzaam het hoofd
en sprak
— « Uit den mond eens gevangenen verbaast mij inderdaad
dergeliike taal, want wij zijn hier daaraan niet gewoon geraakt,
zelfs dan nog niet, wanneer er dringende klachten waren opgerezen. .
— « Dit bewijst maar alleen, heer bestuurder, dat de toegevoerde gevangenen uit Belgie en Frankrijk het bewustzijn
hunner eigenwaarde nog niet verloren hebben, al zijn zij dan
ook ge,doemd om te midden van galeiboeven te leven. Menschen, die hun vaderland eerlijk, trouw en zonder eigenbaat
gediend hebben, zijn eene betere behandeling waardig dan degene welke wij hier ondergaan. »
— 0 De burgers hadden buiten de militaire beweging moeten blijven, 0 merkte, als verontschuldiging, de bestuurder kalm
aan.
— « Gil vergeet, heer bestuurder, dat in Belgie de burgers door de Duitschers zelven tusschen de militaire beweging
gesleept werden door de toepassing van kwellende maatregelen,
waarvan deze nog elken dag het voorwerp zijn. En wie zonder
reden verdrukt wordt, heeft ten alien tijde het recht zich te verdedigen. »
1k had deze woorden zoo bedaard mogelijk uitgesproken,
en toch kwam er een bittere spotlach zweven om den mond des
bestuurders, want ik had hem blijkbaar langs zijne gevoeligste
zijde getroffen.
Hij liet het hoofd op de borst zinken en dacht na.
De « Hausvater » welke naast hem stond, maar die zich
geen woord had laten ontvallen, vertoonde op dit oogenblik
een gelaat, dat de diepste verachting voor ons te kennen gaf.
Toch liet ik mij daardoor geenszins van streek slaan ; integendeel, want ik dacht er niet aan het gelaat of te wenden
en staarde hem eveneens in het gezicht, in afwachting dat de
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bestuurder zich gewaardig n zou, op de eene of andere
eene oplossing aan de zaak te geven.
Nadat er eenige oogenblikken stilt_ geheerstht bad_ wedervoer deze
— lk zal het mogel4ke doen om u binnen korten t-d
naar Cassel te laten vertrekken._ Daar zult ge veel heter
Uan
bier, want het regiern is er niet zoo streng, omdat er gevangenen verblijven voor minder mare straffen. \Vat meer is. te Ca_
set is het toegelaten pakken eetwaren te ontvangen.
'( En zou ik den heer bestuurder mogen vragen wat hi;
verstaat door korten tria
Luidde het antlk denk binnentwee. drie woord.
ik meende mil de tolk te moeten maken van at mine medegevangenen om den bestuurder te bedanken voor mine welwillendheid, er tevens op dnikkend, dat w ap deze belofte te
stelligste steunen zouden.
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XXIII.
WAT ER TE WERDEN GEBEURDE.

wij in onze werkplaats weerkeerden met het
bericht, dat wij binnen een drietal weken den moordenaarskuil van Werden konden ontvluchten, was
het alsof er een gansche ommekeer geschiedde in
den toestand onzer makkers. Het had gewerkt als een electrische strooming. Nooit beter dan dien dag ondervond ik de
waarheid van het woord, dat hoop leven doet. Maar ook moet
men zich kunnen terugdenken in den staat waarin wij ons bevonden, om er de voldoening van naar waarde te kunnen beseffen.
En toch bevonden wij ons nog slechts iets langer dan eene
maand in die helsche gevangenis, doch deze enkele maand had
meêr lijden en ontbering doen ontstaan, dan in vredestijd een
gevangene in tien jaar tijds verduren kan. Want als ik zeg dat
wij behandeld waren slechter dan de weerspannigste beesten,
geloof ik verre beneden de waarheid gebleven te zijn.
Nog immer vroos het bovenmate, en het scheen alsof er
geen einde aan komen zou. Maar wij verdroegen voortaan ons
Teed in de overtuiging, dat er spoedig verandering komen zou.
Toch waren twee, Brie weken een schier onafzienbaar tijdperk
als men niet uit het oog verliest, dat elke dag ons eene maand
toescheen, en de nachten bijna slapeloos door de nijpende
koude moesten doorgebracht worden.
OEN
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Ofschoon wij gedwongen waren in dezelfde zaal met een
zestigtal Duitsche misdadigers te arbeiden, bestond er feitelik
toch geene toenadering tusschen ons. Dit sproot eenerzilds
voort, omdat in Gime afdeeling het meerendeel der politieke gevangenen bestond nit Walen en Franschen, die met de Duitsetters toch niet spreken konden, en anderziids omdat er maar
weinig sympathie kon gevoeld worden voor menschen, die tot
het uitschot der samenieving behoorden. Daarbij kwam nog,
dat er een vinnige haat heerschte bij de Duitschers ten opzichte
der politieke gevangenen, want, of men rnoordenaar of inbreker
was, men was en bleef tochaltild Duitscher bovenal.
Van de vier of viif Vlamingen onzer afdeeling was ik de
eenige, die zich, vooral des Zondags, wel eens tusschen de
Duitschers mengde, hoofdzakeliik uit nieuwsgierigheid, en
aldus kwam ik veel van hun innerlilk leven te weten. Het gold
bier een leerschool op crimineel gebied, want geheirnen rnaakten de Duitsche gevangenen van hunne bandieterijen niet.
En die toenadering had in het huidig geval hare goed:-.
zijde. Dadelijk begon ik iniichtingen in te winnen bij gevangenen, welke te Cassel hadden verbleven. Op de zestig onzer zaal
waren er vier. lk legde het zoo aan boord, dLt ik elk dezer
afzonderlijk ondervragen hon. en alien waren het eens om
verklaren, dat zil liever tien raar te Cassel doorbrachten. dan
zes maanden te Werden.
Dit beloofde veal voor de to k . Van den laats then
ik ondervroeg, leerde ik daarenboven iets praktisch, hoewei er
tusschen ons geen woord over dit praktische gesproken werd.
Toen deze zich oprichtte, viel er eensklaps een slaapdeken van
onder zijnen kiel ten gronde, dat de kerel zich haastte oo te
rapen en andermaal. bij middel eener koord, onder ziinen kiel
bevestigde, alsof er niets gebeurd ware. Op zich zelven beschouwd. was het felt zeker niet het aanhaIen waard. maar het
bracht mij op het denkbeeld er eveneens gebruik van te maken
op een tiidstip, vvraarop het ons van onschatbaar nut wezen
Tot mijn werkbank weergekeerd, had ik dus het geluk
twee goede tijdingen den vrienden over te hrengen : ten eerste
dat onze toekomende gevangenis, zonder nochtans een aardsch
paradijs te mogen heeten, loch oneindig voordeeliger was dan
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het nest te Werden ; ten tweede,. dat wij, naar het voorbeeld
van sommige Duitschers, eveneens gebruik konden maken van
een slaapdeken onder onzen kiel.
't Is waar, het was ten strengste verboden welkdanig
voorwerp ook, zonder uitdrukkelijk bevel, uit onze omenagerie»
naar beneden te brengen ; maar als de Duitsche gevangenen er
geen graten in vonden dit verbod over het hoofd te zien, kon
het ons evenmin weinig schelen. Het feit zelf, dat de Duitsche
gevangenen voor gewoonte hadden, bij koud weer, een deken
onder den kiel te dragen, bewees dat het toezicht niet ernstig
kon genoemd worden. En indien, bij voorbeeld, het verbod
onderschept werd, kon er ons toch niets ergers overkomen dan
een paar dagen cachot, maar ondertusschen zouden we toch
genoten hebben van een middel, hetwelk toeliet ons eenigszins
tegen de onuitstaanbare koude te beschutten.
En den volgenden dag liepen al de politieke gevangenen
met een deken om het lichaam gebonden.
Kregen wij daardoor juist niet het gevoel alsof wij in een
pelsen jas waren gehuld, vast gaat het, dat het dragen van het
deken een weldadigen invloed op ons uitoefende.
Voor wat onze gezondheid betreft, deze liet echter nog al
veel te wenschen over, maar op mijn voortdurend aandringen
ging niemand onzer zich in 't lazaret aanbieden en vochten wit,
in den letterlijken zin van het woord, nog steeds tegen den flood,
— het denkbeeld van ons aanstaande vertrek gaf ons de noodige kracht om alles, zelfs het pijnlijkste, te trotseeren.
Den volgenden Zondag wachtte den Duitschen gevangenen in de kerk een buitenkansje. Na het Evangelie beklom de
aalmoezenier der, gevangenis den predikstoel en in plaats van
een godsdienstig sermoon te beginnen, ontplooide hij weldra
een blad papier. Hij verzocht zijne aanhoord3rs alle mogeliike
aandacht aan de lezing te verleenen. Het gold namelijk eene
merkwaardige, proclamatie, in dewelke zijne majesteit Wilhelm
II, altoos bezorgd om het lot zijner trouwe onderdanen, al de
gevangenen van Duitschland indachtig was geweest.
« Bei Gottes Gnade » en « allerhoogste Kabinetsorder »,
wilde hij al de 0 Leute » die in de armen der Germaansche Moeder Justicia waren terecht gekomen, en deze niet langer dan

zes jaar bleef omhelzen, kwijtschelding van gedwongen liefde
toestaan, op voorwaarde, dat ze geweer en ransel opnamen,
om 0 das liebe Vaterland » te helpen verdedigen tegen de veroveringszucht der geallieerden. En wanneer de lezing geeindigd was, voegde de aalmoezenier er voor eigen rekening nog
een krachtigen oproep aan toe.
Rondborstig zegde hij, dat de keizerlijke gunst t: eervol
was om ze onbenuttigd te laten voorbijgaan ; dat zijne majesteit
alien, die het nog waardig waren, in de gelegenheid wilde
stellen, hun aandeel tot de glansrijke overwinning bij te dragen.
En al degenen, wier geweten voor diefstal, inbraak, verkrachting en andere bandieterijen, met niet meer dan zes jaren
dwangarbeid was beladen geworden, behoorden voortaan tot
die waardigen.
Maar het slot dezer geschiedenis was zeer merkwaardig.
De aalmoezenier verzocht een Onze Vader te bidden om God
te bedanken voor de opwelling van naastenliefde en nationalen
trots, die de Heer der Heirscharen zoo edelmoedig was geweest,
als eene profetie, in het hart des keizers te zenden. En zeer
ingetogen begon de priester : 0 Onze Vader, die in de Hemelen
zijt, geheiligd zij uw Naam 0. Maar toen het woord aan de gevangenen was om voort te bidden en het gebed te voleindigen,
opende niemand den mond. In gewone omstandigheden antwoordden alleen de politieke gevangenen op het gebed van
den aalmoezenier, loch vermits het Onze-Vader niet voor ons
bestemd was, zwegen wij, natuurlijk, en daar de Duitschers —
ondanks de opwekkende taal des priesters en de koude welke
in de kerk heerschte — niet in begeestering konden geraken
voor de keizerlijke proclamatie, bleef er den aalmoezenier niets
antlers over, dan alleen het gebed voort te bidden.
Nochtans, in de zaal weergekeerd, werden de tongen der
Duitschers te meer geroerd. Men schaarde zich in kleine groepjes bij elkander, en ieder gaf over deze gansch onverwachte
keizerlijke proclamatie zijne meening te kennen. De algemeene
indruk was, dat zijne majesteit met zijne genade er niet op steunen moest, veel succes te behalen bij de staatspensionarissen,
die tot een maximum van zes jaar 0 binnen waren voor den
regen. » Althans, een Duitsch matroos, die niet verre van ons
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gezeten was, hoorde ik vrij opgewonden tot zijne gezellen zeggen : « De keizerlijke aandeelen moeten sterk gedaald zijn ;
tusschen de eerste Duitschers, welke in 1914 voor Luik gevallen zijn; waren minstens twee honderd tot levenslangen dwangarbeid veroordeelden. Nu mogen ook diegenen « kapoet geschossen o worden, die voor hoogstens zes jaar op 't droog
zitten. Het vooruitzicht van hier te creveeren van honger, is zeker niet verblijdend, maar ik geloof dat ik er Lang over zal moeten nadenken, vooraleer er toe te besluiten een < feldgrau >>
uniform aan te trekken. .
In den loop van den namiddag vroeg ik een' ander Duitsch
gevangene — een jonge kerel van ongeveer 22 jaar oud met
flink uiterlijk,veroordeeld tot 5 jaar dwangarbeid, maar die altijd
zijne onschuld had staande gehouden — wat hij dacht over de
keizerlijke proclamatie. En zijn vertrouwelijk antwoord luidde :
« 1k heb besloten te vertrekken, maar uit louter vaderlandsliefde
zal ik er toch mijn vel niet aan wagen ; al de gevangenen zal
men op de gevaarlijkste plaatsen zetten ; doch van de eerste de
beste gelegenheid maak ik gebruik om de handen omhoog te
steken ! .
En toch waren het meest alien vurige patriotten. Want als
de een of andere Duitsche gevangene, eene « Zeitung >> had
kunnen machtig worden, lag het in de gewoonte des avonds,
wanneer wij in onze leeuwenkooi lagen opgesloten, daarvan
luidop lezing te geven, wel te verstaan, indien de soldaten van
0 Gott mit uns o niet eene overwinning op z'n zeeldraaiers
hadden behaald. Dan gebeurde het wel eens dat de Duitschers
in hun bed 0 Die Wacht am Rhein >> aanhieven — want eenmaal
de kooien gegrendeld, bekommerde zich niemand meer om
ons. Maar er grepen dan meest altijd tegenbetoogingen plaats
vanwege de politieke gevangenen, die eenstemmig ofwel de
« Brabanconne . ofwel de <, Marseillaise > zongen. Ook werd
de Duitsche gazetvoorlezer meermaals onderbroken door geroep en getier, zoodat men soms zou gemeend hebben, zich te
midden eener protestmeeting te bevinden.
Enkele dagen na de afkondiging der keizerlijke proclamatie vertrokken een tiental Duitschers onzer afdeeling naar 't lazaret. Deze hadden het uitzicht van geraamten — een verschijn259

sel dat zich overigens bij alien veropenbaarde. Een paar dagen
nadien werd ons meegedeeld, dat er reeds vier van overleden
waren. Helaas ! ook een der onzen zou den hongerdood stery en ! Het was een Franschman, vader van acht kindecen, die
zich met zijnen broeder reeds anderhalf jaar in de gevangenis
van Werden beyond. Toen deze ongelukkige zich niet meer kon
staande houden en zich naar het lazaret begaf, had hij nog acht
dagen cachot uit te boeten, omdat hij zijn voldoende aantal papieren zakken niet geleverd had. Bij zijn heengaan had hij het
uitzicht van een zeventigjarig ouderling, en toch verzekerde ons
zijn broeder, dat hij nog niet ten voile 38 jaar telde. Toen hij te
zieltogen lag,. werd den broeder geweigerd de legerstede van
den martelaar te naderen. En zeggen dat zoo iets gebeurde in
het jaar Onzes Heeren 1917, bij een yolk, dat zich als het beschaafdste der gansche wereld wilde doers doorgaan !
Daar ik bovendien aan geweldige hoofdpijn Teed, meldde
ik mij een paar dagen later aan bij den zoogenaamden « infirmier » tot het bekomen van een pyramidon of iets dergelijks.
1k kon het niet verkrijgen onder voorwendsel, dat men hem voor
dergelijke kleinigheden niet moest komen lastig vallen. En
spotlachend voegde herr Fink er bij : q Zoolang de politieke
gevangenen niet Brie-kwaart 4 kapoet » zijn, hoeven zij hier
maar weg te blijven. 0 Diezelfde herr Fink was het monster dat,
zooals mij een jaar later een Gentsch politieagent in de gevangenis van Cassel meedeelde, radikaal den nagel uit een zijner
vingeren trok, toen deze zich had aangemeld met een lichte
verzwering aan de hand.
Te dier gelegenheid werd ik ooggetuige van een erg feit.
Zooals men allicht denken kan, hadden de omstandigheden
er toe geleid, dat er zich van al de gevangenen, zoowel Duitschers als politieke, geen enkel meer in werkelijk gezonden toestand bey ond. Wie het maar eenigszins schikken kon zonder
dokters hulp, had er waarachtig geen belang bij, zich bij dien
bandiet-Esculaap aan te bieden.
En toch, zooals ik dien morgen opmerkte, maakten er minstens een vijftigtal « queue » in den gang der infirmerie. Al
deze liepen, om het gepaste woord te gebruiken, met den flood
op het lijf. Het meerendeel was verplicht eenen steun tegen den
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nuur te zoeken om niet ten gronde te vallen, ofschoon een ger angenbewaarder, met eene karwats in de hand, voortdurend
seen en weer wandelde om al deze ongelukkigen, volgens het
.eglement der gevangenis, eene militaire houding te doen aaniemen. Wie aan dit punt van het reglement te kort kwam, en
let toch waagde even tegen den muur te leunen, kwam op zeer
)rutale wijze in aanraking met de karwats.
Naast mij stond een Franschman van ongeveer vijftigjarigen
mderdom, die, volgens de enkele aanduidingen die ik terloops
iit zijnen mond kon opvatten, zich reeds langer dan een jaar
n den Werdenschen moordenaarskuil beyond. Het scheen mij
d
r elfs toe dat de man, tengevolge van ontbering en ellende, reeds
;edeeltelijk het verstand verloren had.
Ook hij leunde op zeker oogenblik tegen den muur, daar
iij zich onmogelijk recht houden kon ; zonder twijfel was dit
ianstonds opgemerkt door den wandelenden gevangenbewaarler, die eensklaps op zijne stappen weerkeerde en den martelaar
met alle geweld de karwats in het gelaat sloeg. Die beestachLige daad was zoo weerzinwekkend, dat zelfs de Duitsche gevangenen, die zich tusschen den hoop bevonden, een kreet van
afkeuring en verontwaardiging niet konden onderdrukken.
Het gevolg van lien slag was, dat de Franschman het bewustzijn verloor en als een steen ten gronde plofte.
Vandaar algemeene herrie tusschen de gevangenen, en
Dogenblikkelijk kwamen, op het gerucht, ook de arzt en de infirmier Fink in den gang gesneld.
Wat meent de lezer nu : dat de geneesheer een woord van
afkeuring had voor het monster van den gevangenbewaarder
en op staanden voet alles in het werk begon te stellen om den
bewustelooze te helpen ? Dan kent men nog geen Duitsche
tyrannen !
Zonder zelfs eenig onderzoek in te stellen, riep het monster van een dokter, dat de Franschman effenaf comedie speelde
en bevool den martelaar duchtig of te ranselen. En in die afranseling speelde niet enkel de karwats van den gevangenbewaarder, maar ook de voeten van den arzt eene voorname rol. Terwijl de eerste zijn geducht wapen links en rechts op het lichaam
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van den bewustelooze deed neervallen, schopte de dokter waar
hij zijn slachtoffer ook maar raken kon.
En het moest er ontegensprekelijk wel beestachtig zijn toegegaan om een aantal Duitsche bandieten-gevangenen, getuigen
van die monsterachtige daad, bleek van gramschap te doen worden en met gebalde vuisten daar machteloos te zien toekijken
gedurende het vijftal minuten, dat deze marteling duurde.
De Franschman echter keerde niet tot het bewustzijn weder. Hij bleef daar roerloos liggen als een steen, bleek als een
lijk, zijn gelaat gedeeltelijk met bloed overdekt.
En zonder den minsten twijfel verkeerde die beul-Esculaap
nog immer in den waan dat deze martelaar geene geneeskundige
zorgen trieer noodig had, want er werd bevel gegeven hem weg
te voeren. Waarheen, weet ik niet. Maar het Werdensch zwijn,
dat in de maand Februari 1917 zoogenaamd als dokter in de
gevangenis dienst deed, trok zich na die moorderij terug in zijn
kabinet, en ging voort aan zijne bezigheden alsof er niets ongewoons geschied ware.
Daags nadien, terwijl wij, naar ouder gewoonte, onzen dagelijkschen Calvarieberg bewandelden, vertelde mij een Duitsch
gevangene die, evenals ik, getuige was geweest van dit moorddadig tooneel, dat de Franschman order de mishandeling flood
gebleven en reeds tusschen vier ruwe planken in den grond
gestopt was.
Politieke gevangenen, van welke nationaliteit ook, die tijdens den oorlog in de gevangenis te Werden verbleven hebben,
zullen zich over dergelijke tooneelen niet verbazen. 1k deel het
felt slechts mee voor hen, die nooit in Duitsche moordenaarsklauwen vielen en nog altijd in de goede meening verkeeren,
dat de Duitschers, door het vredesverdrag van Versailles, veel
te streng behandeld werden.

262

XXIV.
IN LAZARET EN WERKPLAATS.

dagen te voren was een onzer kameraden,
ten gevolge van den overvloedigen sneeuw en de
moeilijkheid om zich te bewegen, op de wandelplaats uitgegleden en had daardoor eene wonde aan
_
het dijbeen opgeloopen. Deze was dus wel verplicht zich in het
lazaret te laten verzorgen. Welnu, het was herr Fink nogmaals,
welke gelast werd de wonde uit te branden ; maar de wonde Het
hij onaangeroerd en brandde eene nieuwe wonde in den bil,
veel erger dan degene, veroorzaakt bij het vallen.
Zou de Belgische bezetting in Duitschland dit monster niet
eveneens bij den kraag kunnen doen vatten om hem loon naar
werken te geven ? Men zou zich echter niet mogen bepalen hem
te veroordeelen tot eenige jaren tuchthuisstraf, maar ik geloof
niet dat men slecht handelen zou indien men hem insgelijks een
nagel uit den vinger trok en een gat in den bil brandde. Me
dunkt dat zulke les van grooten invloed zijn zou op de toekomst
van den grooten Duitschen cultuurstaat.
Op dit tijdstip werken niet minder dan 87 gevangenen in
het lazaret verpleegd, en dit op eene bevolking van nagenoeg
500 man ! Als ik gebruik maak van het woord « verplegen, »
dan is dit enkel omdat het er thuis behoort, maar feitelijk was er
van verplegen geene spraak. 's Namiddags omstreeks 5 uur
doorliep de fameuze doktor het lazaret gedurende eenige oogenNKELE
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blikken, en daarmee was alles opgevouwen. Zelden verwijlde

hij een stond bij het bed van een zieke. Of de kranke lag te zieltogen of een ietwat opgeruimd gelaat vertoonde, alles was hem
onverschillig. Wilde, in geval van noodzakelijkheid, de eene
zieke den andere helpen, goed ; wilde men dit niet doen, even
goed. Er was niemand om eene behulpzame hand toe te reiken.
Wel was er aan den dienst van het lazaret een gevangenbewaarder gehecht, maar van gansch den dag vertoonde deze zich een
paar keeren gedurende eenige oogenblikken, en zoo bestond er
voor de Duitschers alle gelegenheid, wier toestand niet levensgevaarlijk was, om het eten te rooven van hunne landgenooten,
die, uitgeput door honger en ontbering, nog tegen den flood
lagen te worstelen.
Verpleegzusters waren er niet, en het gevolg van dit alles
was, dat de gevangenen er stierven in eenen toestand, erger
dan de honden. Zij, die in het lazaret verbleven, wisten zoo goed
als niets van de sterfgevallen, die er plaats grepen, omdat in de
Duitsche gevangenissen alles met het diepste geheim omhuld
wordt. Dit echter is onbetwistbaar, dat van al de Duitsche gevangenen onzer werkplaats, welke zich uitgeput naar het lazaret
begaven, er geen enkel uit weerkeerde.
Men zal dus maar al te gemakkelijk begrijpen, waarom ik
er zoo zeer tegen gekant was, ondanks den ellendigen toestand
waarin wij verkeerden, dat iemand der onzen de zieken in het
lazaret ging vervoegen. Alleen Eeckhoudt, een St-Niklaazenaar
van geboorte, maar die sinds dertig jaar Frankrijk bewoonde,
dezelfde die men eene wonde in den bil had gebrand, kon, op
het oogenblik van ons vertrek naar Cassel, zijne legerstede verlaten en, leunend op de armen van een paar vrienden, de refs
meemaken. Het was ook hij die mij wist te vertellen, wat er
zooal gebeurde in het rampzalig lazaret der gevangenis van
Werden.
*
* *

Dat in eene uitgestrekte papierzaal, waar een tachtigtal
mannen van den morgen tot den avond arbeidden, de stijfsel
eene voorname rol speelde, hoeft geen betoog.
Elken morgen werd er stijfsel rondgedeeld. Er was wet
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een hoeveelheid bloem in gemengd, maar de overige bestanddeelen waren van zulken card, dat alleen het rieken er aan,
walg verwekken moest.
Het Joel van het inmengen dier weerzinwekkende bestanddeelen was, natuurlijk, om te voorkomen dat de hongerlijdende
gevangenen er gebruik van in hun eten maken zouden.
En toch had men hier den bal misgeslagen.
Elken dag was ik getuige van het meest beestachtige, dat
men zich maar eenigszins voorstellen kan.
Zeker was de honger een doorslechte raadgever ; zeker
achtte ik hem in staat den mensch tot wanhoop te brengen —
want men moet de uiterste hongergrenzen nabij geweest zijn
om dit te kunnen bevroeden — en daarom ging er geen dag
voorbij of ik spoorde mijne kameraden aan, toch niet het voorbeeld te volgen der Duitsche misdadigers, die geene enkele gelegenheid lieten ontsnappen om hunne soep met stijfsel te mengen in de bedriegelijke meening, daardoor degelijker voedsel
in de maag te bekomen.
Het gevolg daarvan was, dat de Duitsche gevangenen
altijd stijfsel te weinig en de politieke gevangenen — althans bij
het begin — te veel hadden; want door mijn onverpoosd aansporen en het wijzen op het gevaar dat er aan verbonden was,
had ik mijne vrienden tegen dit onheil kunnen vrijwaren. De
Duitschers evnwel zagen er eveneens het noodlottige van in
door de dagelijksche sterfgevallen die zich, als gevolg van het
mengen van stijfsel in hunne soep, in de gevangenis voordeden.
En toch waren deze er -niet of te brengen.
Maar er was ook een ander bezwaar aan verbonden, dat
de politieke gevangenen wel eens in moeiliikheden bracht, bijzonder 's Maandags. Beurtelings met tien tot viiftien man togen
wij dien dag naar de badzaal. In afwezigheid der badgasten
werd dan, keer op keer, de stijfsel der onzen gestolen door de
Duitschers, en het gebeurde meermaals dat onze mannen, bij
hunne terugkomst, geen greintje stijfsel meer aantroffen.
Op de andere werkdagen was het vanwege de Duitschers
een gezanik van den morgen tot den avond om den stijfsel,
welken wij maar eenigszins missen konden, machtig te worden.
Kregen zij hem niet goedschiks, welnu, dan vonden zij er hoe265

genaamd geen graten in,hem kwaadschiks meester te worden.
En daartoe werden zulke behendige middelen aangewend, dat
men den stijfsel stool waar men bij stond, zonder den diefstal
op te merken. Geen Londensch « pick-pocket » was tegen hen
opgewassen.
Wat meer is, wanneer zij er maar eenigszins kans toe zagen, stolen zij zelfs een gedeelte onzer afgewerkte zakken en
legden onbewerkt papier in de plaats, als zij bemerkten niet tot
hun getal te kunnen geraken.
En dit berokkende ons ook wel eens leed. Want, zooals
ik hooger heb aangestipt, duidde het reglement het aantal zakken aan die elk gevangene, van of zijne intrede, dagelijks te
maken had. Welnu, na de eerste maand werd daarvan, ten opzichte der politieke gevangenen, zeer weinig rekening gehouden, want voor wat de voortbrengst betreft, stelde men ons
bijna gelijk met die der Duitsche gevangenen.
Het nadeelige van het gebruik van smeerigen stijfsel in de
soep, kwam dan ook elken dag te voorschijn. Voortdurend
zagen wij Duitschers van hunne plaatsen verdwijnen om in het
lazaret aan te landen. En zoo zeer was het beheer der gevangenis overtuigd dat deze er niet meer uit weerkeeren zouden,
dat hunne plaatsen onmiddellijk door andere Duitschers ingenomen werden.
Trouwens, het kon niet anders of degenen welke zich aan
dit misbruik overleverden, moesten er vroeg of laat den dood
bij vinden.
Meer dan eens had ik de Duitschers op dit euvel gewezen,
waarvan zij nochtans zeer goed bewust waren, want op zekeren
dag antwoordde mij een dezer daarop
— « Als het zoover zal gekomen zijn dat ik mij naar het
lazaret moet begeven, weet ik wel dat het met mij, evenals met
de anderen, gedaan is. Maar wat geeft ons dit : wij zijn immers
toch veroordeeld om hier te sterven ? Wat geeft het dan of wij,
wat vroeger of later « kapoet » zijn ? »
En als men daarbij de hatelijkste dwingelandij op de gevangenen voegt, kan men zich wel eenigszins voorstellen, in
welken buitengewoon ellendigen toestand wij te Werden verplicht waren onze dagen te slijten.
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Zelfs het priesterkleed werd niet gespaard, want in eene
andere afdeeling werkten een paar Fransche geestelijken in
hetzelfde boevenkostuum als de misdadige gevangenen. En
zooals ik later te Cassel vernam, waren de Dominikaner Pater
Nuyens, alsmede de Z. E. H. Tielemans, thans pastoor van StAntonius kerk, te Antwerpen, daarvan evenmin uitgesloten.
Dat tevens de wanhoop in gevangenissen als die van
Werden zich noodlottigerwijze moest voordoen, daarvan waren
de bewijzen menigvuldig.
Van een dezer was ik toevallig ooggetuige.
Op den tweeden Zondag van Februari, terwill de sneeuw
in dichte vlokken neerviel, werden wij, na de mis in de kapel
bijgewoond te hebben, volgens gewoonte naar de zoogenaamde
wandelplaats gedreven, om er een uur lang onzen Calvarieberg
te beklimmen. De sneeuw lag reeds een voet dik en deze bemoeilijkte, natuurlijk, nog oneindig meêr het gaan met onze
houten zolen aan de voeten.
1k herinner mij niet, ooit m6er koude doorstaan te hebben
dan gedurende dit uur, want de snerpende noorderwind zweepte bovendien ongenadig de sneeuwvlokken in ons gelaat.
En toch moest de laatste minuut afgewacht worden om ons
terug naar de werkplaats te begeven.
Niet gaande, maar strompelend, sommigen waggelend als
dronkaards, sukkelden wij, trap na trap, naar boven.
De werkplaats, welke tegen de onze paalde, was bestemd
voor de meubelmakerij, en deze moesten wij telkens voorbijgaan om de onze te bereiken. Dien Zondag, zooals meermaals
gebeurde, stond de deur der meubelmakerij open. Juist op het
oogenblik waarop ik dezelve genaderd was, zag ik een gevangene, welke dicht bij de deur op eene kist gezeten was, zich
met een Catalaansch mes den hals afsnijden. Eene lange bloedstraal was op mijne kleederen gespat. Als een steen plofte de
wanhopige ten gronde en zijn hoofd was nog slechts met enkele
vezels aan de romp gehecht.
Natuurlijk dat er onmiddellijk eene samenscholing plaats
greep van de weerkeerende gevangenen, doch deze werden,
zoodra eenige gevangenbewaarders kwamen toegesneld, in de
werkplaatsen teruggedreven.
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Hoe de ongelukkige zich van dit Catalaansch mes had
weten meester te maken, wist niemand.
Het is al te duidelijk dat gansch lien Zondagnamiddag
deze tragische zelfmoord het onderwerp der gesprekken in de
werkplaats was en een zeer noodlottigen indruk op alien had
te weeg gebracht.
Daags nadien vernamen wij op de wandelplaats dat deze
zelfmoordenaar een Franschman was, die reeds vijftien maanden Lang in de gevangenis van Werden verbleef.
Men vertelde dat die man niet meer wel in het hoofd was.
Maar het tegenovergestelde zou voorzeker iedereen moeten
verbaasd hebben.
Immers, de rampzalige had destijds onder zijne eigen
oogen zijne vrouw en zestienjarige dochter, vlak voor de deur
zijner woning, door de Duitschers zien fusiljeeren, terwill hii
tot levenslangen dwangarbeid was veroordeeld geworden.
En de misdaad Bier familie ?
Ze moest in de oogen der benden van << Gott mit uns »
wraakroepend geweest zijn. Er was lieweerd geworden dat er
van uit een huis op een Duitscher werd geschoten; men zocht
de woningen of en vond op het oogenblik der thuiskomst van
den man een jachtgeweer op den zolder. Vandaar het draconisch, op staanden voet gevelde vonnis.
Dergelijke wanhoopsdaden behoorden eater niet tot de
zeldzaamheden in de gevangenis van Werden, want volgens
verstrekte inlichtingen ging er bijna geene maand voorbij of er
grepen zelfmoorden plaats om te ontsnappen aan de onmenschelijke mishandelingen op de politieke gevangenen. Nog eens:
het tegendeel zou de wereld moeten verbaasd hebben.
*
* *

Tot op het einde van Januari 1917, bestond in de gevangenis van Werden het gebruik, elken Woensdagmorgen eene
zieirriis voor de overleden gevangenen te hooren lezen.
Van in Februari daaropvolgend werd dit gebruik afgeschaft,• hetzij door den aalmoezenier, hetzij door het bestuur
der gevangenis. Immers, welken indruk moest het op de mar268

telaren maken, elke week, onder deze mis, daar de namen to
hooren afkondigen van 17, 14 of 18 hunner ellendige lotgenooten die, verre van den moedergrond, in het gevloekte lazaret van Werden, den smadelijksten en smartvolsten flood waren
komen sterven.
Door dien nieuw ingevoerden maatregel moest zooveel
mogelijk de aandacht afgeleid worden van hen, die in werkelijkheid vermoord waren geworden door menschen, die men in
de gevangenis met de schoon-klinkende namen van 0 Hausvater » en andere betitelde, en die in waarheid tot de wreedste
menschelijke beesten van Duitschland behoorden. De muren
van het lazaret spraken niet en de vier ruwe planken der doodskisten evenmin. Wij, gevangenen, we kenden zelfs niet eens de
plaats in onze onmiddellijke , nabijheid, waar het gebeente onzer
martelaren aan de beulen was onttrokken en onder den grond
gestoken werd.
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XXV.
ERGER DAN VEE NAAR CASSEL GELEID.

was de Duitsche kerkbediende-gevangene met
wien ik, vier dagen voor onze afreis, op zeer toevallige wijze in gesprek kwam, die mij, nopens de
sterfgevallen in de gevangenis, de volgende merkwaardige statistiek meedeelde :
Gedurende de eerste week van Februari 1917 : 17.
— : 14.
tweede
— : 18.
derde
Dus 49 sterfgevallen op 500 gevangenen in drie weken
tijds. En dan mocht men er zich van verzekerd houden, dat er
feitelijk van al de gevangenen geen enkel was, die zich op eene
eenigszins volledige gezondheid beroemen kon.
Te midden der vierde week van Februari kwam plotseling
het bericht, dat wij den volgenden Maandag naar Cassel zouden vertrekken.
Goddank ! het uur der brutaalste ontslaving ging dan voor
ons slaan
Van of dit oogenblik mochten wij met Duitsche gevangenen niet meer in aanraking komen. Dadelijk werden wij afgezonderd.
De een-en-twintig politieke gevangenen, die in de papierniiverheid werkten, werden alien to gelijk in eene ruime cel gestoken, maar die ternauwernood groot genoeg was om er de
ET

270

helft een eenigszins fatsoenlijk onderkomen in te verschaffen.
En daarin zouden wij van Woensdag tot den volgenden Maandag verblijven.
Nochtans, daarover bekloegen wij ons niet al te zeer. Integendeel ; er bestond eenigszins reden om ons over dien maatregel te verheugen. Beurtelings werden wij ontboden om onze
gevangeniskleederen te verwisselen tegen de onze, en daardoor
kwamen wij tevens in bezit van ons ondergoed, dat bij deze
voortdurende verschrikkelijke koude meer dan welkom was.
Bovendien werd onze dagelijksche wandeling afgeschaft, en de
geringe plaatsruimte, waarover wij beschikten, bracht meer
warmte aan.
Het was alsof van of dit oogenblik er een nieuw leven in
ons ontwaakte. Daaruit mocht echter niet afgeleid worden, dat
onze gezondheid daardoor schielijk was weergekeerd. Verre
van daar. Maar het denkbeeld dat wij van de ijselijkste tormenten
gingen verlost worden, was voldoende om ons gansch op te
beuren.
Terwill in de werkplaats geen woord met elkander mocht
gesproken worden, zonder er brutale berispingen voor op te
loopen, vonden wij in onze collectieve cel eene kleine republiek,
waarin wij naar hartelust konden wauwelen zooveel we wilden,
want we werden gansch aan ons zelven overgelaten.
lk zal maar niet trachten te beschrijven hoe wij het moesten
overleggen om, door de geringe plaatsruimte, den nacht behoorlijk door te brengen. Wanneer al de matrassen op den
grond waren uitgespreid, was heel de cel er mee bedekt, maar
dan lagen wij daar ook als haringen in een ben tegen elkaar gedrongen. Gevaarlilk was het, als iemand zich bij nacht uit zijne
netelige ligging moest loswringen om aan eene natuurlijke behoefte te voldoen. De behendigste cirk-acrobaat zou er in die
voorwaarden geen kans over gezien hebben, om het uiteinde
der cel te bereiken, zonder minstens een tiental keeren hals
over kop, nu op dezen, dan op genen slapende getuimeld te
zijn. Van slapen was er derhalve niet veel spraak, maar ook
daarover scheen niemand zich te beklagen.
Toen ik geroepen werd om van kleederen te verwisselen,
maakte ik van eenige minuten wachtens gebruik om milli li271

chaamsgewicht vast te stellen op eenen bascuul, welke naast de
deur van het kleedermagazijn stand. Bij mijne aankomst te Werden in de eerste dagen van Januari 1917, woog ik 73 kilos ; op
het einde van Februari nog 57 kilos. In min dan twee maanden
tijds was ik bijgevolg 16 kilos lichter geworden. En nu moet ik
hier nog in 't voorbijgaan aanstippen, dat ik het leven lang een
zeer matig eter geweest ben. Hoe moest het dan gesteld ziin geweest met zooveel andere mijner lotgenooten, die in het normale
leven gewoon waren het dubbel van mijn gewoon rantsoen te
verorberen ?
In den nacht van Zondag op Maandag hadden wij ons wel
op onze matrassen uitgestrekt, maar aan slapen dacht niemand,
want men had ons verwittigd dat wij om drie uur van den morgen zouden gewekt worden. Gansch den nacht brachten wij
door in redekavelen, en zelfs werd er meer dan eene grap uitgestoken, zoozeer was ik er in gelukt, nieuw leven in mijne lotgenooten op te wekken.
De papierbewerkers zouden echter niet alleen de reis naar
Cassel ondernemen. Neen ;. ook bout- en andere gelegenheidsvakbewerkers konden zich het stof van de Werdensche gevangenis afschudden, ten getalle van 75.
Toen wij, omstreeks 4 uur van den morgen, in den gang
der gevangenis stonden geschaard, werden wij alien, twee aan
twee, met ketens om de polsen, aan elkander gebonden, want
de gecultureerde Pruis is altijd gewoon, tot in de kleinste bijzonderheden, zijne voorzorgsmaatregelen te nemen.
. Met een paar boterhammen op zak en omringd door eene
sterke wacht soldaten en gevangenbewaarders, verlieten wij, in
de volslagenste duisternis, de gevangenis en zetten den weg
voort tot aan de statie, waar wij omtrent 5 uur van den morgen
aankwamen. Alle maatregelen waren genomen opdat niemand
onzer gelegenheid tot , ontsnappen zou vinden. De wagons,
waarin wij plaats namen, waren door gewapende soldaten omsingeld.
En nu denkt misschien de lezer dat, zoodra wij plaats op
den trein hadden genomen, met in elken wagon eenige soldaten en een paar gevangenbewaarders, wij van onze handboeien
gingen verlost worden ? Wie er zoo over oordeelt, is nog zeer
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weinig op, de hoogte der Duitsche cultuur. Wij waren en bleven
aan elkander vastgeklonken, en die ketens zouden eerst om
4 uur in den namiddag verwijderd worden, nadat de poort der
Casselsche gevangenis achter ons was dichtgevallen.
Wanneer er nu gedurende deze lange refs aan eene of
andere natuurlijke behoefte moest voldaan worden, kan men
zich wel voorstellen, onder welke voorwaarden zulks geschieden moest.
In den wagon waarin ik mij met een aantal andere kameraden bey ond, was ook de hatelijke figuur van Fink, den beruchten infirmier gezeten, die telkens grijnslachend de twee
aan elkander gebonden gevangenen beschouwde, die zich
naar het W. C. begaven. Toen dit geval zich weer eens had
voorgedaan, en de beide ongelukkigen weerkeerden, merkte
Fink spottend aan :
— « Zoo moeten Belgen en Franzosen achter de Duitschers loopen ! »
1k kon mil niet weerhouden er op te laten volgen :
— « Het getuigt niet van grooten moed gevangenen te
beleedigen, die u niets misdaan hebben en bovendien gansch
onschadelijk gemaakt ziin. Vergeet echter niet dat er een dag
zou kunnen komen, waarop ook de Duitschers in denzelfden
toestand achter de Belgen en Franschen zouden moeten loopen.
En zoolang de rechtvaardigheid niet uit de wereld verbannen
is, mag men zich daaraan vroeg of laat verwachten. >
— 0 Denkt ge dit waarlijk ? >> vroeg Fink op eenen toon,
alsof ik een mirakel voorspeld had.
— 0 Niet alleen denk ik dit, maar daarvan houd ik mij
zoo innig overtuigd als wij ons op den trein naar Cassel bevinden. Trouwens, nooit is iemand in staat geweest een oogenblik
het denkbeeld in mij te doen ontstaan, dat de Duitschers de
overwinning zullen behalen. ›,>
En langs verschillende kanten werden mijne woorden bijgetreden.
Een gevangen schipper, welke tegenover mij gezeten was,
was zelfs zoo vrijpostig er met de meeste ongegeneerdheid bij
te voegen :
— « Al wat gij ons misdaan hebt, zult ge later dubbel en
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dik op uwen kazak weerkrijgen, want alles komt op zijnen tijd
in de wereld ! »
— 0 Dan zijt ge nog geen goede christenen ! 0 lachte de
infirmier. << Acht dagen geleden hebt gij onder de mis immers
den pastoor hooren prediken, dat, als men op de linkerwang
geslagen wordt, men de rechterwang bieden moet ! »
- A Jawel », voegde ik Fink toe. << Maar op eene andere
plaats van het Evangelie staat ook geschreven : < Met de maat
waar ge mee meet, zult ge gemeten worden ». En dat heeft
de pastoor der gevangenis er vergeten bij te voegen *. En
onder het algemeen gelach mijner medegevangen, voer ik
voort : < Het zou er maar ellendig mee gesteld zijn, indien het
eene yolk, omdat het meent het sterkst te zijn, het recht had
het andere uit te moorden, omdat het minder sterk is. Neen,
neen ! Duitschland client getuchtigd te worden en wel op zulke
wijze, dat het er nooit meer aan denken zal, zijne heerschappij
over andere volken uit te strekken. In den huidigen oorlog moet
en zal de rechtvaardigheid zegevieren ! Ook de Duitsche dwingelandij, die op de politieke gevangenen werd uitgeoefend, zal
niet ongestraft blijven. Al te gemakkelijk hebt gij uit het oog
verloren, dat een groot gedeelte onzer behoort tot de intellectueele klas die, eenmaal in 't Vaderland weergekeerd, niet verwaarloozen zal de pen te grijpen om de gruweldaden, op hen
gepleegd, als een eeuwig brandmerk voor de Duitschers, uit te
bazuinen bij middel der pers ! >>
— « En daar zullen wij, Duitschers, hartelijk om lachen ! x)
spotte Fink.
— 0 Gil, misschien, ja ! Maar dat zal niet het geval wezen
met de Duitschers, die met het buitenland in aanraking zullen
moeten komen ! »
Allen beaamden mijne zienswijze, en herr Fink werd maar
al te wel gewaar dat zijn rijk van tyrannie op ons voorbij was,
want niemand scheen zich nog om hem te stooren.
Eindelijk, omstreeks 3 uur in den namiddag, hield de trein
stil in de koninklijke residentiestad Cassel. Het verwekte heel
wat beweging, vooraleer deze 75 gevangenen in orde waren
gesteld, om stoetsgewijze dwars door de stad te trekken, in de
eene hand een valies dragend, terwijl de andere geboeid bleef.
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Alsof er nog geen soldaten met geladen geweren en Werdensche gevangenbewaarders in voldoende aantal met ons de
reis hadden meegemaakt, kwam ook de Casselsche politie een
handje toesteken. Deze was een twintigtal mannen sterk en
voorzien van een half dozijn schapershonden, die onverpoosd
heen en weer de gevangenen liepen.
Het was moeilijk het juiste aantal mannen dezer karavaan
te tellen, maar ik denk zelfs beneden de waarheid te blijven als
ik zeg, dat er voor elk geboeid gevangene een soldaat of gerechtsdienaar aanwezig was om ons naar de gevangenis te leiden. De overgroote meerderheid der onzen waren menschen,
welke reeds een gevorderden leeftijd achter zich hadden ; zelfs
een tiental dezer waren de zeventig nabij of hadden dien ouderdom reeds met enkele jaren overschreden.
Wel had de statie der koninklijke residentiestad Cassel niet
het uitzicht als die van Antwerpen, maar er was toch een punt
van overeenstemming met beide spoorhallen : even buiten de
statie, zaten ook daar een aantal vergrijsde koetsiers, gedoffeld
in lange jassen, op den bok van hun rijtuig, terwijl, evenals ten
onzent, de knollen, er 1,TOOr gespannen, meer vallends dan loopends gereed stonden. Bovendien bemerkte ik in den hoop veel
vrouwelijke koetsiers met langen, loshangenden jas, waaronder
eene korte broek en dito jas zichtbaar was welke, met de Duitsche klak op het hoofd, eveneens naar reizigers uitkeken voor
een toerken door de stad.
Nochtans, bij de aankomst van onzen trein, was er geen
enkel reiziger die de hulp van een statiekoetsier noodig had.
Immers, er was voor hen naar een buitenkansje te gapen, want
misschien zag men te Cassel niet alle dagen het schouwspel,
vijf-en-zeventig politieke gevangenen en even zoovele bewakers,
voorzien van honden, zich buiten de statie op rang stellen om,
met ketens beladen, gansch de stad te doorkruisen.
Aan toeschouwers ontbrak het dus niet. Van den gemeenste kwajongen tot de in pels gewikkelde « fraulein » wachtten
vol ongeduld het oogenblik af, waarop de stoet zich in beweging stellen zou. Bijzonder vriendelijk of sympathiek mocht de
houding van het Casselsch publiek te onzen opzichte wel niet
275

genoemd worden, want allerlei spotwoorden en hoongelach
klonk ons in de ooren.
Het moest bijna den indruk wekken, alsof onze bewakers
ons opzettelijk staande hielden, om tot spotlust van het yolk te
dienen, want, ofschoon wij een vijftal minuten na het afstappen
van den trein reeds op volgorde buiten de statie hadden post
gevat, bleven wij toch minstens eene halve uur op deze plaats
verwijlen.
En ondertusschen was het legerken nieuwsgierigen voortdurend aangegroeid.
Op zeker oogenblik vertoonde zich, op een drietal schreden afstands van de plaats waar ik mij beyond, eene dame van
middelbaren leeftijd, gewikkeld in een pelsen mantel, en droeg
dikke, grijze winterhandschoenen. Het gelaat dezer dame vertoonde de verachtelijkste, de hatelijkste uitdrukking, die ik ooit
op het wezen eener vrouw te zien kreeg. Eensklaps boog deze
dame zich, nam eene paardenvijg van den grond op, en Mingerde deze op ons toe : ze kwam terecht in den hals van Pasquay, een zeventigjarig Franschman, welke op den hoek der
rij 1,76Or mij stond. Daarop Borst een schaterlach los te midden
van het Casselsche janhagel. Dit voorbeeld scheen aanstekelijk
te werken op het gemoed eener jonge dame, die, te oordeelen
volgens hare kleeding, eveneens tot den hoogeren burgersstand
behoorde, en eenige rijen verder insgelijks een paardenuitwerpsel tusschen onze politieke gevangenen smeet.
Noch een enkel soldaat, noch een gevangenbewaarder,
noch een politieagent verroerde een yin, en liet het Casselsch
crapule begaan.
De oude Pasquay had zich echter omgewend en op luiden
toon tot de vrouw gezegd :
— « Madame, ik wist niet dat er te Cassel zulke welopgevoede vrouwen als gij waren. Als de keizer uwe heldendaad
verneemt, krijgt ge zeker den Rooden Adelaar en een paar
nieuwe handschoenen in vervanging dergene welke gij zoo bevuild hebt. »
En spottend antwoordde de heks in 't Fransch met sterk
Duitschen tongval :
— « Merci, sale francais ! »
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Pasquay was aan een ander oud man vastgebonden ; maar
de eersten welke dan in de eerste rij volgden waren onze schipper en een ander levenslustige kerel van ongeveer dertig jaar
oud. Toen de schipper het hoofd had omgewend, bespeurde ik
eene vreeselijke uitdrukking op zijn gelaat. Hij duwde Pasquay
en zijn maat op zijne plaats en nam met zijn vastgebonden gezel
deze der oude lieden op den hoek in. Reeds op onze reis had
de schipper verteld dat hij lange jaren den Rijn had bevaren, en
dat hij goed Duitsch kende, daarvan had ik reeds de ondervinding opgedaan. Zonder zich om iemand te stooren, keerde hij
zich om naar den kant waar de dame met de grijze handschoenen stond en riep haar op zijne beurt toe in 't Duitsch :
— « Madame, uw handschoenen zijn nu toch vuil, het
komt er bijgevolg niet meer op baan. 1k daag u uit, ook eens
een paardenvijg op mij te smijten. 1k heb wel is waar slechts eene
hand vrij, maar die eene hand zal toch voldoende zijn om u met
den kop onder een vigilant te steken, en er u desnoods nog
eenige schoppen bij te geven. En de bescherming van al de
soldaten, gevangenbewaarders en politie zal niet bij machte zijn
om dit karweiken te beletten ! »
Tegenover een Duitsche « frdulein » die, te oordeelen
volgens hare kostbare kleedij, onbetwistbaar tot den hoogeren
Casselschen stand behoorde, konden de woorden van den
schipper wel niet beschouwd worden als de superlatief der
beleefdheid. Maar hare lage gedragslijn tegenover onmachtige
politieke gevangenen toonde tevens aan, tot welken gemoedstoestand de oorlog het schoone Duitsche geslacht gevoerd had.
Het feit zelf was misschien eenig in de geschiedenis der XXe
eeuw. En het moet nog m-eer de opmerkzaamheid gaande maken, daar het plaats greep in de keizerlijke residentiestad.
Nauwelijks was het laatste woord uit den mond des schippers, of aan den overkant der straat trad een man van lange
gestalte, in redingote en een dikken stok in de hand, op onze
groep toe. Was het de burgemeester van Cassel of een hooggeplaatste aan het gerecht ? 1k weet het niet, maar zeker is het
dat, zoodra de politie der stad hem in 't oog kreeg, deze de hand
aan het hoofd bracht en eerbiedig staan bleef. Hij wenkte den
overste der politie tot zich en, ofschoon beiden op te verren
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afstand van mij verwijderd waren om hun gesprek te kunnen
opvatten, toch ontsnapte het mij niet, dat het niet pluis ging
tusschen beiden.
Onmiddelliik daarna werd onze treurige stoet in beweging
gebracht en de gehandschoende dame vond geene gelegenheid
meer, haren haat verder op de politieke gevangenen bot te
vieren.
Enkele straatbengels liepen ons nog een eind wegs huilend
en tierend na, waarna deze door de politie verjaagd werden.
Eene halve uur lang doorkruisten wij straat in, straat uit,
de eene bergopwaarts, de andere weer afdalend, totdat wij eindelijk Wehlheiden, een gehucht buiten de stad Cassel, bereikten,
waar zich onze nieuwe gevangenis beyond.
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XXVI.
EENE KEIZERLIJKE BOTER- EN EENE BURGERLIJKE
SCHOENGESCHIEDENIS TE CASSEL.
OCHTEN wij

de gevangenis van Werden bij een ware
hel vergelijken, die van Cassel-Wehlheiden kon
met voile recht als ons vagevuur doorgaan.
Het onthaal, dat de Casselsche bevolking ons
had voorbereid, had ons weinig hoop gelaten- op eene betere
behandeling dan te Werden aan de Ruhr. Gelukkiglijk hadden
wij ons gedeeltelijk in onze verwachting bedrogen gezien.
Daaruit mag evenwel niet afgeleid worden, dat wij het
land van belofte waren binnengetreden. Verre van daar; doch,
wanneer men uit een moordenaarskuil te voorschijn komt,
waarvan de drie-vierden van het personeel slechter waren dan
de Duitsche bandieten welke er opgesloten werden, en men
ondervindt aanvankelijk slechts eene lichte verbetering, dan
acht men zich al tevreden.
De poort der gevangenis te Wehlheiden was reeds geruimen tijd achter ons dichtgevallen, toen wij nog immer de handboeien aan hadden. Op de binnenplaats stonden we daar als
eene kudde vee, die naar de slachterij geleid werd, nog steeds
omringd door soldaten, Werdensche gevangenbewaarders en
Casselsche politie, wier schapershonden nog immer om ons
heen liepen.
Het meerendeel der gevangenen zag er ellendig uit in de
ware beteekenis van het woord. Want men bedenke dat wij
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reeds twaalf uren onafgebroken twee en twee aan elkander geboeid waren, zonder een oogenblik verpoozing genoten te
hebben. Voeg daarbij, dat wij met de vrij gebleven hand onze
valiezen hadden moeten dragen; dat wij met vluchtigen tred
drie-kwaart uurs door de straten hadden gemarcheerd, en men
zal zich wel eenigszins een gedacht kunnen vormen van den
toestand, waarin vooral de politieke gevangenen van gevorderden ouderdom, sinds lang uitgeput door ontoereikend voedsel
en beestachtige behandeling, eindelijk op de binnenplaats der
gevangenis waren aangeland.
Ongeveer eene halve uur na onze aankomst traden verschillende gevangenbewaarders te voorschijn, vergezeld van
den bestuurder. De naamafroeping werd gedaan en alles kwam
uit. De _Werdensche tyrannen, zooals er in Nero's tijd
voorzeker geen konden aangetroffen warden, — hadden er immers zorg voor gedragen, dat Been enkel der hun toevertrouwde politieke gevangenen was kunnen ontsnappen.
Naarmate de naamafroeping geschiedde, werden de gevangenen van hunne ketens bevrijd, hunne valiezen ontnomen
en konden de gevangenis binnentreden.
Met twee of met drie, naarmate de plaatsruimte, werden
wij beurtelings in de cellen gestoken.
Wat mij betreft, aanvankelijk kon ik mijn rechterarm
schier niet meer bewegen; het was alsof deze eene verlamming
had ondergaan, en zelfs verscheidene dagen later was hij nog
niet geheel tot zijnen normalen toestand weergekeerd. Hetzelfde
verschijnsel had zich voorgedaan bij al de gevangenen, welke
de reis hadden meegemaakt.
Zooals men allicht denken kan, ontsnapte ons een zucht
van verlichting aan de borst, toen de zware ijzeren deur der cel
achter ons gesloten werd.
1k was ingescheept met twee Leuvensche spoorwegbedienden, mannen van vooraan in de dertig, waarvan de een tot
tien, de andere tot twaalf jaar dwangarbeid was veroordeeld in
een proces van spionneering, maar waarvan beiden zoo goed
als niets afwisten. Ofschoon eenvoudige werklieden, waren het
beste jongens, altijd voorkomend en steeds bereid am bij elke
gelegenheid eene behulpzame hand toe te steken.
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Gelukkiglijk was op dit tijdstip de koude eenigermate verminderd; daarenboven werkten de verwarmingsbuizen en wat
nog oneindig beter was : het stond ons vrij onze eigen kleederen of die der gevangenis te dragen, wat te Werden niet het geval was. Dit laatste mocht dus als eene aanzienlijke verbetering
beschouwd worden.
Hier in onze ruime, luchtige cel oordeelde ik het overbodig mijne gezellen aan te moedigen, want, alhoewel van geen
luidruchtigen aard zijnde, waren het levenslustige kerels die, te
midden van zooveel liiden en ontbering in de Werdensche Catacomben, toch hun goed humeur hadden weten te bewaren.
Zij hoopten, evenals ik en iedereen, op eene spoedige verlossing, en die hoop deed leven, voor zoover men niet tegen den
flood worstelen moest.
Voor wat het eten aangaat, werd te Wehlheiden hetzelfde
regiem gevolgd als te Werden : niet beter, niet slechter; maar,
zooals de bestuurder der laatste gevangenis verklaard had,
mochten de gevangenen te Wehlheiden pakken uit Zwitserland
of elders ontvangen, ofschoon het in den regel maanden duurde, vooraleer het eerste pak werd toegezonden.
Het meerendeel der politieke gevangenen, voor ons te
Cassel-Wehlheiden toegekomen, ontving pakken uit Zwitserland; maar, ondanks de solidariteit welke onder elkaar heerschte, konden wij daarvan toch in geenen deele genieten, omdat zij
onuitvoerbaar was.
Voor oningewijden zij bier terloops opgemerkt, dat iedere
gevangenis verdeeld is in een aantal afdeelingen. Elke afdeeling
staat op zich zelve. Het gevolg daarvan is dat de eene afdeeling
nooit met eene andere in betrekking komt. Best zijn deze afdeelingen te vergelijken aan verschillende naast en boven elkander
aangelegde straten. Als,bij voorbeeld,de gevangenen van afdeeling A hunne dagelijksche wandeling doen, dan blijven de gevangenen der overige afdeelingen binnen of begeven zich naar
eene andere wandelplaats. En aldus kan men jarenlang in eene
gevangenis verblijven, zonder te weten wie eenige meters verder hetzelfde lot deelt, wanneer beiden niet tot dezelfde afdeeling behooren.
Te Cassel-Wehlheiden bestaat elke «Abteilung > uit dertig
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cellen, en vermits in den regel elke cel door een gevangene betrokken wordt, zoo komt ook elk gevangene alleen in aanraking met de dertig opgeslotenen zijner afdeeling.
Voor het transport van Werden was eene gansche afdeeling beschikbaar gesteld. Indien men de gewone regeling hadde
gevolgd, zou men bijna drie afdeelingen hebben moeten beschikbaar stellen ; doch, zooals ik hooger aanstipte, werden
wij met twee en drie in dezelfde cel gestoken, zoodat onze 75
man slechts een enkele afdeeling uitmaákten.
Geen gevangene der overige afdeelingen kon ons bijgevolg iets bezorgen en dit was voor ons, die sinds langen tijd
bepaald uitgehongerd waren, eene harde noot om kraken.
Behalve eenige zeldzame uitzonderingen moet ik, rechtvaardigheidshalve, de bekentenis afleggen dat, in algemeenen
zin gesproken, het personeel der gevangenis te Cassel-Wehlheiden, vijftig ten honderd beter was dan dit te Werden. Dit
sproot hieruit voort, omdat meest al de beroepsgevangenbewaarders aan het front stonden, en men zich behelpen moest
met gelegenheidsgevangenbewaarders, bestaande uit invalieden,
bijziende drukkersgasten, bejaarde kleermakers, enz.
Stellig liep er hier en daar een gevangenbewaarder tusschen, welke gansch het uitzicht had van een roovershoofdman
uit het gebergte, of een die van den morgen tot den avond een
gelaat vertoonde alsof hij uitsluitend van azijn leefde, maar in
den regel kon er hier geen spraak zijn van v beesten », zooals
in de twee andere Duitsche gevangenissen, waarin ik verbleven
had.
Gelijk men weet, was Cassel de residentiestad van den
gewezen keizer Wilhelm II. Van in mijne cel kon ik op eenen
heuvel het slot « WilhelmshOhe » ontwaren, waar tijdens den
oorlog van 1870, Napoleon III krijgsgevangen had gezeten.
Telken jare, gedurende de zomermaanden, bracht de familie
der Hohenzollern eenigen tijd door op dit lustoord, een der
merkwaardigste van gansch Duitschland.
Een paar dagen na onze aankomst te Cassel-Wehlheiden
trad een diergelegenheids-gevangenbewaarders onze cel binnen
met eene lijst, op dewelke eenige inlichtingen nopens de gevangenen moesten ingevuld worden. Te dier gelegenheid veroor282

loofde ik mij eene opmerking aangaande het slot WilhelmshOhe,
dat daar voor ons in den nevel verborgen lag.
Dadelijk deed ik de ondervinding op, dat deze gevangenbewaarder niet gewoon was voor de keizerlijke familie in aanbidding te liggen, want met een ironisch lachje om de lippen
liet hij zich de woorden ontvallen :
— 0 De keizer en de keizerin hebben het daar veel beter
gehad dan wij hier. »
— 0 Dat wil ik gelooven, » voegde ik hem toe. < Maar
gedurende hun verblijf aldaar, zullen zij toch ook wel gerantsoeneerd zijn geweest ? »
De man viel bijna omver bij 't hooren dezer vraag.
— << Gerantsoeneerd !... » riep hij uit. o Dan kent ge
onze keizerlijke familie nog niet. Spreek eens over deze rantsoeneering met de Casselaren. »
— 0 De keizerlijke familie had dienaangaande toch het
voorbeeld moeten geven ! » merkte ik spottend aan.
De gevangenbewaarder duwde de deur der cel,welke deels
open stond, bijna geheel dicht, alsof hij bevreesd was dat een
onbescheiden oor lets van zijne woorden zou kunnen hooren
en hernam :
— . Wil ik u eens vertellen wat verleden jaar te Cassel
gebeurde ? In den loop van den zomer had de keizerlijke familie
volgens gewoonte'; gedurende eenigen tijd haren intrek genomen op het slot WilhelmshOhe. Elk Casselsch huisgezin was
gerantsoeneerd op 100 gram vet per week. Daags na de aankomst van het keizerlijk echtpaar werd het stadsbestuur den
last opgedragen, elken dag veertig kilos zuivere boter op het
slot te bezorgen. Ge verstaat mij toch goed, niet waar : veertig
kilos ? *
— 0 En het stadsbestuur heeft waarschijnlijk, om de keizerlijke gastvrijheid naar waarde te schatten, geeindigd met
dagelijks tachtig kilos zuivere boter naar WilhelmshOhe te zenden ? » vroeg ik glimlachend.
— 0 Het stadsbestuur antwoordde dat, hoeveel eerbied
het ook voor het keizerlijk echtpaar gevoelde, en hoe gaarne
het aan het verlangen p arer keizerlijke majesteiten zou willen
voldoen, het zich daartoe in de onmogelijkheid beyond om de
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eenvoudige reden, dat er in de residentiestad Cassel sinds lang
geen botermarkt meer bestond en er diensvolgens geene boter
meer kon gekocht worden. Toen vaardigde de kaiser een allerhoogste kabinetsorder uit, waardoor de stall Cassel gedwongen
werd, iederen dag de vereischte kilos boter op het slot te leveren, ten dienste der keizerin.
— o En als gevolg daarvan werd er wellicht te Cassel een
boter-schepenambt ingesteld ? » onderbrak ik schertsend.
— « Er werd veel meer gedaan, >> vervolgde de gevangenbewaarder. o Alwie maar eenige verantwoordelijkheid over
het stadsbeheer droeg, zette zich op zoek naar de opgeeischte
boter, welke slechts door allergrootste moeite kon bijeengebracht worden. Men was verplicht uren ver den omtrek te doorloopen om de hand te kunnen leggen op het keizerlijk rantsoen,
en bij vele boeren moest de weinig aangetroffen boter met geweld ontvoerd worden. Elken dag rezen er nieuwe moeilijkheden op om de noodige boter bij elkaar te krijgen. Men had die
boterrantsoeneering voor het yolk zoolang mogelijk verborgen
gehouden, maar toen de vrouwen van Cassel er de lucht van
kregen, gingen verscheidene honderden dezer manifesteeren
voor het slot WilhelmshOhe. Deze vrouwenmanifestatie moest
met de wapens uit elkander verdreven worden. De houding der
Casselsche vrouwen scheen nog al begrijpelijk. Immers, deze
waren van gevoelen dat de keizer en de keizerin, met hunne
kleine hofhouding die, alien er in begrepen, geen vijftig personen bedroeg, — dus nagenoeg een kilo boter per dag en per
hoofd — het in vollen oorlogstijd wel met wat minder konden
gedaan krijgen, wanneer elke huismoeder het voor gansch haar
gezin schikken moest met 100 gram vet per week. >
— o En hoe onthaalde de keizerin de gedragslijn harer
vrouwelijke Casselsche onderdanen ? > waagde ik in 't midden
te breng en.
— o Slecht, doorslecht ! » luidde het antwoord. 0 Zij was
er zoo zeer over verbolgen, dat zij den volgenden dag met den
keizer en hare hofhouding terug naar Potsdam vertrok en er
gedurende den zomer niet meer weerkeerde.
— o Dan was ditmaal de keizer toch niet met zijn achterste in de boter gevallen ! o liet ik er glimlachend op volgen.
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— 0 Neen; maar 't was de wil der keizerin, waaraan de
keizer moest toegeven, want met minder dan veertig kilos boter
kon of wilde zij het niet schikken. »
Waarop eels mijner Leuvensche medegevangenen volgen
liet
— « 1k wist niet dat de keizer thuis nog minder heeft te
vertellen dan ik, want ten mijnent zou het niet waar geweest
ziin. 1k dacht dat iemand, die gansch de wereld in vuur en vlam
zetten kon, voor geen heel legioen duivelinnen zou geweken
zijn, en te Cassel moet hij buigen of barsten voor ziin eigen
vrouw, of hij loopt gevaar een pond boter om de ooren geslagen te worden.
Een paar dagen nadien vernam ik dat de gevangenbewaarder, welke ons deze keizerlijke botergeschiedenis had opgedischt, een socialist van den echten stempel was, en daarom
veronderstelde ik, dat deze een loopje met ons had willen nemen. Maar ook uit andere bronnen werd ons toen en later herhaaldelijk dezelfde mededeeling gedaan. Zelfs toen ik, een jaar
later, voor de tweede maal te Cassel was weergekeerd, vernam
ik hetzelfde boterverhaal uit den mond van den patroon, voor
wiens rekening wij in de gevangenis doosjes moesten maken.
Deze wist mij bovendien verscheidene bijzonderheden merle te
deelen over deze vrouwelijke botermanifestatie voor het slot
WilhelmshOhe, welke dadelijk een dreigend karakter had aangenomen.
Deze historie is hier voorzeker niet misplaatst, omdat zij
een helder licht werpt op den toenmaligen keizer die, zooals ik
eenigen tijd te voren in de gelegenheid was geweest in een
Duitsch blad te lezen, in een zijner menigvuldige redevoeringen
had gezegd : « Door zijne blokkade is Engeland vast overtuigd
ons te kunnen uithongeren. Zeker is daardoor bij ons de overvloed geweken en, wij mogen het ons niet ontveinzen, heeft de
voedingsbeperking zich allerwege opgedrongen. Maar, wat er
ook gebeure, het Duitsche yolk is vast besloten zich de grootste ontberingen te getroosten, om Engeland met zijne uithongeringspolitiek te trotseeren. Als het niet anders kan zal er, van
in de arbeidershut tot in het paleis der keizerlijke familie, hon285

ger geleden worden; maar, standhouden zullen wij tot het
uiterste ! »
Hoelang de keizerlijke familie, met een dagelijksch verbruik van veertig kilos boter, eenige kilos schapen- of rundvleesch, plus de noodige taarten — want die boter moest toch
voor lets dienen, of werd ze misschien gebruikt door den keizer
om er zijn leerzen mee in te smeeren ? — weerstand kon bieden aan de uithongeringsblokkade van Engeland, ben ik echter
in de residentiestad Cassel nooit te weten gekomen.
Met ons was het, in de gevangenis, onder oogpunt van
uithongeringspolitiek, oneindig erger gesteld ; met elken dag
voelden wij onze krachten meer en meer afnemen, want, onbewimpeld gesproken, toen wij dagelijks in den namiddag eene
halve uur achter elkander gingen wandelen, had ik de grootste
moeite om mijne gezellen te kiinnen volgen en, volgens hunne
eigen verklaring, waren deze er niet beter aan toe.
Bovendien was er niet veel tijds noodig om tot de bevinding te komen, dat te Cassel-Wehlheiden het regiem der gevangenen op verre na niet zoo streng was als dit te Werden.
Daarvan kreeg ik reeds den indruk op den eersten avond van
ons verblijf aldaar. Wanneer in onze afdeeling iedereen al te
bed lag, hoorden wij aan de vensters van andere afdeelingen
luidruchtige gesprekken. Het waren de politieke gevangenen,
die onderling film avondpraatje voerden.
Zeker was dit niet toegelaten en waren er strenge straffen
op gesteld; maar het feit dat men, ondanks dit,toch elken avond
voortging dit verbod te overtreden, bewees meer dan afdoende,
dat de politieke gevangenen te Cassel wel niet geheel en gansch
onder den hiel der gevangenbewaarders lagen.
Kortom, van eerstaf hadden wij de volstrekte zelthheid
verworven, dat onze verandering wel degelijk als eene merkelijke verbetering mocht aangestipt worden.
Daarbij deed zich een onverhoopt geluk voor. Een paar
dagen na onze aankomst te Cassel werd eensklaps de deur onzer cel opengeworpen en elk der gevangenen ontving van het
Fransch-Belgisch komiteit een honderdtal beschuiten.
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De « kalfakter 0 onzer afdeeling, zooals men de Antwerpsche « fatik 0 noemde, was een geestige Brusselaar met stouten
durf, en die gaarne diensten aan zijne medegevangenen bewees.
Deze dienstvaardigheid was zelfs in de gevangenis zoowat
spreekwoordelijk geworden.
Een viertal dagen na onze aankomst deden wij onze gewone reglementaire wandeling, waarbij zich ook Lowieken,
onze kalfakter, gevoegd had.
Lowieken, die zich juist achter mij beyond, veroorloofde
zich eensklaps de opmerking :
— 0 Uwe schoenen hebben een paar halfzolen en achterlappen broodnoodig.»
Lowieken had gelijk. Gezien mijn plotseling vertrek uit
Antwerpen had ik geen gelegenheid gehad mij zeer om schoeisels te bekommeren, maar thans begonnen zij er miserabel uit
te zien.
Mijn antwoord was derhalve zeer logisch :
— 0 Inderdaad. Bestaat er in deze gevangenis geen middel om de schoenen te doen herstellen ? »
— 0 Toch wel, maar dit kost schrikkelijk duur en in den
regel verloopen er nog al verscheidene dagen, vooraleer er de
hand aan te slaan. 1k zal er echter eens over nadenken en zien
wat er best mee te doen is. »
Daags nadien had de Brusselaar er wat op gevonden. Op
dezelfde wijze als den vorigen dag werd de kwestie verder besproken.
— « A propos, » sprak Lowieken, « ik heb betreffende
het herstellen uwer schoenen reeds halvelings eene verbintenis
aangegaan met een Duitschen gevangene. Deze zal het leder
leveren en halfzolen en achterlappen zetten tegen eene vergelding van twintig beschuiten. In geval van akkoord zijn de schoenen binnen twee dagen gereed. Het is wel erg twintig beschuiten in eenen keer te moeten afstaan, terwiji wij bier van honger
creveeren; maar, volgens ik vernomen heb, krijgen we binnen
veertien dagen andermaal beschuiten. Op de kousen loopen
gaat nochtans evenmin. »
Er lag veel waarheid in de aanmerking van den kalfakter.
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—oMoeten de beschuiten op voorhand gegeven worden?»
vroeg ik.
— o Neen, dat niet », weersprak Lowieken, o want al de
Duitschers die hier zitten, zijn aartsdieven. De betaling in natuur geschiedt bij aflevering der schoenen. Ten andere, de
Duitsche schoenmaker weet wel, dat de politieke gevangenen
eerlijke menschen ziin. »
Het akkoord was gesloten en nog denzelfden dag had de
Brusselaar zich gelast mijne schoenen den Duitscher te overhandigen.
Twee dagen later kwam er 'treuriger nieuws. Lowieken
wist te vertellen dat de schoenen gereed waren, maar dat de
schoenmaker in plaats van twintig, zestig beschuiten eischte,
zonder dewelke hij de schoenen niet afleveren wilde.
Het viel uiterst moeilijk na te gaan wie van beiden : of onze
kalfakter, of de Duitscher hier de rol van afzetter speelde, maar
zoo goed had Lowieken aanstonds begrepen dat zijne eer op het
spel stond, dat hij er aanstonds op volgen liet :
— 0 Verontrust u daarover niet. Het akkoord is gemaakt
voor twintig beschuiten ; hewel de Duitscher zal niets krijgen.»
— « Maar mijn schoenen ? » bracht ik in het midden.
— o Keeren morgen terug in uw eel ! » bevestigde de
Brusselaar.
En inderdaad ; daags nadien, op het oogenblik waarop
door den gevangenbewaarder de celdeur werd geopend om
vrijen toegang tot onze wandeling te verleenen, stak Lowieken
mij de schoenen toe, netjes hersteld met een paar half zolen en
achterlappen.
Hoe had Lowieken het nu overlegd om zijnen troef thuis te
halen en geen ondank in te oogsten ?
In hoedanigheid van kalfakter was hij geen bestendig opgeslotene en wist derhalve op welk uur de afdeeling, waarbij de
Duitsche schoenmaker behoorde, hare dagelijksche wandeling
deed. 1k meen nog ergens opgemerkt te hebben dat, wanneer
de gevangenen hunne cellen verlaten, de deuren geopend blijven
tot hunne terugkomst. De Brusselaar had dus niets eenvoudiger
bevonden dan gebruik te maken van de afwezigheid des schoenmakers om dezes cel binnen te stappen en mijne schoenen weg
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te nemen. In plaats van de twintig overeengekomen beschuiten
op zijne tafel te zetten, had onze kalfakter er een briefje op gelegd met de woorden : « Wie alles wil, krijgt niemendal ! 0
Voor aanklacht vanwege den Duitschen schoenmaker
hoefde niet gevreesd te worden, want deze had een karweiken
aangenomen dat hij, ten eerste, niet verrichten mocht, en ten
tweede, het leder dat hij gebruikt had tot herstelling van mijne
schoenen, had hij effenaf moeten stelen. Om de zaak dus niet
erger te maken, was het voor den Duitscher maar best, de zaak
blauw-blauw te laten. En door de indeeling der gevangenis
moest de schoenmaker toch altoos buiten het vaarwater van
onzen kalfakter blijven.
Voor wat mij betreft, ik maakte er geen gewetenszaak van.
Mijne schoenen waren kosteloos hersteld en ik troostte mij met
het denkbeeld ' dat de Duitschers reeds genoeg van ons gestolen hadden om het niet aan te laten komen op een paar half zolen en achterlappen.
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XXVII.
TERUG NAAR ANTWERPEN.

moest er in onze nieuwe gevangenis
niet gewerkt worden, omdat op dit tijdstip alle
grondstoffen ontbraken. Dit was vervelend in de
hoogste mate, omdat arbeid den tijd verkort. Elke
dag scheen er ons minstens twee toe, wat echter niet belette,
dat wij ons oneindig beter gevoelden dan in de moordenaarskolonie van Werden.
Enkele dagen na onze aankomst deed zich eene gelukkige
gebeurtenis voor. Een gevangenbewaarder .kwam mij verwittigen dat er voor mij een pak was toegekomen. Het scheen bijna
alsof wij den hemel zagen openen. De laatst ontvangen briefwisseling te Werden, afkomstig van mijne familie, meldde dat
er voor mij een pak was verzonden ; maar daar te Werden geen
pakken in ontvangst mochten genomen worden, had dit bericht
mij onverschillig gelaten. Tot mijne grootste voldoening vernam ik, dat dit pak wel degelijk te Werden was aangeland,maar
verder naar Cassel verzonden. En dit kwam nu in mijn bezit op
het oogenblik waarop wij met drieên in eene cel logeerden.
Toch was er eene teleurstelling aan verzonden. Men had mij
geschreven dat men ondergoed had opgestuurd, en daar wij te
Cassel onze eigen kleederen mochten dragen en ondertusschen
de hevigste koude geweken was — wij bevonden ons in de
eerste dagen van Maart 1917 — kon ik daar niet zoOveel beANVANKELIJK

lang meer aan hechten.
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Nochtans, behalve eene hoeveelheid ondergoed, kwamen
er bij de opening uit het pak een aantal versnaperingen, benevens een kilo tabak, te voorschijn. En alsof mijne familie te
Antwerpen ware geleid geweest door den Engel der Voorzienigheid, staken, te midden van den tabak, eene korte houten
pijp, alsook twee kleine steenen pijpen.
Zoo ooit, had het toeval ons trouw gediend. Volgens het
reglement, dat in elke cel was opgehangen en bestemd voor de
politieke gevangenen, mocht er elken Dinsdag-, Donderdag-,
Zaterdag- en Zondagnamiddag gerookt worden. We konden,
wel is waar, — althans op dit tijdstip, want een jaar later was
daar geen spraak meer van — in de gevangenis kleine sigaren
bekomen tegen een verschrikkelijk Buren prijs, maar deze waren niet rookbaar. Ze waren samengesteld uit boombladeren
die, wanneer ze aangestoken werden, na enkele oogenblikken,
gansch de eel verpestten.
Maar nu waren wij, gansch onverwachts, in bezit gekomen
van een kilo tabak en drie pijpen. Geen Cresus zou zich rijker
kunnen gewaand hebben dan wij in onzen gevangen staat.
Men zegt dikwijls spreekwoordelijk : een ongeluk komt
nooit alleen, maar nog denzelfden dag dezen wij de ondervinding op, dat ook het geluk meer dan eerie zijde hebben kan.
Een onzer kameraden, mede van Werden naar Cassel vertrokken, had reeds daags te voren een pak ontvangen, en daarin
bevonden zich een aantal Hollandsche couranten, waarvan mij,
tijdens onze wandeling, een gedeelte ter lezing gegeven werd.
Natuurlijk, dat zulks met de grootste omzichtigheid gebeuren
moest, want op dit tijdstip was het lezen van dagbladen aan de
gevangenen ten strengste verboden. Het felt, dat deze couranten in het bezit van dezen kameraad konden komen, bewees
tevens, dat te Cassel het toezicht niet altoos op voorbeeldige
wijze geschiedde.
Al ware het dan ook eenigszins ontijdig, toch geraakten
wij daardoor min of meer op de hoogte der oorlogsgebeurtenissen, waarvan wij, sinds ons vertrek uit Antwerpen, bepaald
verstoken waren gebleven. Bovendien had een onzer vrienden
ons aan stekjes weten te helpen, en aldus konden wij rooken
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en lezen naar hartelust als Brie soeprenteniers, die in villegiatuur te Cassel-Wehlheiden waren.
In onzen staat van vrijheid zou voorzeker niemand willen
veroordeeld zijn geweest om, bij voorbeeld, de q Nieuwe Rotterdamsche Courant » met Naar saaie artikels, bij voorkeur
degene welke in zeer kleinen tekst gedrukt werden, te doorloopen. In onzen toestand echter was het eene ware uitspanning het blad van voren tot achter te lezen en verkortte merkelijk den tijd. Had ik dan ongelijk eenige bladzijden te voren
te schrijven, dat wij van de hel naar het vagevuur waren verhuisd ?
Slechts weinige dagen later werd eensklaps de deur onzer
cel geopend en de Oberaufseher trad binnen. Deze berichtte
mij, dat ik den volgenden morgen, acht uur, naar Antwerpen
vertrekken moest. Het waarom van dit plotseling en gansch
onverwacht vertrek was hem onbekend. 1k moest dus alles wat
mij toebehoorde, op staanden voet inpakken om, gansch alleen,
den nacht in eene afgezonderde cel door te brengen.
Eenerzijds verheugde mij deze tijding, maar anderzijds
wekte zij de grootste bekommering in mij op. Immers, het feit
dat ik naar de Scheldestad moest weerkeeren, zegde duidelijk
genoeg dat er zich iets had voorgedaan, waarin ik andermaal
eene rol spelen zou. Voor mij zelven echter had ik niets te
duchten. Mijn proces was lang achter den rug, en meêr op mijn
schouders schuiven dan men er op geladen had, was onmogelijk.
Maar, * De Vrije Stem » verscheen nog voortdurend. Was
mijn zoon, die het blad elders zette en drukte, in handen der
Duitschers gevallen ? Had men Richard Van Hemeldonck die,
van of mijne aanhouding, het redactiegedeelte op zich genomen
had, eveneens bij den kraag gevat ? Langs welken kant ik de
zaak ook beschouwde, ik kon tot geene oplossing komen, dan
dat mijn schielijk vertrek in nauw verband staan moest met
nieuwe aanhoudingen.
Nochtans, indien de Duitsche polizei er op gesteund had
dat ik, bij middel van confrontation, anderen in het nauw zou
brengen, dan zou zij wel zonder Droogstoppel gerekend hebben, want het lag in mijn plan alles te loochenen of te ontken292

nen wat men mij voorbrengen zou. Noch beloften, noch bedreigingen zouden in staat zijn mij een oogenblik van die gedragslijn te doen afwijken. Tijdens mijn proces had deze houding voor
mijne vrienden en medewerkers de beste uitslagen opgeleverd,
en er bleef dus niets anders over dan Naar te handhaven.
Mijne bekommering was dan ook niet van langen duur ;
want, alles wel overwogen, het zou mij toch niet mogelijk zijn
jets bepaalds vast te stellen, zoolang ik niet wist met welke bedoeling ik naar Antwerpen weerkeeren moest.
Daar nochtans een verwittigd man er twee waard is, overwoog ik, toen ik reeds te bed lag, of ik niet het middel zou kunnen vinden om, bij mijne aankomst in de Scheldestad en vooraleer naar de Begijnenstraat weer te keeren, eerst eene wandeling langs mijne woning te doen. Daar zou ik wellicht door
mijne familie over een en ander kunnen ingelicht worden, wat
mij van groot , nut wezen kon. Het viel nu maar of te wachten of
de soldaten, die mij vergezellen zouden, door een of ander
middel tot mijn plan zouden kunnen overgehaald worden.
En met die gedachte sliep ik in.
Ofschoon den volgenden morgen het weer nog betrekkelijk
koud was, voorspelde alles toch een schoone dag. Van uit het
venster mijner cel kon ik bestatigen, dat er een lichte mist over
de omringende bergen king, maar de zon, welke reeds door de
wolken begon te breken, deed hopen op de beste verwachtingen der afreis.
1k had mij voorgesteld dat ik weer de gansche stall Cassel
zou moeten doorloopen vooraleer het « bahnhof » te bereiken,
maar ik bedroog mij. Op de binnenplaats der gevangenis stond
een met zeildoek overdekt rijtuig, bespannen met twee witte
poneys, op mijne komst te wachten. Het had niet de minste gelijkenis met eene gevangeniskar. De geleider was een man in
gewone burgerkleedil en dadelijk kreeg ik den indruk dat wij
hier met een huurrijtuig te doen hadden. Het achtergedeelte
was gansch open, zoodat wij iedereen door de straten konden
zien gaan. Kortom, niets toonde den voorbijganger aan, dat in
het rijtuig een politiek gevangene had plaats genomen,
Een oogenblik verkeerde ik in den waan, dat het beheer
der gevangenis zich in mijnen persoon vergist en gedacht had,
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dat ik voor een kleinzoon van Bismarck moest gehouden worden, want in Duitschland was men niet gewoon, zooveel voorkomendheid voor politieke gevangenen te betoonen.
Een feldwebel en een soldaat, welke mij naar Antwerpen
moesten vergezellen, hadden mede in het huurrijtuig plaats
genomen.
Zoolang wij door de stad reden, werd er tusschen mij en
mijne geleiders geen woord gewisseld. Zonder mij echter om
mijn gezelschap te bekommeren, deed ik precies alsof ik op
speelreis door Cassel was en ontstak mijne pijp, waarop geen
van beiden zich eenige opmerking veroorloofde.
Dit bewees maar alleen dat mijn geleide eerbied voor een
gevangene wist te betoonen.
Er waren dien morgen weinig reizigers in de statie van
de keizerlijke residentiestad; alien te zamen bereikten zij misschien niet het aantal invalieden, die ik op krukken en in veldgrauwe uniformen door de stad had zien voortstrompelen,
want in bijna elke straat waren er aan te treffen.
Reizen zooals ik thans deed leverde ten minste dit voordeel
op, dat men zich niet eens om reiskaartjes hoeft bezorgd te
maken en onderweg tegen alle aanrandingen gevrijwaard is.
Evenals gewone reizigers namen wij plaats in een gewonen, loch « voorbehouden » wagon, zoodat wij het dien dag
betrekkelijk breed hadden.
Enkele minuten na 8 uur stoomde onze trein weg in de
richting van Keulen, om in alle tusschenstaties halt te houden.
Eenmaal op weg, betoonde de feldwebel zich een zeer onderhoudende jongen, terwill zijn ondergeschikte zich voortdurend aanstelde als een lummel zonder weerga.
Er was zelfs niet veel tijd noodig om tot de overtuiging to
komen, dat de vijf-en-twintigjarige feldwebel den oorlog verafschuwde. En dit scheen mij nog al natuurlijk. Volgens zijne
bewering was hij een uitstekend klavierbespeler, ja, een virtuoos. De oorlog had twee vingeren zijner rechterhand gansch
verminkt, zoodat daardoor zijne gelukster ten onder was gegaan. En er bestond geene reden om te twijfelen . aan hetgeen
hij zegde nopens zijne verloren loopbaan, want hij sprak met
veel kunde over de scheppingen van Beethoven, Meyerbeer,
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Wagner, Chopin, Gounod, Donizetti, Verdi en meer andere
beroemdheden der muziekale wereld van vroeger en heden.
Tevens bleek hij goed vertrouwd te zijn met de compositien
onzer Vlaamsche toondichters als Benoit, Tinel, Blockx, Wambach, Mortelmans en anderen.
1k had hier dus meer te doen met een cosmopoliet op
muziekaal terrein, dan met een verstokten Duitscher, die slechts
een ideaal kende : vergoddelijking van zijnen keizer en overheersching van het Germaansche ras.
Onder zulke voorwaarden en bij een volgens het jaargetijde uitmuntenden dag, was het reizen mij veeleer een genot
dan een last, in gezelschap van beide soldaten, ofschoon de
verstandvermogens van den tweede van zulken aard waren, dat
men nog Lang zou gewacht hebben naar « Dikke Bertha's >>,
indien de uitvinding van hem hadde afgehangen.
Ondertusschen maakte het mijne opmerkzaamheid gaande,
dat het personeel van alle staties, waar de trein stilhield, schier
uitsluitend uit vrouwen bestond.
Zelfs de zwaarste, meest ondankbare werken, werken
door leden van het zwakke geslacht uitgevoerd.
Omtrent den middag bleef de trein ongeveer eene halve
uur stil. Tegenover ons stonden een twintigtal wagons, geladen
met groote klompen steenkool. Een tiental jonge vrouwen waren met het lossen van dien schier onoverkomelijken slafelijken
arbeid gelast, en men zag het hen aan, dat zelfs de energiekste
krachtinspanning niet altoos in staat was om het werk op min
of meer voldoende wijze te verrichten.
Zonder de geringste overdrijving meen ik te mogen verzekeren dat ik, gedurende den ganschen dag, geen vijftig mannen van het spoorwegpersoneel aan 't werk zag, en dan waren
het nog alien kerels, die waarschijnlijk reeds vOOr het uitbreken van den oorlog op pensioen stonden. Zoover was het reeds
in Maart 1917 in Duitschland gekomen.
Ofschoon men wist dat de reis van Cassel naar Antwerpen niet min dan 26 uren Buren zou, had men mij in de.gevangenis geen enkel stuk brood meegegeven. 1k behoefde echter
geen beroep te doen op de menschelijke gevoelens van den
feldwebel, want uit eigen beweging deelde deze mij brood en
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koffie mee, en voortdurend de slechte behandeling jegens de
politieke gevangenen afkeurend.
Maar het was ook een Sleeswijker, en zooals al zijne rasgenooten met wien ik gedurende mijne lange gevangenschap in
aanraking kwam, had hij eene antipathie voor al wat Duitsch
was. Wel een afdoende bewijs, dat de Sleeswijkers 1864 nog
niet vergeten waren, die Bismarck hen van het vrije Denema rken had losgerukt om hen aan het slaafsche Duitschland te
ketenen.
Omstreeks 6 uur van den avond stoomde onze trein de
statie van Keulen binnen, te midden eener ontzaglijke menigte,
waarvan de overgroote meerderheid bestond uit in verlof zijnde
soldaten, die van of naar het front weerkeerden.
Te Keulen hadden wij een oponthoud van ruim vijf uren,
vooraleer in de gelegenheid gesteld te worden, verder de reis
naar Antwerpen voort te zetten.
Er bleef ons niets anders over dan plaats te nemen in de
wachtzaal der statie, welke krioelde van soldaten.
Elk vertrekkende trein deed een aantal krijgslieden verdwijnen, maar daarentegen bracht elk aankomende trein er
schier een gelijk getal aan, en zoo bleven alle zitplaatsen voortdurend ingenomen.
De feldwebel deed mij het voorstel iets te eten, maar vermits een gevangene nooit geld op zak heeft, weigerde ik onder
voorwendsel het niet te kunnen betalen.
Maar aldus had mijn geleider het niet opgevat ; hij kende
die gevallen, want, naar hij verklaat de, was het niet de eerste
maal dat hij politieke gevangenen naar Belgie overbracht, en
daarom lag het in zijne bedoeling uit eigen beurs de kosten te
betalen.
Deze welwillendheid bracht mij op een uitmuntend gedacht. 1k wilde van dit aanbod slechts gebruik maken op voorwaarde dat wij, bij onze aankomst te Antwerpen, langs mijne
woning zouden gaan om hem alles te vergoeden, daar hij toch
wel zou moeten erkennen, dat er geen ander middel overbleef.
Zijn antwoord bewees, ten eerste, dat hij in mij een onbeperkt vertrouwen scheen te stellen, en ten tweede, dat ik met
een onbaatzuchtig man te doen had.
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Dit antwoord luidde :
— v 1k twijfel geen oogenblik aan uwe goede inzichten ;
maar, tracht niet lets weer te betalen, dat ik u met een goed
hart schenken wil, want gij zoudt er mij slechts door kunnen
vernederen. Indien het er om te doen is uwe familie te bezoeken
vooraleer naar de gevangenis weer te keeren, wil ik mij daar
niet tegen verzetten, want ik kan mij zeer wel uwen toestand
voorstellen. Of wij dan een paar uren vroeger of later op onze
bestemming komen, heeft geen belang, daar niemand kan ingelicht zijn over den juisten tijd onzer aankomst. »
Men zal moeten bekennen dat deze feldwebel tot de witte
Duitsche raven behoorde. Wat meer is, dergelijk voorstel zelf
moest mij reeds de verzekering geven, dat ik hier met geen
Duitscher q echt ras » te doen had.
En daardoor zag ik plotseling mijn plan verwezenlijkt.
Toen ik hem dankte en zegde dat hij wel eene opmerkenswaardige uitzondering maakte op zijne landgenooten, wilde hij
niet eens aannemen, dat een Sleeswijker als Duitscher kon gerangschikt worden. En hij voegde er bij :
— « 1k ben niet meer Duitscher dan dat gij, als Belg,
door overweldiging van uw land, Duitscher worden zoudt. Wat
zoudt gij, in dit geval, voor Duitschland kunnen gevoelen ?....
Niets dan afkeer en verachting. Welnu, elke Sleeswijker bevindt zich in hetzelfde geval. Verwonder u dus niet over mijne
gedragslijn.
Toen wij omstreeks middernacht moesten voortreizen, was
de weergesteltenis geheel veranderd. Het eene oogenblik regende, het ander sneeuwde het, maar de koude deed zich pijnlijk gevoelen.
Bovendien waren wil terecht gekomen in eenen wagon,
waarvan minstens de heeft der ruiten gebroken waren. Men
kan zich dus wel voorstellen, in welken ellendigen toestand wij
de reis moesten voortzetten.
Onderweg bleef de trein herhaaldelijk steken, soms te
midden der velden. Wat daarvan de oorzaak was, kon niemand
gissen, maar het was betreurenswaardig in de hoogste mate.
Het kon ongeveer vier uur van den morgen geweest zijn,
toen wij Aken binnenstoomden. Daar moesten wil van trein
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veranderen. Honderden Duitsche officieren verdrongen zich in
deze statie, wachtend op treinen of er mee aankomend. Op het
gelaat van geen enkel dezer officieren kon ten zweem van tevredenheid bespeurd worden ; alien zagen er uit, alsof gansch de
wereld tegen hunnen wil bestond.
Na een uur wachtens konden wij voortreizen. Half ingedommeld lag de eene tegen den schouder van den andere, en
toen het dag geworden was, reden wij de puinhoopen van Leuven voorbij, om eindelijk omstreeks 7 uur te -Brussel aan te
komen.
In de statie onzer hoofdstad zou men zich te midden van
Duitschland kunnen gewaand hebben. Geene bedrijvigheid
meer van ons gewoon spoorwegpersoneel ; overal Duitsche
ambtenaren met de traditioneele platte kiak op het hoofd en gedost in blauwe uniformen. In de wachtzaal niets dan militairen ;
men had bijna een vergrootglas noodig om er hier en daar een
burger tnsschen te ontdekken.
Uit genomen inlichtingen bleek, dat wij eerst om 91/2 uur
naar Antwerpen konden afreizen. Dus alweer geduld geoefend
in de wachtzaal. De feldwebel was zoo vriendelijk mij te vergasten op koeken en koffie, welke peperduur kostten, maar in
den nood houdt men daar geen rekening van. En terwijl we
smakelijk zaten te rooken, stormden de dagbladventers de
wachtzaal binnen onder het geroep : « Berliner Tageblatt 0,
4( Kôlnische Volkszeitung », « Belgischer Kurier R., « Frankfurter Zeitung >> en meer dergelijks.
Neen, van ons geliefd Belgie van voorheen scheen niets
meer overgebleven te zijn, maar.... wij moesten er voorloopig
in berusten.
Wanneer wij eindelijk ons laatste rit ondernamen, troffen
wij in onzen wagon een oude heer aan, wien ik, ofschoon nooit
zijn naam gekend hebbend, toch reeds jaren vO6r den oorlog in
de Scheldestad opgemerkt had.
Deze had het, met eenige zijner landgenooten, erg druk
over de verdeeling van Belgie, Antwerpen ging eene Duitsche
oorlogshaven worden, Oostende en Zeebrugge insgelijks. Dit
was sinds lang geen nieuws meer, want hij vertelde dienaangaande niets anders dan hetgeen reeds een jaar te voren de
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« KOlnische Volkszeitung » in een hoofdartikel geschreven had.
Het Walenland echter mocht zich gerust bij Frankrijk aansluiten,
want met de Walen was voor Duitschland toch niets aan te vangen. Vlaanderen daarentegen wenschte niets vuriger dan door
het machtige Duitschland te worden ingelijfd, en hij beriep zich
daarvoor op « Het Vlaamsche Nieuws », dat hij voorstelde als
de tolk van gansch het Vlaamsche land. Een groot gedeelte van
Noord-Frankrijk ging ook onder Duitsche heerschappij komen,
en de oude man lachte smakelijk in zijnen baard Coen hij sprak
over de aanspraken van Frankrijk op Elzas-Lotharingen. Nog
enkele maanden — altoos volgens de opvatting van den ouden
heer — zou Engeland de smadelijkste vredesvoorwaarden moeten aanvaarden en tot den rang van tweede natie gedaald zijn.
Dat zou het trotsche Albion leeren zich te bemoeien met Belgische zaken.
In ons kompartiment zaten een drietal Brusselsche handelsreizigers, die elkander verwonderd aanstaarden bij het hooren van zooveel onzin. 1k zat juist tegenover den Duitschen
grootspreker, en nadat deze al zijne plannen ontwikkeld had,
veroorloofde ik mij de aanmerking :
— A Mijnheer, al die schoone droomen zult gij niet meer
verwezenlijkt zien; zelfs dan nog niet, al waart ge twintig in
plaats van zeventig jaar oud. En dan, in Vlaanderen bestaat een
spreekwoord dat zegt :
Verkoop toch nooit den beer zijn vel,
Voordat het beest is neergeschoten.
De reiziger, welke naast mij gezeten was, stootte mij tegen
den arm als eene verwittiging om voorzichtig te zijn, waaTna
de plannenmaker op bitsen toon hernam :
— « Weet gij wel dat ik u in de gevangenis zou kunnen
doen steken ? »
ledereen keek verwonderd op — want we zaten als haringen in een ben — loch ik liet er kalmpjes op volgen :
« Dat zou tijd en moeite verkwist zijn, want 4k ben
reeds door uw cultuurvolk veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid
en heb at de uitstekende behandelingen ondervonden te Antwerpen, te Aken, te Werden en te Cassel.
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Waarschijnlijk dacht de verwaande Duitscher dat ik een
loopje met hem nemen wilde, want hij weersprak eensklaps :
Een door ons gevangen genomen Beig is toch altijd
—
vergezeld van polizei of soldaten ? »
— Zooals ge zegt; mijn lijfwacht staat op het perron.»
Waarop alien in een luiden schaterlach losborstten.
Op dit oogenblik hield de trein stil te Mechelen. De oude
Pruis stond recht en trad op mijne geleiders toe. Wat hij hun
zegde kon ik niet opvatten, loch ik hoorde de feldwebel overheerschend antwoorden, dat hij van hem geene bevelen te ontvangen had. En de man kwam zich druipneuzend op zijn vorige
plaats neerzetten.
Misschien had ik al zijne toekomstplannen leelijk in de
war gestuurd, want er was verder geen spraak meer van eene
Antwerpsche oorlogshaven, tot groote voldoening van sommige
medereizigers, op Wier gelaat van tijd tot tijd een misprijzende
glimlach verscheen.
Zonder verdere bedreigingen vanwege den mof, die jarenlang de gulste gastvrijheid in de Scheldestad genoten had,
stoomde eindelijk de trein de statie van Antwerpen binnen.
EINDE VAN HET TWEEDE DEEL.
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I.
IN MIJN OUD « HOTEL DER PATRIOTTEN. »

de eerste maal sedert de Duitsche bezetting
was ik getuige van de aankomst eens treins in mijne
geboortestad; want, zoolang ik met de Droogstoppels en << De Vrije Stem » was bezig geweest, had
ik het maar best geoordeeld mij niet met paspoorten in te laten
en noch min mij om treinen te bekommeren.
lk was dan ook niet weinig verwonderd te moeten bestatigen dat er, bij 't afstappen van den trein, een aantal pleegvormen dienden vervuld te worden, vooraleer de statie te mogen
verlaten. Zoo had iedereen een < pas » en een vrijgeleide te
toonen, en men zal dan ook begrijpen welk geharrewar een
bomvol geladen trein reizigers te weeg bracht, alvorens de
laatste man er in gelukt was te bewijzen, dat hij niet gevaarlijk
genoeg was om de ribbenkas van den militairen gouverneur
uiteen te rukken.
Wat mij persoonlijk aangaat, met pleegvormen had ik hier
geen last; want grof werk moest thans door bedienden verricht
worden. De feldwebel zag zich genoodzaakt van het eene winket naar het andere te snellen en een aantal stukken te laten
afstempelen, vooraleer buiten de statie te kunnen geraken. En
natuurlijk waren wij de laatsten.
7
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Daar stonden we eindelijk weer op vrije voeten.
Eertijds hadden mijne geleiders reeds uit Duitschland politieke gevangenen naar Gent, Brussel en Brugge gevoerd, doch
geen van beiden had ooit den voet op Antwerpschen bodem
gezet. Zij moesten zich dus geheel op mij verlaten.
Wel had ik in 't voorbijgaan de kar van mijn oud « Hotel
der Patriotten » zien staan, maar wachtte deze op mijne komst?
1k weet het niet, doch wij lieten haar onverlet, en met mijn valies aan de hand stapte ik weldra door de Pelikaanstraat, wel is
waar op de hielen gevolgd door mijne twee geleiders, doch
deze waren kiesch genoeg niet eens aan de voorbijgangers te
toonen, dat ik hun gevangene was.
Slechts enkele minuten later stak ik den sleutel op de deur
mijner woning en trad binnen, zoo ongeveer gelijk von Bissing,
die van een uitstapken was weergekeerd, op eerbiedigen afstand
gevolgd door een paar livreiknechten.
Het zal voorzeker overbodig zijn de verbazing van mijne
vrouw te schetsen, die mij plotseling v6Or zich zag op . een
oogenblik, waarop zij mij niet minder dan 750 kilometers van
de Belgische grens waande, en nog wel in gezelschap van twee
Duitsche soldaten, die ik haar voorstelde als de onschadelijkste
wezens, die er alsdan op ons ondermaansch dal omzwierven.
Een buurmeisje, dat mij den sleutel op de deur van mijn
huffs had zien steken, was dadeWk op het goed gedacht gekomen, mijn schoonbroeder en -zuster te gaan verwittigen, dat de
Verloren Vader onder het echtelijk dak was weergekeerd en zoo
was het uit te leggen, dat weldra een gedeelte mijner familie
naar de toenmalige Moretuslei kwam gestroomd, zonder dat het
eigenlijk noodig was geweest, uitnoodigingskaarten te zenden.
Mijne livreiknechten gevoelden zich aanstonds zoo goed
thuis, alsof ze reeds tien jaar in mijnen dienst waren, want hun
geweren werden in den gang op den grond gelegd en hunne
overjassen volgden denzelfden weg.
Natuurlijk was mijne eerste bezorgdheid te weten wat er
sedert mijn vertrek uit Antwerpen gebeurd was, waardoor wellicht de oorzaak van mijnen terugkeer zou kunnen opgehelderd
worden.
Dadelijk kwam ik tot de overtuiging, dat ik mij ten on8

rechte verontrust had. Wel verre dat mijn zoon in de handen
der Duitschers zou gevallen zijn, vernam ik met voldoening,
dat deze nog immer de uitgave van . De Vrije Stem » zoo regelmatig mogelijk voortzette ; en wat Richard Van Hemeldonck
betreft, deze was nog steeds de trouwe redacteur van het blad.
Van andere aanhoudingen, in verband met onze sluikschriften,
wist men thuis niets.
Van of dit oogenblik was alles mij onverschillig. Wat niet
belette dat er voor ons alien reden bestond om ons te verheugen; ten eerste, voor mine familie, omdat ik mij weer te Antwerpen beyond ; ten tweede, omdat . De Vrije Stem 0 nog
steeds propaganda maakte tegen de Duitsche dwingelandij en
tegen de laaggezonken rekels welke zich niet schaamden, ten
koste van handen vol Marken, nog altijd voort te gaan hunne
medeburgers in de gevangenis te helpen.
Toen ik den feldwebel de vraag stelde of hij niet beducht
was voor de talrijke officieren, die aan de andere zijde mijner
woning in burgershuizen gevestigd waren, kreeg ik ten antwoord, dat hij zich daar niets van aantrok, en dat wij ons dien
dag niet vroeger in de gevangenis zouden aanbieden dan het
mij believen zou.
Dat antwoord was een 0 gentleman » waardig.
Men weet het : men beyond zich in den tild der rantsoeneering die, in plaats van te verbeteren, met elken dag nadeeliger voor de bevolking werd. Het natuurlijk gevoig daarvan
was, dat ik weerkeerde op een tijdstip, waarop bij alle lieden
de muizen flood naast de schapraai lagen.
Maar ook dien dag was de Heer met de ongelukkigen....
Mijn toegesnelde schoonbroeder en -zuster,de heer en mevrouw
Pol Lemmens, brachten de verheugende tijding aan, dat zij
daags te voren de hand handen kunnen leggen op een groot
konijn — geen balkhaas; want in die dagen veranderden de
vierpooters nog al gemakkelijk van naam — dat op dit oogenblik kant en klaar in den pot stond. En om de terugkomst van
den Verloren Vader op waardige wijze te vieren, zou, in plaats
van het vetst gemeste kalf — dat toch niet meer zou te vinden
geweest zijn — de pot konijn van de Raafstraat, 6, naar de Moretuslei, 60, overgebracht worden.
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En zoo gebeurde het dat wij dien middag smakelijker dan
ooit aan den disch zaten.
Men kan mij nu zooveel van beschuldigen als men wil, de
Duitsche voeding begunstigd te hebben, maar ik achtte mij toch
in geweten verplicht, voor eenmaal, twee vijanden van mijn land
aan mijne tafel te noodigen; want, alles wel ingezien, zou ik
mij in tegenovergesteld geval als zeer ondankbaar aangesteld
hebben. Dat het eene plezier het andere waard was, moest ook
hier als stelregel gelden. Wat meer is, ik kon den Sleeswijker
feldwebel niet eens als vijand aanzien, vermits hij zich zelf als
vijand van Duitschland verklaard had en slechts gedwongen het
Duitsch uniform droeg. En wat zijn gezel aangaat, deze zal op
dien middag voorzeker meer devotie voor het gestoofd konijn
dan voor zijnen keizer betoond hebben.
Na het maal werd er eene sigaar opgestoken.
De feldwebel zette zich uit eigen beweging bij het klavier
neer en zoo goed- of kwaadschiks het ging — want men zal
zich herinneren dat twee vingers zijner rechterhand verminkt
waren — speelde hij eenige stukken voor de vuist, loch met
een gevoel, die geen oogenblik aan zijne virtuositeit van voorheen hadde mogen doen twijfelen.
Men liet mij vrijelijk betijen, onder en boven gaan waar ik
wilde, zonder zich het minst om mij te bekommeren, en indien
ik zelf er niet van gewaagd hadde ons naar de Begijnenstraat
te begeven, zeer zeker zouden de soldaten er mij niet lastig om
gevallen zijn.
Omstreeks vier uur in den namiddag maakten wij ons gereed tot het vertrek, maar nog had het geen haast voor de soldaten, want vooral de feldwebel had reeds zoo dikwijls over
Antwerpen en zijne haveninstellingen hooren spreken, dat hij
er wel gaarne een en ander van zou willen in oogenschouw
genomen hebben.
Voor mij kwam het evenmin op tild aan en er lag derhalve
niets onnatuurlijks in, dat ik op mijne beurt de geleider mijner
geleiders werd.
Zoo kwamen wij er toe, in plaats van den weg naar
Begijnenstraat, dien van den havenkant te volgen, terwijI de
lummel, onder de verantwoordelijkheid van zijnen overste en
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misschien ten titel van erkentelijkheid om het genoten konijn,
gedurende onze wandeling, vrijwillig mijn valies droeg.
Zooiets was zeker zonder voorgaande in de geschiedenis
der Duitsche bezetting.
Wij slenterden van de eene dok naar de andere. Overal
gaf ik den noodigen uitleg. Natuurlijk was het jammer dat al de
dokken van schepen beroofd waren, waardoor de aanblik een
eentonig en verlaten karakter had.
Indien het mogelijk ware geweest zou ik er niet voor terug
geweken zijn, mijne gasten in < Den Leeren Eemer » onder den
toren, te onthalen op eene portie paling — die onderscheiding
was mil immers reeds vroeger te beurt gevallen en wel door den
keizer zeif tijdens zijn bezoek aan Antwerpen's hoofdkerk ? —
maar nu kon daarvan geen spraak weer zijn.
Er bleef ons dus niets anders over dan stillekens naar de
Begijnenstraat af te zakken, waaraan echter eerst dan voldaan
werd, na eene wandeling over het terras der Scheldekaaien.
Men keek zich in de gevangenis bijna de oogen uit het
hoofd, toen men mij onverwachts weerzag.
Niemand bekommerde er zich om of de trein, die ons had
aangevoerd, 's morgens of 's avonds was binnen gestoomd,
en er werd ons dienaangaande dan ook niet de minste aanmerking gemaakt.
ik vroeg den feldwebel, welke zijne lange Duitsche pijp zat
te rooken, met welke bedoeling men mij naar Antwerpen had
doen weerkeeren, maar dit behoorde tot de geheimen der goden, 't is te zeggen tot die der polizei, want hij zelf wist er geen
woord van. Er bleef dus enkel over, kalm de gebeurtenissen
af te wachten.
Weinige minuten later landde ik aan in cel 73, waar ik
moederziel alleen een jonge briefdrager, zekere Van Gelder,
aantrof, welke in eene brievenzaak gemengd was en eerlang
den dag te gemoet zag, waarop hij voor het 0 Kriegsgericht »
verschijnen zou.
Deze Van Gelder was een beste jongen, patriot in de zuiverste beteekenis van het woord en juist daarom het gemis
zijner vrijheid niet bijzonder zwaar scheen op te nemen. Vol
levenslust, danste hij niet zelden zingend door de cel, en wanii

neer de vermoeidheid hem overviel, kwam hij met zijne geestige
declamaties voor den dag.
Bijzonder kende mijn nieuwe gezel vaar noch vrees. Als
hem daartoe de lust bekroop, ging hij telefoneeren op de verwarmingsbuis, om een of ander nieuws in te winnen.
Eenige cellen verder zat een Brusselaar, zekere Frederik,
klerk van beroep, die de kunst kende er een aantal Hollandsche
dagbladen op na te houden. Zijn telefoonnummer was 78, het
nummer zijner cel. Welnu, deze Frederik was eveneens een
dienstvaardig man, want immer toonde hij zich bereid iedereen
alle gewenschte inlichtingen te verstrekken, die men hem per
telefoon vroeg. Het was misschien daaraan toe te schrijven dat
men hem steeds betitelde als A telefoon-directeur. #
'Meldden, bij voorbeeld, de dagbladen gunstige oorlogsberichten voor de geallieerden, dan was de directeur altijd zoo
vriendelijk, uit eigen beweging, over gansch zijn telefoonnet,
het verheugend nieuws te seinen, en zoo bleven wij regelmatig op de hoogte der oorlogstoestanden. Zelfs wist hij in
sommige omstandigheden zijne kostelooze abonnenten zoo zeer
te beinvloeden dat, wanneer bij voorbeeld de Verbondenen vijf
duizend krijgsgevangenen hadden gemaakt, hij zonder eenig
gewetensbezwaar aan de belanghebbenden durfde seinen, dat
het er vijf-en-twintig duizend waren.
Als het hoofdbureel 78 gesloten bleef, dan was dit het afdoende bewijs, dat de directeur, gedurende een drietal dagen,
in het cachot op water en brood zat; want in de Begijnenstraat
hadden de Duitschers aan telefoneeren het land gezien.
Maar niet alleen de directeur, ook de abonnenten volgden
maar al te dikwijls denzelfden weg. En toch gaf het meerendeel
der gevangenen het telefoneeren nooit op, omdat men er alle
verlangde inlichtingen door bekomen kon.
Geregeld elke halve uur lag Van Gelder met den mond op
zijn eenvoudig en eigenaardig telefoontoestel, en hoe men hem
nooit op heeterdaad betrapt heeft, is mij altijd onverklaarbaar
gebleven. Maar ook Tangs dien weg werden al de vonnissen
aan elkander meegedeeld. Ja, men mocht gerust aannemen,
dat er destijds niets bijzonders in de gevangenis voorviel, of het
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werd per telefoon tusschen de kleine wereld der gevangenen
verspreid.
Van Gelder was in bezit van een kaartspel en doorgaans
kwam dit een drietal keeren daags te voorschijn. Zoo ging er
telkens een uur voorbij.
Het overige van den tijd werd aangevuld door lectuur of
beschouwingen over den oorlog.
Wanneer mij daartoe de lust bekroop, zette ik mij aan het
schrijven van novellen, ofschoon niemand in bezit van eenig
schrijfgerief wezen mocht. Wel kwam men van tijd tot tijd piepen
aan het klein glaasje, dat in de deur van elke cel was aangebracht, maar wanneer ik schreef had ik steeds een leesboek op
de knieen geopend, en te midden van het leesboek lag een
klein schrijfboekje, zoodat ik nooit voor verrassing hoefde te
vreezen. Trad een soldaat onze cel binnen, was er niets eenvoudiger dan het leesboek toe te slaan, en alle gevaar was geweken. Op zulke wijze kwamen, gedurende mijn tweede verblijf te Antwerpen, een tiental novellen tot stand.
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II.
HOE EENE BRIEVEN-, HARING- EN HOUTGESCHIEDENIS
EINDIGDE.

dagen na mijnen terugkeer uit Duitschland,
werd ik bij de polizei ontboden. Daar ging het geheim van gansch mijne lange reis ontsluierd worden, alhoewel ik er mij Been zier weer om bekommerd had sedert ik de zekerheid had verworven, dat al de
vrienden buiten schot waren gebleven.
Toch was het waarachtig niet de moeite waard er zooveel
beslag om te maken, want op zich zelven beschouwd, was de
zaak niet eens belangrijk genoeg om er bij stil te blijven.
Denk eens na : ik werd beschuldigd een persoon, sinds
lang door de Duitschers opgezocht, geholpen te hebben om
dezen aan hunne waakzaamheid te onttrekken. Dit was alles.
Het feit was echt, maar om de zaak niet ingewikkelder te maken, verklaarde ik effenaf van heel deze geschiedenis niets of
te weten en den persoon in kwestie niet te kennen. Dit viel mij
des te gemakkelijker, daar men eertijds nog gepoogd had andere karweitjes op mijnen rug te schuiven, waarvan mij niet het
eerste woord bekend was. En daar ik bij mijne verklaring bleef,
bleef ook de kwestie onopgelost met dit gevolg, dat ik lien
maanden lang in de gevangenis te Antwerpen vertoefde, vooraleer men er aan dacht, mij opnieuw naar Duitschland te deporteeren.
AIles wel overwogen, had ik mij over deze verandering
NKELE
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niet te beklagen, want het regiem der Duitsche gevangenissen
was oneindig strenger dan ten onzent, ofschoon de gevangenen
in het bezet gebied op verre na geen beniidenswaardig leven
sleten.
Van den anderen kant kreeg ik, van zoodra ik in de Begijnenstraat was weergekeerd, andermaal mijn eten van thuis,
terwiji ik te Cassel nog verscheidene maanden hadde moeten
wachten, vooraleer het eerste pak eetwaren mij uit Zwitserland
toekomen kon. 1k had er bijgevolg alles bij te winnen en niets
bij te verliezen. Maar ook Van Gelder, gezien hij nog niet veroordeeld was, mocht zijn eten van thuis ontvangen, zoodat
geene ontbering lijden moesten.
Kortom, wij maakten ons, volgens de omstandigheden, het
leven zoo aangenaam mogelijk, en daar Van Gelder niet alleenlijk een vroolijke, opgewekte jongen was, maar bovendien bedeeld met een uitmuntend karakter, kostte het ons niet veel
moeite ons al de genoegens te verschaffen, die waarschijnlijk
in andere cellen niet konden aangetroffen worden.
Pas enkele weken later kregen wij gezelschap onder vorm
van een inwoner van Beirendrecht, Frans Guns. Het was een
dertigjarige, gespierde kerel, maar met eene melancholieke inborst. Niet alleen hij, maar ook zijne Brie andere broeders waren tegelijkertijd in de gevangenis opgesloten. Hunne misdaad ?
Hunne oude moeder, sinds eenige jaren door eene beroerte
getroffen, had hen verzocht naar eenige haringen uit te zien,
waarvan zij zoo graag hield. De schaarschte aan voedsel had de
moeder sinds langen tijd van hare geliefkoosde haringen beroofd. En de iongens, die de moeder aanbaden, hadden niet
geaarzeld eene afspraak te maken met een Duitschen soldaat,
om toe te laten dat er eene handvol haringen over den draad
aan de Hollandsche grens geworpen werd. Men zou daartoe
het uur kiezen, waarop de soldaat in kwestie de wacht had. En
wat gebeurde er ? Niet zoodra waren de haringen over den
draad geworpen, of de soldaat dreigde hen alle vier neer te
schieten, indien zij zich niet gevangen gaven, Zonder twijfel
had de Duitsche ellendeling door deze afschuwelijke comedie
slechts ten Joel gehad, zijnen overste het bewijs te leveren, dat
hij ook iets waard was. En op zulke wijze kwamen vier broe15

ders te gelijk in de gevangenis om eenige onbeduidende haringen.
Toen Frans Guns bij ons werd binnengeleid, scheen hij
letterlijk geslagen. En die verslagenheid was wellicht nog grievender door het feit, dat hij zich pas enkele weken te voren
door den echt vereenigd had.
Aanvankelijk zat hij met het hoofd tusschen de handen verborgen en meer dan eens konden wij opmerken dat stifle tranen
hem over de wangen rolden. Hij had den vorigen nacht doorgebracht in den Duitschen wachtpost van Beirendrecht, gedurende den dag van Herodes naar Pilatus moeten drillen, en
eerst in den namiddag was hij in onze cel terecht gekomen, uitgehongerd en ten prooi aan de diepste neerslachtigheid.
- Sommige menschen zouden dergelijk geval als een nietswaardig iets beschouwen, en toch begreep ik den zielstoestand
van onzen nieuwen kameraad maar al te goed. Want men moge
de politieke gevangenen niet verwarren met misdadigers van
het gemeen recht. Deze laatsten toch, — ik had het te Werden
reeds duidelijk ondervonden — laten zich alles welgevallen,
omdat zij het bewustzijn hunner schuld in zich dragen en het
zeer natuurlijk vinden dat, wanneer zij eene misdaad gepleegd
hebben, er ook de straf voor ondergaan moeten. Dat is geenszins het geval met duizenden ongelukkigen die, de eenen om
het Vaderland gediend te hebben, de anderen om eene nietige
beuzelarij, achter de grendels gestoken werden met het bewustzijn, zich aan Beene strafbare feiten overgeleverd te hebben ,
en, terwijl de kwaaddoener voor een bepaald misdrijf ook eene
door de wet vastgestelde straf oploopt, de niet-misdadigers met
de grootste willekeurigheid gevonnisd en veroordeeld werden
tot de meest draconische straffen. Immers, zij die vijf, tien, vijftien jaren dwangarbeid, niet zelden gepaard aan diefstallen van
duizenden Mark boet, was bij de Duitsche rechtbanken in het
bezet gebied schering en inslag.
Wij begrijpen dan ook dadelijk dat het verkeerd zou geweest zijn, onzen nieuwen makker in zijne zwaarmoedigheid
aan te wakkeren, door hem op onze beurt te beklagen. Dat zou
olie op het vuur wezen. 1k trachtte hem te doen begrijpen, dat
hij groot ongelijk had, om eene haringkwestie zooveel misbaar
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te maken, want dat al de Duitschers, zelfs den keizer inbegrepen, niet waard waren dat er om hunne beestigheden een traan
gestort werd. Onze voorraad boterhammen werd te voorschijn
gehaald en den ongelukkige voorgezet, maar er zouden nog
eerst eenige uren verloopen, vooraleer hij er de hand toe uitstrekken zou.
Ondertusschen droegen de kwinkslagen en het gezang
van den kameraad Van Gelder er niet weinig toe bij, zoo niet
om Guns geheel op te beuren, dan toch om hem het lot dragelijk te maken.
Toen wij ons dien avond op het punt bevonden de ledematen op onzen stroozak uit te strekken, hadden wij het zoover
weten te brengen, dat hij zich nog slechts om eerie zaak bekommerde, namelijk om het gemis zijner pijp. Maar daarin kon
voorzien worden. In den regel hield ik er in de gevangenis eenige piipen op na, en tabak had ik altijd in mijn bezit. Van Gelder rookte niet, maar terwijl deze onze stroozakken in orde
bracht, had ik onzen nieuwen gezel aan het verstand gebracht
hoe wij het gingen overleggen om, ondanks het verbod van te
rooken, er toch zou gerookt worden. Mijn stroozak en dien van
Guns worden onder het venster gelegd, terwij1 Van Gelder,
omdat hij niet rookte, het dichtst bij de deur liggen kon. Door
het venster gedeeltelijk te openen, zou de rook gemakkelijk kunnen ontsnappen. Er diende maar alleenlijk opgelet dat in de
duisternis het vuur in onze pijpen niet zichtbaar werd voor den
van dienst zijnden soldaat, die nu en dan aan het glaasje der
celdeur kwam kijken. En dit was nu toch niet moeilijk. Korts
nadien lagen wij zoo ongegeneerd te rooken, alsof heel de Begijnenstraat ons toebehoorde. In den donkere veraangenaamde
de levenslustige Van Gelder het kleine gezelschap door het opdisschen van allerlei geschiedenissen en anecdoten, die niet
zelden den lachlust opwekten.
Reeds den volgenden dag wist onze kameraad Guns zich
in zijn lot te schikken ; voortaan speelden we met ons drieen
kaart en deelde nummer Brie in onze aangename en onaangename wisselvalligheden.
Slechts èene zaak heeft hij nooit kunnen begrijpen, namelijk, hoe het mogeliik was dat iemand als ik, zooveel ouder dan
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hij, en veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid, steeds de
meeste opgewektheid aan den dag leggen kon en altijd gereed
was om anderen aan te moedigen en tot gelatenheid aan te
sporen.
Maar wat hir evenmin afleeren kon, was de kaarten neer
te smijten met uiterst geweld, en zich met het oor op de verwarmingsbuis neer te leggen, zoodra hij hoorde dat er van in
de eene of andere cel op de buis geklopt werd. Aldus wist hij
alle gesprekken op te vangen, en daarin bestond zijne grootste
uitspanning, ondanks het voortdurend gevaar dat hij liep, verrast en gedurende eenige dagen in het cachot gestoken te worden.
Ondertusschen deed zich op zekeren dag een kluchtig tooneeltje voor tusschen Van Gelder en onzen braven Beirendrechtenaar. 1k was verdiept in het schrijven eener novelle, terwij1 de
anderen het er op aanlegden elkanders krachten te meten. Van
Gelder was maar klein van gestalte; Guns daarentegen was een
lange, sterkgespierde kerel. Op een gegeven oogenblik had
Guns het hoofd van Van Gelder tusschen den arm gedrongen,
sloeg zijne groote, eeltige hand op diens achtergedeelte en hief
hem aldus in de hoogte, zoodat de laatste eenige oogenblikken
tusschen hemel en aarde zweefde. Nochtans, de broek van den
briefdrager was niet bestand om zijn lichaamsgewicht te torschen, en plotseling werd gansch het kruis uit de broek gerukt.
En juist werd de deur der cel geopend en de feldwebel trail binnen om zich te vergewissen of alles zich in onze eel in normalen
toestand beyond. Werkelijk beyond hij alles in regel, behalve...
de broek van Van Gelder, waaruit een groote lap moedeloos
hing te bengelen en waarachter zich het hemd van den geestigen briefdrager vertoonde. Maar dit ging eigenlijk Van Gelder
alleen aan, zoodat ten slotte de feldwebel zich lachend verwijderde.
Enkele dagen later werd op zekeren morgen de deur onzer
cel opengeworpen, en het woord 0 Kriegsgericht o wilde in
goed Antwerpsch zeggen, dat onze verdienstelijke briefdrager
zich kon « fertig > maken om ditmaal, op eene andere wijze,
zijn broek door den krijgsraad te laten scheuren. Korts na den
middag keerde hij terug, beladen met achttien maanden gevan18

genisstraf, om hem te beloonen voor de vriendeliikheid welke
hij betoond had, verschillende brieven uit het buitenland aan de
bestemmelingen besteld te hebben.
Wie nu denken zou dat Van Gelder, om zijne veroordeeling, eene beroeizte nabij was, zou zich sterk bedrogen hebben,
want vijf minuten na de terugkomst van den Verloren Zoon,
speelden wij met ons drieen z(56 duchtig whist, dat een soldaat
ons vragen kwam, of wij het niet wat min rumoerig konden
gedaan krijgen.
De volgende week was het de beurt aan onzen Beirendrechtenaar, om zijne haringrekening met het Duitsch gerecht
te vereffenen.
Als men niet uit het oog verliest, dat men niet zelden twee
en drie jaar gevangenisstraf opliep voor de onbeduidendste
zaak, dan mocht onze kameraad zich niet te zeer beklagen om
het zouten van zijnen haring : drie maanden pot ; maar ook
zijne broeders kregen dezelfde'straf, zoodat er feitelijk een jaar
gevangenisstraf werd toegekend om een doziin haringen over
den draad geworpen te hebben. Dat maakte ruim dertig dagen
voor iederen haring. En toch, ik herhaal het, bestond er voor
hen niet veel reden tot klagen, want de jonge Lava boette acht
maanden kerkerstraf omdat men, voigens de bevestiging van
den krijgsauditor, niets ten zijnen laste ontdekt had. En een
mijner buren wierp men buiten, nadat hij juist veertien dagen
minder dan een jaar in de Begijnenstraat had gezeten ; toen
was men reeds tot de bestatiging gekomen, dat de man gansch
onplichtig was aan het hem ten laste gelegd feit, en ook zoo
was het uit te leggen, waarom deze meer dan eens verklaard
had, geen woord te begrijpen van gansch de beschuldiging.
Nog een paar weken bleven wij in gezellig samenzijn. Als
ik hier het woord 0 gezellig » bezig, dan is het slechts in de
veronderstelling dat er overal gezelligheid bestaan kan, zelfs te
midden der grootste ellende onzer opsluiting in eene eenzame
eel.
Gedurende den dag traden de geestigste vertellingen op
den voorgrond, gepaard aan afwisselend kaartspel, en bij avond
rookten wij als — ik schreef bijna : 0 echte Turken ! * maar
19

de Turken waren onze vijanden geworden, en daarom is het
maar best die leelijkaards terzij te laten.
Maar toen kwam het bericht, dat onze goede vriend Van
Gelder ons verlaten ging om naar Duitschland gedeporteerd te
worden. Dit was een harde slag, want zijn vertrek zou eene
groote leemte in ons midden achterlaten. En misschien trof die
slag meer mij dan hem, ofschoon ik het onder geen voorwendsel blijken liet. En daartoe bestond meer dan eerie reden. Ten
eerste, zelden zou ik in eene cel een gezelliger en rondborstiger
kameraad kunnen ontmoet hebben dan hij; en in de gevangenis,
waar men verplicht is dag en nacht bij elkander te verblijven en
samen te leven in de beste verstandhouding, was dit wel het
grootste genot dat men zich voorstellen kon. Ten tweede, zijn
vertrek naar Duitschland griefde mij bovenmate. 1k toch had er
reeds al de ellende van leeren kennen ; te Aken had ik de afschuwelijkste tyrannie op weerlooze gevangenen zien uitoefenen ; in den moordenaarskuil van Werden had ik menschen
slechter dan honden zien behandelen. Dat het zelfs in andere
Duitsche gevangenissen weinig beter ging, was mil herhaaldelijk meegedeeld geworden. En nu ging de jonge Van Gelder
ons verlaten om over den Rijn hetzelfde barbaarsche lot te ondergaan, dat reeds zooveel duizenden beschoren was geweest.
Maar hij wist niet wat hem bij dit groot cultuurvolk te wachten
stond ! En wel anderhalf jaar lang ! Lang genoeg om door
mishandeling en ontbering er tienmaal het leven bij in te schieten ! .... En dit alles wist ik, was mij bekend tot in de kleinste
bijzonderheden, en men zal derhalve begriipen, waarom ik het
hart ineen voelde krimpen, toen de akelige tijding van zijn vertrek mij in de ooren had geklonken !
Hoe gaarne de arme jongen over den waren toestand in de
Duitsche gevangenissen onderricht ware geworden, toch verdook ik zorgvuldig de waarheid dienaangaande. Wat meer is,
met de bedoeling Van Gelder niet te verontrusten, gaf ik
hem te kennen, dat het in Duitschland niet erger was gesteld
dan bier; integendeel, dat men daar gezamenlijk arbeiden kon
en bijgevolg de tijd er sneller voorbij vlood.
Wat hinderde die leugen ? Zij leverde ten minste dit voordeel op, dat hij niet met de wanhoop in het hart de reis naar
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het land van lafhartige dwingelandij ondernemen zou, wat we!
het geval zou geweest zijn, indien ik hem onbewimpeld de
waarheid hadde bloot gelegd.
Het was dan ook een meer dan piinlijke stond, toen de
anders zoo guitige jongen, om vier uur van den morgen, afscheid van ons nam. Met meer dan gewone moed drukte hij ons
de hand, waarna hij zijne valiezen opnam, ons blijmoedig « tot
weerziens ! » toeriep en, met den lack der voldoening op het
gelaat, zich uit de cel verwijderde om plaats te nemen bij de
groep slachtoffers van Duitsch barbarism.
Hoe dikwijls zal hij in Duitschland teruggedacht hebben
aan mijne geruststellende woorden, en hoe menigmaal zal hem
de uitdrukking 0 leugenaar » over de lippen gekomen zijn,
wanneer hij op zijne beurt de mishandelingen ondervinden
moest, die ik hem als nietswaardig afgeschilderd had, alleenlijk
om hem tegen wanhoop te behoeden in de droeve maanden,
welke hem te wachten stonden !
Ook de dagen van mijnen anderen gezel waren geteld. Zij,
die voor geringe straffen veroordeeld waren, werden doorgaans
naar de Prekerskazerne gezonden, waar deze, vereenigd in
militaire zalen,den dag der bevrijding te gemoet zagen. Dit zou
ook het geval wezen met onzen braven Beirendrechtenaar, die
mij, slechts weinige dagen na het vertrek van Van Gelder, eveneens verlaten zou.
En zoo bleef ik weer moederziel alleen in mijne eenzame
cel achter. Voor de andere gevangenen zou dit eene harde noot
om kraken geweest zijn, wat voor mij niet het geval was. Wel
had ik mijne beide makkers ongaarne zien vertrekken, — want
het waren de beste jongens die men zich voorstellen kon —
maar de eenzaamheid was niet bij machte mij het bestaan ondragelijk te maken, omdat ik in letterkundige studie een uitstekend middel tot tijdverdrijf wist te vinden, en het alleenzijn daartoe best geschikt is.
Een vijftal dagen gingen in dien toestand voorbij toen,
korts na den middag, de deur mijner cel werd opengeworpen en
een man, met een grooten versch gevulden zak stroo op den
rug, binnen viel, dien hij achteloos in eenen hoek wierp. Zelfs
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zonder dat ik een soldaat had opgemerkt, was de deur achter
den rug van den nieuweling dichtgevallen.
Deze was het ware type van den Kempischen landman.
Hij droeg een blauwen kiel om het lichaam, holleblokken aan
de voeten en de traditioneele boerenklak op het hoofd. Zonder
er nochtans zeer verbauwereerd uit te zien, was hij toch sprakeloos op zijnen stroozak gaan plaats nemen met het hoofd tusschen de handen verborgen, en scheen weldra in ernstige
overwegingen verdiept te zijn.
1k liet hem over aan zijne mijmeringen en schreef voort, er
niet het minst aan denkend hem te stooren. Van tijd tot tijd verhief hij het hoofd, doch het was enkel om zich te ontlasten van
het speeksel, veroorzaakt door de dikke tabakspruim, die van
de eene naar de andere zijde van zijnen mond defileerde, en elk
speeksel had minstens de grootte van een vijffrankstuk.
Wanneer hij reeds een grooten krans om zich gespuwd
had, deed ik den boer opmerken, dat op den grond spuwen ten
strengste verboden was en dat, in voorkomend bezoek, hij er
veel moeilijkheden mee zou kunnen oploopen.
Zonder tot mij op te zien, klonk het voor de eerste maal
uit zijnen mond
— « Als het zoo niet deugt, dan mag de soldaat er zijn
potsken komen onder leggen, dat kan evengoed tot speekbak
dienen ! »
lk glimlachte om den eigenaardigen toon waarop hij deze
aanmerking maakte, maar bleef er het antwoord op schuldig.
Na eene pons richtte de boer zich op en vroeg :
— 0 Is er hier niet wat te eten ?... 1k ben al sede rt gisteren avond thuis weg en, of ge mij gelooft of niet, ik begin geweldig g schapendorst » te krijgen.
— 0 Als ik er u plezier mee doen kan, wil ik u wel de
twee eenige boterhammen geven, alsmede de koffie, welke ik
nog in mijn bezit heb. »
— 0 En gij dan ? » hernam de boer.
— « Daarover hoeft gij u niet te bekommeren. Straks
brengt men mij ander eten. »
En zonder zijn antwoord of te wachten, haalde ik de boter-
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hammen en den koffie te voorschijn die de man, zonder meer,
begon op te peuzelen.
Nadat alles naar binnen was gejaagd, wedervo,:r de boer
— << Als ge hier een soldaat roepen moet, wat doet ge
dan ? »
— « Dan duwt ge maar even op den elektrieken knop,
welken naast de deur der cel in den muur bevestigd is. »
— 0 Is dat dit klein koperen ding ? » weersprak de nieuweling, terwiji hij zich tot de deur begaf.
— << Zooals ge zegt, ›, luidde mijn antwoord.
En oogenblikkelijk daarna rinkelde de bel.
Met belangstelling volgde ik de handelwijze van den boer,
want ik kon maar niet begrijpen wat hij in het schild voerde.
Er verliepen wel enkele minuten vooraleer het soepgat geopend werd en het norsch gelaat van een soldaat er zich voor
vertoonde.
— o Wat verlangt ge ? » vroeg deze op weinig vriendelijken toon.
— o 1k zou gaarne een broksken eten ! » sprak de boer.
o Gij halt wel kunnen beginnen mij een en ander voor te zetten,
toen gij mij hier binnen bracht ! »
— « Denkt ge dat gij u hier in een hotel bevindt ? »
snauwde de soldaat hem toe.
— 0 Neen ; maar denkt gij dat de menschen in 't prison
ook niet moeten eten ?
— « Tegen den avond krijgt ge raapkool ! 0 klonk het
even ruw. En nauwelijks was het laatste woord uit den mond
van den soldaat, of het deurken werd met geweld dicht geslagen.
— << Raapkool ! Raapkool ! # bromde de boer bij zich
zelven, terwijl ik mij bedwingen moest om niet in een luiden
schaterlach te schieten. o Dat gaf ik in den tijd nog niet aan
mijn koeien ! » En zich tot mij wendend, voer hij voort : o Zijn
die soldaten hier altijd zoo vriendelijk ? Dan zoudt ge voor uw
plezier naar de Begiinenstraat willen komen. Als die brombeer
thuis ook zoo vriendelijk te werk gaat, geloof ik dat hij dikwijls
kwabbernoten van zijn wijf zal gekregen hebben ! »
1k trachtte den boer aan 't verstand te brengen, dat hij lee23

ren moest zich in het onvermijdelijke te schikken, en het voor
hem best zijn zou te gebaren, alsof hij van al die brutaliteiten
niets hoorde. Terzelfdertijd vroeg ik, waarom men hem achter
de grendels gezet had !
Het was blijkbaar dat de man wel eenig wantrouwen koesterde tegenover mij, want onrechtstreeks meesmuilde hij
— « Ja, dat zijn van die Bingen, die niet altijd gemakkelijk
kunnen uitgelegd worden. 'n Mensch geraakt somwijlen in de
« laberenten o zonder dat hij het zelf weet. Maar afijn, erg is
het nu wel niet. Toch moet ge bij de Duitschers niet veel mispeuterd hebben, om er achter gedraaid en zwaar gestraft te
worden. Dat is zoo de gewoonte bij die .« Leute o. lk vrees het
ergste, maar als alles goed afloopt, steek ik voor den heiligen
Antonius een keers aan van twee frank en half. >
— 0 Dan hebt ge tijdens den oorlog nog al centen verdiend ? o voegde ik hem toe. ‹< Want een boer is niet gewoon
een keers van twee frank en half voor den heiligen Antonius te
ontsteken. VOOr den oorlog zou een keers van vijftien centen
misschien nog te veel zijn geweest. En als gij het ergste vreest,
dan moet er in uwe zaak wel wat aangebrand zijn ? 0
— « Daar is overal wat aangebrand ! o liet de boer er op
volgen. « Maar als ik zeg dat ik het ergste vrees, dan is dat
zoo maar bij manier van spreken ; orndat iedereen, die in de
handen der Duitschers valt, het ergste te vreezen heeft.
— « Gij schijnt van uwe zaak dan een geheim te maken? o
vroeg ik na eene poos. « Welnu, ik heb daar niets tegen, dock
me dunkt dat gij ongelijk hebt. Nooit b:n ik bedeeld geweest
met eene ziekelijke nieuwsgierigheid en persoonlijk moet uwe
zaak mij onverschillig laten. Nochtans, indien gij niet zoo wantrouwend waart, zou ik u misschien een goeden raad kunnen
geven.
Het scheen dat mijne goede bedoeling een gansch verkeerd
uitwerksel had op miin nieuwen medegevangene, want hij bleef
het antwoord schuldig en begon met de handen in de broekzakken been en weer te wandelen. Toch hield ik er nog aan hem
de opmerking te maken :
— « Bedenk u echter goed. 1k ben hier geen.nieuweling
en weet dus hoe de polizei met hare gevangenen omspringt.
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Indien gij mij uwe zaak halt uitgelegd, zou ik u zonder den
minsten twiifel kunnen wijzen op een aantal biizonderheden,
voor dewelke gij u in acht zoudt moeten nemen, maar ik kan
het niet verhelpen dat gij mijnen raad versmaadt. »
1k drong niet verder aan en er werd lien dag niet de geringste zinspeling meer gemaakt over de oorzaak der aanhouding van mijnen nieuwen gezel.
Had de nacht wellicht raad gebracht ? Was de man tot de
overtuiging gekomen, dat ik hem werkelijk van dienst zou kunnen zijn en ik het vertrouwen waardig was dat hij in mij zou
mogen stellen ? 1k weet het niet, maar vast gaat het, dat hij mij
den volgenden morgen, uit eigen beweging, zegde :
— « De Duitschers hebben mij meegedeeld dat ik wel vijf
jaar gevangenisstraf zou kunnen krijgen, en toch heb ik niet
zooveel voornaams begaan. Het komt eigenlijk hierop neer :
Verleden week heb ik een wagen hout van de Duitschers gestolen. Maar een diefstal was het eigenlijk niet ; want de Duitschers
hadden eerst het hout van mijnen buurman gestolen. Ge moet
weten, zij hadden een aantal kleine boompjes uit den grond gehaald en er een platten wagen mee gevuld. Van op mijne hoeve
had ik heel dat gedoe nagezien. En wat deed ik ? 's Nachts
spande ik een paard voor den wagen en reed er mee weg, want
de wagen was onbewaakt. Eenige uren later had ik al het hout
verkocht voor zes honderd frank. Ik gaf er drie honderd frank
van aan mijn bestolen buurman, die zich daarmee voldaan verklaarde. Op ieder dorp zijn er altijd dienstwillige menschen aan
te treffen, die een of ander aan den vijand weten te verklikken,
en zoo geraakte ik in het net. En ziedaar nu gansch het gebeurde. Eergisterenavond werd ik bij den kraag gevat, en op de
wacht zegde men mij, dat ik van geluk zou mogen spreken, indien ik er van of kwam met vijf jaar gevangenisstraf. Wat denkt
ge daarvan ? »
— « Wat ik er van denk ? » gaf ik glimlachend ten antwoord. 0 Dat gij u ten onrechte de zaak zoo erg voorstelt. 1k
heb bier reeds veel ondervinding opgedaan, en ik zou er mijn
hoofd op durven verwedden, dat uwe straf de zes maanden niet
zal te boven gaan. »
— « Als dat waar is, » riep de boer in vervoering uit,
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o wil ik voor den heiligen Antonius een keers aansteken zoo
dik als mijnen arm. Maar.... » voegde hij er bij ander 't slaken
van een diepen zucht, << ik geloof er niets van. Zie eens : baas
Van Ganzen, uit de Lindekens, kreeg niet minder dan een jaar
prison, omdat hij tegen eenen officier, die in zijn herberg kwam
en er wat blaaskens maakte, het woord << leelijkaard >> naar
zijnen balonnekenskop gegooid had. En ik zou er van afkomen
met zes maanden voor het stelen van een heelen wagen hout ?
Neen, neen, daar zal niet aan te denken vallen !
— # Wij zullen wachten en zien ! > gaf ik ten antwoord.
o Laat er in alle geval uw nachtrust niet om, want ik heb bier
nog al ander Bingen weten gebeuren. 0 En in eene andere orde
van gedachten stelde ik hem de vraag : << En nu ligt het waarschijnlijk in uwe bedoeling, den kooper van het hout aan de
Duitschers bekend te maken ?
— g Daar heb ik zoo al halvelings over nagedacht, en ik
geloof dat ik daar wel mee zal moeten eindigen. o
— o Die dwaasheid moogt ge niet begaan, want ik veronderstel dat de Duitschers van den kooper niets afweten ? »
— # Voor zoover mij bekend is, neen. Maar ik moet toch
zeggen aan Wien ik het hout verlapt heb. En als ik het niet uit
eigen beweging zeg, zal men er mij toe dwingen. o
— << Niemand kan u daartoe dwingen. Gij hebt enkel de
verklaring of te leggen, dat gij het hout aan eenen onbekende
verkocht hebt. En hebben de Duitschers het bewijs in handers,
dat gij den wagen hout ontvoerd hebt ? o
— << 1k heb immers al gezegd dat ik verklikt werd ? o
— o Dat is geen reden om op uwe beurt anderen te verklikken, want uwe straf zal er niet door verminderd worden,
vergeet dit niet. Wanneer gij dus straks in onderzoek genomen
wordt, houdt gij bij hoog en bij laag staande, dat gij in de stad
den eersten den besten voorbijganger vroegt of hij niemand
kende die de boompjes zou willen koopen ; dat deze u antwoordde er zelf wel blijf mee te weten als ze goedkoop afgezet
werden en dat, na overeenkomst, deze met een anderen wagen
is gekomen, waarop het hout werd overgeladen. Aldus kunt gij
u zoo eenvoudig mogelijk uit den stag trekken. o

26

— « Goed en wel ; maar men zal me niet willen gelooven ! o hernam de boer. o
— . Dat komt er minder op aan. 't Is geen punt van het
Duitsch geloof, maar de waarschijnlijkheid uwer verklaring zou
toch bestaan, en dat is alles. o
— 0 Daar ga ik nog eens goed over « prakkezeeren, »
wedervoer de boer na eenig overwegen, en lien morgen was
het laatste woord over de zaak gezegd.
Toen mijn gezel in den loop van den namiddag bij zijnen
onderzoeksrechter ontboden werd, scheen hij er toch zoo goed
over . geprakkezeerd » te hebben, dat hij vast besloten was
mijnen raad te volgen, en onder geen voorwendsel den kooper
van het hout aan de galg te klappen.
En hij had woord gehouden. Met de hardnekkigheid van
den koppigen boer was hij bij zijn besluit gebleven, en de polizei
moest er wel van bewust zijn geweest, dat haar klient nooit andere verklaringen zou afgelegd hebben, want reeds een tiental
dagen later moest hij voor het . Kriegsgericht D verschijnen. Hij
keerde er van weer met... vier maanden gevangenisstraf.
De boer was als in den hoogsten hemel. En nadat hij eenigszins tot bedaren was gekomen, sprak hij eensklaps
— « Maar.... toen ik hier pas werd binnengebracht, hebt
gij, in tegenstelling met mijne meening, gezegd dat mijne straf
de zes maanden niet te boven zou gegaan ziin. En nu is zij
slechts vier maanden. Hoe wist gij dit ? 0
En mijn antwoord luidde :
— . Dat wist ik niet, maar ik vermoedde het toch en,
volgens mijne persoonlijke opvatting, konden de Duitsche rechters niet anders vonnissen. Immers, gij halt wel is waar den
wagen hout ontvoerd en verkocht, maar de Duitschers hadden
Loch eerst zelf het hout gestolen. De Duitschers waren bijgevolg
schuldiger dan gij. Als men zelf dief van beroep is, hoe kan
men dan een hulpdief tot zware straffen veroordeelen? Zij hadden in u meer een collega van ondergeschikten aard gezien en,
door u eene lichte straf toe te kennen, zullen die herren stellig
in den waan verkeerd hebben, dat zij daardoor hun eigen roofzuchtig geweten gedeeltelijk konden ontlasten. En dat zal dan
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ook wel de reden zijn waarom, in algemeenen zin, de dieven
onder Duitsch beheer, er zoo goedkoop van afkomen I »
Op staanden voet begreep onze boer wel niet gansch de
toedracht der zaak, maar nadat ik alles nog wat nailer had
toegelicht — want een groot staatsman zou mijn gezel nooit
worden — had hij er toch zooveel licht in ontdekt, dat hij zich
de aanmerking veroorloofde :
— « Nu geloof dat ik het beet heb. Dat de Duitschers zelf
de grootste gauwdieven der wereld zijn, is dan voor mij het
grootste geluk geweest. Zoodat stelen ook een weldoende zijde
hebben kan. En dat wist ik tot hiertoe niet. »
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VROOLIJK GEZELSCHAP.

dagen later was mijn eigenaardige gezel eveneens den weg naar de Prekerskazerne ingeslagen,
en weer beyond ik mij gansch alleen. Lang echter
duurde mijne eenzaamheid niet, want in eene gevangenis, waar elken dag bij dozijnen politieke gevangenen
werden binnengebracht, kon er niet gepocht worden op overvloed van cellen, ja, moest er onvermijdeliik plaatsruimte te
kort komen. In die dagen mocht het nog als eene zeldzaamheid
aangestipt worden, indien een gevangene in onderzoek eene
cel voor zich alleen had, zoo zeer was de gevangenis der Begijnenstraat overbevolkt.
Nauwelijks was de boer vertrokken, of in minder dan Brie
dagen tijds waren wij in cel 73 met vier man vereenigd. Vier
man om te verblijven in eene plaatsruimte van enkele vierkante
meters.
De laatst binnengekomene was een schipper van vooraan
in de zestig, die men van zijn schip had gehaald, beschuldigd
van een paar brieven uit Holland meegevoerd te hebben. Toen
deze schipper omstreeks drie uur van den namiddag brutaalweg
in onze cel werd gestoken, was de man letterlijk het hart in.
VOOr dezen had Peer nog nooit het inwendige eener gevangenis
gezien, en nu, in den avond van zijn leven, niet uit winstbejag,
maar uit loutere vriendschap ten opzichte van eenen geInterWEE
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neerde, die hem gesmeekt had een paar brieven aan zijne familie
te doen toekomen, was hij in hechtenis genomen. De oude
schipper had de tranen in de oogen, toen de ijzeren deur der
cel achter hem dichtviel. Maar hij kwam nu juist niet in een gezelschap, dat zijne droefheid zou vergroot hebben.
Miin eerste vraag was :
— 0 Kameraad, ge zult zeker wel hanger hebben ? »
Zulke vraag drong zich als van zelf op, want nooit kwam
er een gevangene, die niet eerst een dag of een nacht allerhande
avonturen had beleefd — natuurlijk zonder eten — vooraleer
in de Begijnenstraat aan te landen.
Het antwoord van den ouden schipper was dan ook. bevestigend ; want, daar men hem am vier uur 's morgens van boord
had gehaald, op het oogenblik dat zijn schip pas gemeerd lag,
was het zonneklaar dat hij sedert den vorigen avond niets meer
over de lippen had gehad.
Het toeval had gewild dat de drie overigen, waaronder zekere heer Janssens, hun eten van thuis ontvingen, en zoo konden wij Peer dadelijk helpen aan een half brood, benevens kaas
en confituur, echte weeldeartikelen in die dagen.
Peer had zich op eenen stroozak neergezet, en nadat hij
zijn half brood, benevens twee potten soep, welke van 's middags waren overgebleven, naar binnen gejaagd had, scheen hij,
zooals hij het zelf uitdrukte, min of meer op zijnen A pojetieyen » gekomen te zijn.
Om geene verrassingen op te loopen, werd er dadelijk een
soort advocaten-consult gehouden tusschen ons. Het viel des te
gemakkelijker Peer met raad en daad bij te staan, daar hij jegens
ons niet het minste wantrouwen koesterde.
En ik began de ondervraging :
— « Hebt gij bekend deze brieven gesmokkeld te hebben ? »
— « Neen. Maar vooraleer wij verder gaan, zou ik willen
vragen of er mij niemand aan een « sjiksken » helpen kan. Dan
zal ik me zoo wat beter op mijn gemak gevoelen. »
Langs drie kanten te gelijk werd Peer een pakje tabak toegestoken.
En toen vervolgde hij :
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— 0 Die brieven lagen geopend in een nagelbaksken. 0
op alles voorbereid te zijn, had ik verzocht er geen datum op te
schrijven. 1k heb dan ook op de Kommandantur gezegd, dat het
de eerste refs was die ik op het schip meemaakte — hetgeen
waar is — en dat ik bijgevolg niet wist hoe die brieven in het
nagelbaksken waren versukkeld, en er evenmin den schrijver
van kende.
— 0 Goed geantwoord. Hebt gij vroeger nog brieven gesmokkeld ? »
— << Ja, zoolang ik op Holland vaarde, maar daar is nooit
iets van uitgelekt, en nooit heb ik er een cent mee verdiend.
— 0 Dan blijft er u niets anders te doen dan u aan uwe
eerste verklaring te houden. Zoodoende hoeft gij u niet te verontrusten. »
Een halve uur later zat Peer met ons zoo joviaal whist te
spelen, alsof we reeds drie maanden bij elkander zaten.
Onze cel was juist groot genoeg om vier stroozakken op
den grond uit te spreiden. De plaats van Peer was in den hoek
onder het venster ; ieder onzer had zijne pijp en voor onzen
nieuwen kameraad hadden wij zelfs een paar pijpen in voorraad.
Peer had dus gelijk te beweren, toen het uur van slapengaan
daar was en wij alien op onze stroozakken lagen, dat hij den
« zoeten inval o was binnen gedonderd.
Men kan zich wel voorstellen hoe onze cel er een halve
uur later uitzag, nadat vier menschen er als echte dragonders
in lagen te rooken. De eene zag den andere bijna niet meer
liggen.
1k achtte het niet zonder belang, ten opzichte van den bejaarden schipper, mij de aanmerking te veroorloven :
— A Peer, als er onraad opdaagt, 't is te zeggen als een
soldaat soms op 't onverwachts het soepgat der deur zou openen, steek dan aanstonds uwe pijp onder den stroozak en gebaar
alsof ge slaapt.
Het was bijna alsof ik er een voorgevoel van had dat wij
dien avond niet met vrede zouden gelaten worden, want nauwelijks waren mij deze woorden uit den mond, of het soepgat werd
inderdaad geopend, en onmiddellijk daarna klonk het met donderende stem
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— o Das raucht hier !
Maar niet zoo snel was dit geschied, of de brandende pijpen waren onder de stroozakken verborgen, en de eerste verwittiging had Peer zoo goed weten toe te passen, dat, toen de
soldaat bijna gelijktijdig de deur der cel open wierp, hij gebaarde te ronken, alsof hij sedert een achttal dagen geen bed
meer gezien had. Ook de Brie overigen gebaarden te slapen,
maar men kan wel denken welk geweld wij op ons zelven moesten doen om niet in eenen luiden schaterlach los te barsten.
Daarmee echter was de comedie niet afgeloopen. Bij den
ingang der cel — want, zooals ik reeds hooger deed aanmerken, was de overige plaatsruimte ingenomen door de stroozakken — stond de soldaat te stampvoeten van woede, omdat niemand antwoordde.
Nadat de Duitscher al de goden uit den heidenschen hemel
had bijeen gevloekt, wipte hij zich met zijn zware laarzen tusschen onze stroozakken heen en schudde Peer zoo duchtig bij
den schouder, dat deze kwansuis wakker schoot en vroeg wat
er gaande was.
— o Das raucht hier » bulderde de soldaat opnieuw.
— Wat gaat mij dat aan » gaf de schipper ten antwoord. En knorrend voegde hij er bij : A Is het nog niet erg
genoeg, dat ge tijdens den dag de menschen judast, dat gij ze
bovendien 's nachts moet komen wakker maken ! »
Misschien begreep de soldaat daar niet veel van, te meer,
daar Peer een scherp Dendermondschen tongval had.
Een oogenblik dacht ik er aan, dat de Duitscher ieder van
ons beurtelings het lot van onzen schipper zou doen ondergaan
hebben, maar ik bedroog mij gelukkiglijk. Morrend droop hij
af, steeds brommend tusschen de tanden tot dat de deur achter
hem gesloten was.
Enkele stonden later riep Janssens lachend :
- o Peer, slaapt ge nog ?
En de stem des schippers klonk door de duisternis :
— o Met al lien ambras zal miin pijp uitgedoofd zijn, en
dat is erger. Wat gaan we nu doen : voortrooken of slapen ? »
— 0 We kunnen nog verrast worden ! kwam onze derde Bezel er tusschen.
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— 0 Dat geloof ik niet, » liet Peer er op • volgen. « De
soldaat heeft immers gezien dat we sliepen, en zoo dom zal hij
toch niet zijn om niet te weten dat iemand, die slaapt, niet rooken kan !
Bij meerderheid van stemmen — drie tegen eene — werd
er besloten voort te rooken. Maar de tegenstemmer sloot zich
spoedig aan bij de meerderheid uit een wijsgeerig beginsel. En
zijne redeneering was de volgende : 0 Als de soldaat andermaal
binnen valt, worden wij zeker alle vier gestraft; ik, die de tweede maal niet meer mee zou gerookt hebben, zou dus moeten
boeten om iets, waaraan ik mij niet plichtig gemaakt heb ;
wanneer ik dus meerook, zal ik toch niet onverdiend gestraft
worden. »
En als gevolg daarvan lagen wij alle vier, enkele minuten
na de verwijdering van den soldaat, opnieuw te rooken alsof
er niets gebeurd ware. Men kwam ons echter lien avond niet
meer verontrusten.
Alleenlijk was het voor Peer eene verrassing, omstreeks
elf uur, toen we reeds waren ingedommeld, het soepgat der
deur plotseling geopend en de lichtstralen van eenen lantaarn
op ons gericht te zien; want wij hadden vergeten hem daarvan
te onderrichten. Daarin lag niets ongewoons; dit geschiedde
elken nacht driemaal en had enkel ten doel zich te vergewissen
of er, tijdens den nacht, geene gevangenen waren uitgebroken.
In Duitsche gevangenissen bestond dit gebruik niet.
Den volgenden dag zaten we reeds vroeg whist te‘ spelen.
Bij gebrek eener tafel maakten wij gebruik van een omgedraaiden emmer, waarop de plank bevestigd werd, die zich gewoonlijk aan den voet van een in elkaar gerold bed bevindt. En Peer
was het in eel 73 reeds zoo gewend, dat hij zich bij 't begin van
het spel ontvallen liet :
— 0 Er ontbreekt maar alleen voor ieder 'nen pot garsten of leuvensch, dan zou het den indruk maken alsof we « In
't Zwaantje » zaten. »
's Avonds, toen we rookerid op onze matrassen lagen,
vergastte Peer ons op de vertelling van de geschiedenis zijner
jeugd : hoe hij zijne vrouw had leeren kennen; met welke wederwaardigheden hij had te kampen gehad om getrouwd te ge-

raken; en als hij eindelijk zijn ideaal bereikt had, hoe zijn vrouw
altijd naar het Noorden wilde varen, als hij zich voorgesteld had
de tij naar het Zuiden te kiezen; wat hij in het latere leven als
schipper ontmoette en andere Bingen meer.
En hij wist dit alles zoo ongekunsteld, zoo realistisch,
zoo eenvoudig voor te dragen, dat het niet anders kon of hij
gaf ons een trouw beeld van al die verschillende levenstoestanden. En dan die eigenaardige wijze om alles zoo duidelijk mogelijk trachten voor te stollen. Ja, Peer was een verteller in den
waren zin van het woord, en onder zijn schijnbaar ruw uiterlijk
en door de zon getaand gelaat, klopte in zijnen ouden dag nog
een warm, gevoelig hart.
Dien avond was men reeds de eerste maal op zoek geweest met den lantaarn, toen onze schipper nog steeds aan het
woord was. Zonder eenige overdrijving was het de gelukkigste
avond lien ik, gedurende de twee jaar en zes maanden mijner
gevangenschap, had doorgebracht.
Het is van algemeene bekendheid dat menschen, welke
voortdurend te water verblijven, immer over een buitengewonen
eetlust beschikken. En dit was ook met Peer het geval. Elk uur
van den dag kon hij zich aan den maaltijd zetten en ik mag hier
met beslistheid verklaren, dat hij alleen meer voedsel verorberde, dan wij met ons drian te zarnen. Wij zouden hem uit den
grond van ons hart beklaagd hebben, indien hij niet in onze cel
ware aangeland, waarin drie van de vier gevangenen hun eten
van thuis bekwamen, want de man ware letterlijk van honger
omgekomen.
Inmiddels was de brave schipper schier dag op dag in
onderzoek geweest, maar telkens had hij dezelfde eenvoudige
verklaring afgelegd.
Juist 14 dagen na zijne blijde intrede in de Begijnenstraat,
werd ik in den loop van den morgen verwittigd, naar beneden
te komen. Meenend dat een of ander stuk moest afgeteekend
worden, zooals dit reeds meermaals was gebeurd, volgde ik
den weg naar het bureel. lk had mij echter bedrogen, want de
polizei wenkte mil Naar te volgen en we traden eene kleine
spreekkamer binnen.
Een der Duitsche speurhonden sprak mij toe
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— o Wij hebben u iets vertrouwelijks te vragen en durven
hopen, dat gij daarop rechtzinnig antwoorden zult. »
Deze woorden waren eene verrassing voor mij. 1k haastte
mij echter er op te laten volgen :
— « 1k moet u doen opmerken dat ik niet geneigd ben, de
rol van q schaap » te komen spelen. »
— (.< Dat wordt ook niet van u gevraagd. »
— « Dan begrijp ik niet welke vertrouwelijke mededeelingen ik doen kan. »
— « Toch wel. De schipper, welke in uwe cel geplaatst is,
heeft aan ons de bekentenis afgelegd, dat hij brieven , over de
grens heeft gesmokkeid, en... »
— « Een oogenblik, » onderbrak ik haastig. « lk weet
niet wat die schipper aan u heeft gezegd, maar aan ons hield hij
immer het tegendeel uwer bewering krachtdadig staande. Dat
klinkt dus geheel antlers. »
— « Zoudt ge daarop, in voorkomend geval, een eed
durven doen ? » hernam een der polizei, terwij1 hij mil stout in
de oogen keek.
— « Twintig eeden, indien het zijn moet ! 0 gaf ik vastberaden ten antwoord. « De schipper heeft ons herhaaldelijk verklaard, dat het de eerste reis was, welke hij op dit vaartuig nee
maakte; dat er, wel is waar, twee datumlooze brieven in den
nagelbak der kajuit werden gevonden, maar dat niemand verzekeren kon of deze brieven, welke blijkbaar vergeten werden
door een vorigen schipper, daar twee, vier of zes maanden lagen; dat hij,in ieder geval, van deze brieven noch rechtstreeks,
noch onrechtstreeks iets weet. Dit alles heeft de man reeds
twintigmaal herhaald. En ofschoon ik mij feitelijk niet te bemoeien heb met de zaken van anderen, mag ik er toch bijvoegen, dat ik met de breedste toegeving niet begrijp hoe iemand,
op zulke losse en onbeduidende beschuldiging, kan aangehouden en in de gevangenis geworpen worden. »
— 0 Gil hebt hier den schipper niet te verdedigen ! »
merkte een der polizei aan.
— « 1k verdedig hier niemand, maar menschen die aan 't
gerecht willen verbonden zijn, mogen toch wel eens de waarheid hooren. Uit elgen beweging zou ik u daar nooit over ge35

sproken hebben, maar vermits gij om inlichtingen vraagt, acht
ik mij gerechtigd in geweten te antwoorden.
— « Nog eens, tot ons heeft de schipper niet aldus gesproken.
— « Daar kan ik niet over oordeelen, * weersprak ik op
energieken toon, « maar ik wil niet doorgaan als leugenaar.
Gij kunt u daarvan best overtuigen, indien gij de twee andere
gevangenen roepen wilt, die zich in dezelfde cel bevinden.
Deze kunnen niet anders spreken dan ik, omdat zij niets anders gehoord hebben. *
De ondervraging was afgeloopen.
In mijne cel weergekeerd, stelde ik dadelijk mijne medegevangenen op de hoogte van het onderhoud om, in voorkomend geval, dezelfde verklaring of te leggen.
Peer, van zijnen kant, hield staande, nooit anders gesproken te hebben. Het was dus duidelijk, dat men gepoogd had,
bij middel van leugens, achter de waarheid te geraken, en de
meest gegronde veronderstelling was wel deze, dat de polizei
hoegenaamd geen licht in de zaak zag.
Dit was een goed teeken.
Mijne twee andere gezellen werden niet ontboden, maar,
omstreeks drie uur van den namiddag kwam een soldaat aankondigen, dat Peer zich moest gereed maken om.... huiswaarts
te keeren.
Bij 't hooren dezer woorden was de brave schipper zoo
onthutst geworden, dat hij twijfelde aan hetgeen er gezegd was
geworden. Hij vestigde den blik, nu eens op mij, dan op den
soldaat, dan weer op de andere kameraden, zonder eigenlijk te
weten wat hii er van denken moest.
Lang duurde die ontsteltenis niet, want met tranen in de
oogen vroeg hij eensklaps :
— 0 Het is dan toch waar dat ik tot mijn vrouwken mag
weerkeeren ?
— 0 Wel zeker, Peer, is het waar ! > werd hem blijmoedig toegeroepen.
— «Dan moet ik Onze-Lieve-Heer bedanken uit den grond
van mijn hart ! >> stamelde de goede sukkelaar. « Wat zal mijn
vrouwken gelukkig zijn dat zij mij terugziet !
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Toch was zijn hoofd nog gedeeltelijk op hol, want in plaats
van zich tot het vertrek gereed te maken, begon Peer, met de
handen in de klepzakken zijner broek, glimlachend door de cel
te wandelen.
Den vorigen Vrijdag had men hem van huis zijn gewasschen ondergoed gebracht, waartusschen een net gestreken
gespikkeld hemd. Janssens haalde dit hemd te voorschijn en
wij begonnen Peer te kleeden, evenals een klein kind. Zonder
onze wederzijdsche hulp zou hij er wellicht niet in gelukt zijn.
Toen hij met zijn pakje onder den arm reisvaardig stond,
drukte de schipper ons diep ontroerd de hand en op bewogen
toon sprak hij mij toe :
— q 1k kan u niet genoeg danken om de vriendschap en
de opbeuring die gij mij verleend hebt. Vandaag nog ga ik mijn
portret laten maken en morgen draag ik het naar uw huis. Dat
zal ik ook doers voor de andere kameraden. Het is moeilijk om
aan tabak te geraken, maar omdat gij mij alien zoo gulhartig
van den uwen hebt laten mee rooken, beloof ik u, niet te rusten, vooraleer anderen tabak gevonden te hebben, en die kunt
ge dan ondereen op mijn gezondheid smooren. »
— 0 En nu, Peer, recht naar moeder de vrouw, die niet
weinig zal verbaasd zijn u eensklaps weer te zien ! » sprak ik
hem gemoedelijk toe.
— « Neen, >> liet de gelukkige sukkelaar er op volgen,
« niet recht naar huis : eerst naar het kapelleken der Schoenmarkt, om Ons-Lievrouwken te bedanken om mijn wonderbare
redding en dan... naar huis. 1k heb tijdens mijn leven noodlottige dagen gekend, stormen en orkanen beleefd en altijd mijnen
toevlucht tot het Ons-Lievrouwken der Schoenmarkt genomen,
dat mij steeds heeft bijgestaan. Gisteren avond nog heb ik Haar
aanroepen en het scheen mij toe alsof ze zegde : Peer, waarom
hebt ge niet vroeger aan mij gedacht ?... En zie, vandaag mag
ik naar huis gaan ! »
— « Maar, Peer, » voegde Janssens hem toe, q ge weet
immers toch wel, dat de Duitschers het kapelleken der Schoenmarkt hebben afgesloten ?
— « Dat is mogelijk, maar de moffen kunnen Ons-Lievrouwken zelf toch niet afsluiten, want die is overal en mach37

tiger dan al de Duitschers te zamen. lk zal in alle geval gaan
zien, dat is mijn plicht ! 0
En ongetwijfeld zou Peer nog met zijn afscheidsredevoering zijn voortgegaan, indien de soldaat hem niet voor de tweede maal was komen verwittigen, dat hij zich verwijderen moest.
De schipper had woord gehouden. Den volgenden middag, bij mijn eten, trof ik een pak aan, gevuld met ongeveer
een halven kilo tabak, lien wij dan, ook, 0 op de gezondheid
van Peer » begonnen te rooken.
Bij het volgend bezoek mijner vrouw deelde deze mij mee,
dat een bejaarde schipper een portret was komen brengen en
dat ze niet nalaten mocht om,zoodra ze rnij zag, de complimenten van Peer te doen. Verders had hij haar meegedeeld dat hij,
op den dag zijner bevrijding, de Schoenmarkt werkelijk had
afgesloten bevonden, maar dat hij daarentegen zooveel andere
kapellekens had bezocht, dat hij omstreeks middernacht in een
zigzag-hooding in zijne o heimat » der Lange Beeldekensstraat
was weergekeerd.
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Iv.
NACHTELIJK TWEEGEVECHT OM EEN WORST.

daarop werd ook de beer Janssens veroordeeld tot Brie maanden gevangenisstraf en volgde
op zijne beurt den weg naar de Prekerskazerne.
1k bleef dus nog alleen met den jongen Van
Herrewegnen, zoon van een gewezen officier van ons Belgisch
leger die, om gepoogd te hebben de grens te overschrijden,
zelf niet wist tot welke straf hij veroordeeld was, maar niettemin
acht dagen na Janssens' verwijdering, insgelijks in de Prekerskazerne gestoken werd.
Had ik tot dan het geluk gehad te-verkeeren in gezelschap
van levenslustige menschen, die ik had kunnen leeren hunne
gevangenschap zeer wijsgeerig op te vatten en te doorworstelen, thans brak er een kortstondig tijdperk aan, waarvan ik mij
weinig te beloven had.
Sinds geruimen tijd was eenige cellen verder een man opgesloten, welke kon doorgaan als het prachtigste type van
idioot, dat men zich voorstellen kon. Men had hem ergens op
den buiten opgepikt. Fri zelf wist niet om welke reden men hem
in hechtenis genomen had, maar een soldaat deelde mij rnee,
dat hij beschuldigd was van spionneering.
Nooit heb ik mij kunnen voorstellen wie van beiden het
gekst was : of de idioot, wiens plants niet in de maatschappij,
maar in een krankzinnigengesticht was, of de polizei, die zich
DRTS

39

alle dagen met hem bezighield en toch van of het eerste oogenblik moest bespeurd hebben, dat de man bepaald onverantwoordelijk was voor alles, wat maar eenigszins mogelijk was, hem
ten Taste te kunnen leggen.
Velen, die op dit tijdstip in de gevangenis der Begijnenstraat verbleven, zullen zich ongetwijfeld dien ongelukkige nog
herinneren, met wien zoo dikwijls gegekscheerd werd en gewoon was, op de dagelijksche wandeling te verschijnen met de
voedering eener klak over 't hoofd getrokken, en maar al te
dikwijls urenlang in zijne cel zat te lamenteeren.
Welnu, die man kreeg ik als nieuwen gezel.
Het duurde bijna twee uren, vooraleer hij met pak en zak
verhuisd was, — eene bezigheid die bij gewone gevangenen
nooit meer dan vijf minuten in beslag nam.
De soldaten zelven waren zoo zeer doordrongen van de
onnoozelheid des mans, dat zij hem vrijelijk betijen lieten.
Daarenboven had hij een gebrek in het spraakvermogen,
en hoeveel aandacht ik er bijwijlerr aan verleende om te begrijpen wat hij zegde, ik kon er niet altijd in gelukken. Menigmaa
heb ik mij afgevraagd, hoe de Duitsche polizei het met hem
tijdens het dagelijksch onderzoek aan board legde, om wijs te
worden uit zijne verklaringen.
En ziedaar mij nu ingescheept met een idioot, waarvan ik
nooit de weerga gezien heb.
Van zoodra de deur mijner cel bepaald achter hem was
dicht gevallen, poogde ik een en ander van hem te weten te
komen aangaande de oorzaak zijner opsluiting, maar met den
besten wil en het grootste geduld was het mij niet mogelijk,
er eenig licht in te ontdekken. 1k moest het derhalve bij hem opgeven. En daar de soldaat die hem elken dag roepen kwam om
hem tot zijne onderzoeksrechters te geleiden, er evenmin jets
van wist, stelde ik mij gansch zijne zaak uit het hoofd.
Maar ondertusschen zat ik in mijne cel opgesloten met een
wezen, waarvan ik niets mêer kende dan zijne gedaante, welke
urenlang heen en weer strompelde met groote, plompe holleblokken aan de voeten, voortdurend binnensmonds allerhande
ons amenhangende woorden brommend en bijwijlen spotlachend
het hoofd schuddend.
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1k kan verzekeren dat er sterke zenuwen noodig waren,
om het met dergelijken ongelukkige in eene cel 66n enkelen
dag vol te kunnen houden. En toch bleef ik er ruim veertien
dagen mee op den hals zitten.
Alsof het in de bedoeling van het beheer der gevangenis
hadde gelegen, mijn gestel geheel en al op de uiterste proef te
stellen, werd er, vier dagen na de inkwartiering van den idioot,
nog een tweede kerel binnen gestoken, in zekeren zin veel gevaarlijker dan de eerste.
Deze was een smokkelaar, die te Cappellen — bij de Hollandsche grens — thuis behoorde, en zich op de behendigste
wijze van allerlei waren uit Nederland had weten meester te
maken, tot dat hij eindelijk in de val was geloopen.
De kerel kon nagenoeg dertig jaar oud zijn geweest, was
zeer klein van gestalte en erg gebocheld. De arglistigheid stond
in zijne oogen te lezen.
Een aantal ondeugden waren in hem vereenigd, en men
moest zelfs geen al te nauwkeurig opmerker zijn geweest, om
deze ondeugden niet na een half uur tijds aan hem bespeurd te
hebben. En toch, indien de bultenaar, bij voorbeeld, in vredestijd, met een zwaar misdrijf op het geweten, voor de rechtbank
hadde moeten verschijnen, houd ik er mij van overtuigd, dat het
advies der geneesheeren hem gansch onverantwoordelijk zou
verklaard hebben.
Misschien is de gevangenis de beste universiteit om menschen te bestudeeren, die een aantal hoedanigheden — meest
slechte — in zich vereenigen die, of te wijs zijn om in een zinneloozengesticht opgesloten te worden, Of te gek of te gevaarlijk, om zich in eene normale maatschappij te bewegen.
En daarvan bewogen zich thans twee specimens in mijne
onmiddellijke omgeving. Indien het in mijne bedoeling hadde
gelegen, gedurende het verblijf der idioten in mijne cel, mij met
letterkundige studien bezig te houden, zouden beiden het mij
toch onmogelijk gemaakt hebben. En daarom leverde ik mij,
tijdens hunne aanwezigheid, aan menschkundige studien over,
wat ik mij echter niet beklaagd heb, ofschoon het de lastigste
dagen mijner gevangenschap waren.
De bultenaar beweerde zijn gezel van zeer nabij te kennen.
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Het moest een zekere Van Schijndel zijn geweest, die eveneens
in de omstreken van Cappellen thuis behoorde en door bedelarij
in zijn onderhoud voorzag. Het zou echter moeilijk geweest zijn
uit de houding van Van Schijndel of te leiden, of deze evengoed
den gebochelde kende. Misschien oak was het mogelijk — en
ik hield het als zeker — dat de lange gevangenschap het hoofd
van den dompelaar sinds geruimen tijd gansch in de war had
gestuurd en hij feitelijk niemand rneer in den grond kende.
De helft van den tijd werd door beide idioten gesleten in
twisten om allerlei beuzelarijen. Wanneer men Van Schindel
als een kind naar het onderzoek had weggeleid, maakte ik gewoonlijk van dezes afwezigheid gebruik, om den bultenaar te
ondervragen nopens de familie van zijnen bekende. Zander de
minste vooringenomenheid kwarn ik te weten, dat de vader van
Van Schijndel, van jongsaf, uren in den omtrek gekend was als
een verstokte dronkaard, en ziine moeder als niet veel beter
hoefde beschouwd te worden; de broeder van den rampzalige
werd in de krankzinnigenkolonie te Gheel verpleegd, terwiji
men Van Schijndel !mar liet loopen waar hij goed voor was.
De vader was, verscheidene jaren geleden, in dronken staat,
door den buurtspoorweg, dood gereden. Sindsdien was de
moeder spoorloos verdwenen, terwijl de zoon in den omtrek
dwalen bleef, overal het stuk brood bedelend; bij zomernacht
onder den blauwen hemel slapend, den winternacht nu in deze,
dan in gene schuur doorbrengend.
De idioot was dus een der menigvuldige slachtoffers van
het alcoolism, dat den mensch nog lager dalen doet dan het
redelooze dier. En daar was Van Schijndel een treffend voorbeeld van.
Wat den bultenaar zelf betreft, deze droeg eveneens het
erfrecht zijner ouders in zich ; en hij maakte daar waarachtig
geen geheim van. Princiepen van mijn en dijn waren hem niet
aangeboren ; en hij ging uit van het standpunt, dat iedereen
maar trachten moet zooveel mogelijk het deksel langs zijnen
kant te scharrelen. Eerlijkheid of oneerliikheid kwam hier, volgens hem, niet te pas. En de gebochelde ontwikkelde deze theorien met eene schaamteloosheid, alsof hij eene zaak van het
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allergeringste belang behandelde. Slechts voor 66n punt viel er
op te passen : uit de handen van het gerecht te blijven.
Maar daarin was zijn varier niet altoos gelukt ; want voor
velerlei vergrijpen tegen de eerlijkheid had men hem herhaaldeElk in de gevangenis opgesloten, en zelfs op dit oogenblik
boette deze voor het Belgisch gerecht nog eene gevangenisstraf
van achttien maanden, wat mijn gezel ten zeerste betreurde,
omdat hij thans door smokkelhandel m6er had kunnen verdienen.

En ziedaar nu een flauwe schets van de twee gasten, die
de Duitschers mij de eer hadden gedaan, tot onafscheidbare
gezelschapsjonkers te schenken.
Het zal wel overbodig zijn flier aan te stippen, dat ik weinig sympathie voor deze onderscheiding gevoelen kon, maar ik
was er mee ingescheept en, met of tegen dank, ik moest er mee
varen.
Dat de behendige bultenaar den onnoozelen Van Schijndel
veel te slim was en geene gelegenheid liet voorbijgaan om dezen
beet te nemen, lag voor de hand. lk had het dan ook aan een
zijner poetsen te danken, dat zijn logement in eel 73, zelfs zonder eenige voorafgaandelijke verwittiging en op een zeer ontijdig uur, werd ontnomen.
Op dit tijdstip ontving elk politiek gevangene Vrijdags, te
vier uur, een paar doozen eetwaren, — een zeer lofwaardig gebruik dat echter door den nienwen Hauptmann Karlowa, zeer
spoedig werd verboden. In deze doozen bevonden zich eenige
eieren, brood, worst, enz. Niemand werd van deze liefdadige
gift uitgesloten, die in de klauwen der Duitschers viel.
En in 't voorbijgaan kan ik niet nalaten hier den uitbundigsten lof te maken van den achtbaren heer Delehouzee, anderbestuurder van het Belgisch gedeelte der gevangenis, die er
streng de hand aan hield, dat ieder gevangene zijne bedeeling
bekwam. Deze heer ontzag zich daarbij geene moeite van eel
tot cel te gaan om er zich persoonlijk van te overtuigen, dat de
Duitschers met deze pakken geene knoeierijen pleegden. Ook
vonden wij den heer Delehouzee altijd gereed om de politieke
gevangenen diensten te bewijzen, zelfs op gevaar of zelf opgesloten te warden.
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Van Schijndel ging zeer spaarzaam om met dit extra verkregen voedsel ; de bultenaar, daarentegen, had een paar dagen
later niets meer en begon dan zijn medegevangene voortdurend
om eten te kwellen, wat deze echter hardnekkig weigerde of te
staan. Vandaar gansch den dag door krakeel en twist tusschen
beiden. Men kan zich dus wel voorstellen op welke aangename (?) wijze ik verplicht was den dag door te brengen. Herhaaldelijk had ik mij bij den feldwebel beklaagd, doch vruchteloos.
Bij de uitdeeling der volgende week at de bultenaar alles,
uitgezonderd zijn brood, achter elkander op. Indien ik er geen
getuige van geweest ware, zou ik nooit durven verondersteld
hebben, dat de maag van mijnen misvormden gezel eene afmeting had om al deze levensmiddelen te kunnen bevatten. En toch
gevoelde hij zich niet het minst onpasselijk.
Daags nadien, terwiil Van Schijndel naar beneden geroepen was, maakte de bultenaar van dezes afwezigheid misbruik,
om uit zijne doos een groot stuk worst te rooven en even smakelijk op te peuzelen, alsof hij sedert drie dagen niets meer over
de lippen had gehad.
Toen Van Schijndel eene uur later in de cel weerkeerde,
scheen hij er als een vaag vermoeden van te hebben, dat zijn
lotgenoot een onderzoek in een zijner kartonnen schapraaien
had ingesteld, want dadelijk trad hij er op toe en bestatigde den
diefstal. Hij wierp een loenschen blik op den bultenaar, die
spotlachend zijne bewegingen had gevolgd. lk, die mij voorgesteld had, dat een heftig krakeel er het gevolg van zou geweest
zijn, zag mij bedrogen in mijne verwachting. Van Schijndel
bromde jets tusschen de tanden, terwijl hij het deksel op de
doos plaatste, maar.... daar bleef het bij.
Men zegt wel eens, dat een vasten slaap het bewijs is van
een gerust geweten ; ik weet niet of dit waar is, doch zeker is
het dat ook aan dezen regel — in de veronderstelling dat hij
van algemeenen aard zij — uitzonderingen bestaan. Want niet
zoodra had de bultenaar de leden op zijnen stroozak uitgestrekt,
of hij sliep in en werd van gansch den nacht niet wakker.
De slaaplust van Van Schijndel daarentegen was zeer be-
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perkt. Wat meer is, gedurende den nacht bromde hij dikwijls
onsamenhangende woorden.
Den volgenden nacht, nadat de soldaat de tweede maal —
dus omstreeks Brie uur van den morgen — 't deurgat geopend
en de stralen van den lantaarn op ons gericht had, sliep de
bultenaar even vast voort. Dit was echter geenszins het geval
met Van Schijndel.
Enkele minuten nadat de soldaat zich verwijderd had,
richtte hij zich op van zijne schamele legerstede, greep zijnen
holleblok en trail in zijn hemd behoedzaam op den snorkenden
bultenaar toe. Na een oogenblik beweegloos voor hem vertoefd
te hebben, begon hij eensklaps den bultenaar zoo duchtig af te
ranselen, dat deze dadelijk rechtsprong en zooveel mogelijk de
slagen van den holleblok poogde af te weren. Maar, daar Van
Schijndel niet ophield te kloppen onder het uitroepen van het
enkel woord : << Worstendief ! » zag de bultenaar zich wel gedwongen, op zijne beurt eene verdedigende houding aan te
nemen.
En daar was ik getuige van het schouwspel, te midden
van den nacht, in eene deels door de maan verlichte cel, eene
vechtpartij in regel tusschen twee idioten te moeten bijwonen.
Van Schijndel sloeg voortdurend met zijn plomp wapen, overal
waar hij zijn tegenstrever raken kon. De bultenaar, van zijnen
kant, lamenteerde niet, maar verweerde zich dapper.
Bij den aanvang kostte het hem wel groote moeite om zich
meester te maken van een zijner schoenen, die door het brutaal
optreden van den bestolene niet op hunne gewone plaats waren
gebleven; loch eenmaal in bezit van dit eenig wapen, waarvan
hij zich bedienen kon, werden er ook duchtige slagen mee op
Van Schijndel's lichaam toegebracht.
Wel is waar bleek deze laatste de sterkste te zijn, maar de
bultenaar was merkelijk vlugger in zijne bewegingen, want
voor eenmaal dat ik den holleblok op het kasken van den bult
hoorde terecht komen, klonk minstens tweemaal de schoen op
Van Schijndel.
Het schoen- en holleblokgevecht was echter niet van langen duur. Van Schijndel, die het wellicht met de schoenslagen
te kwaad had gekregen, had eensklaps zijnen holleblok wegge45

worpen en de lange armen om het lichaam van zijn kleinen
tegenstrever geslagen.
De strijders botsten van den eenen kant der cel naar den
andere, tot dat op zeker oogenblik een der beide kasjes, aan
den muur bevestigd, met geweld ten gronde tuimelde. Een paar
blikken voorwerpen, die er bovenop stonden, waren natuurlijk
mee naar beneden gedonderd en veroorzaakten, in het holste
van den nacht, een helsch rumoer.
Gelukkiglijk was ik voor 0 avarie 0 gespaard gebleven,
omdat ik het dichtst onder 't venster en de bultenaar het dichst
bij de deur lag en de strijders op het terrein van den worstendiet gebleven waren, zonder mij met de nachtelijke afrekening
te bemoeien.
Juist toen de stap van zware Duitsche laarzen te kennen
gaf dat er ontzetting opdaagde, hoorde ik iets scheuren dat den
indruk moest verwekken, alsof men eene el van een stuk Iiinwaad trekt, en wanneer de toegesnelde soldaat, met den lantaarn in de hand, in de eel verscheen, bemerkte ik dat het hemd
van den bultenaar tot aan zijnen hals was doorgescheurd. Het
scheelde bovendien maar weinig, of de soldaat brak bijna den
nek over het houten kasje, dat naast de celdeur lag.
Onder Duitsch gevloek en getier trail langzamerhand de
wapenstilstand in.
1k had het resultaat van den veldslag bij maneschijn erger
verwacht. Benevens een aantal slagen met den holleblok en
eenige botsingen met zijn kasken tegen den muur, was de bultenaar er van afgekomen met een doorgescheurd hemd en....
een blauw oog.
Misschien had hij er ook wel eenige builen bij opgeloopen,
maar die kon ik niet onderscheiden, ofschoon de worstendief
onafgebroken met de hand over het hoofd streek, wel een bewijs dat er stellig langs dien kant eveneens projectielen waren
gevallen.
Wat Van Schijndel betreft, deze bloedde enkel uit den
neus, maar van woede kleefde hem het schuim om den mond.
Vragen wat er gebeurd was, hoefde wel niet, want het zag
er in mijne eel nagenoeg uit, alsof Marten van Rossem even
door de Begijnenstraat was gekomen; maar het groot vraag46

punt was, wie van beiden de oorlogsverklaring gedaan en het
eerst het vijandelijk terrein overschreden had.
Met de grootste moeite en stotterend kwam er uit den
mond van Van Schijndel, dat zijn eerbiedwaardige collega
daags te voren een heele worst uit zijn doos had geroofd, en
dat hij hem, door het toedienen eener duchtige afrossing, die
slechte gewoonte had willen afleeren.
De bultenaar daarentegen, die inmiddels met zijn wapperend vaandel zenuwachtig heen en weer stapte, voerde aan dat,
wel verre van eene worst gestolen te hebben, hij integendeel
een groot stuk zijner eigen worst, die hij beweerde niet graag
te lusten, in de doos van Van Schijndel gestoken had.
Dit mocht wel als de superlatief aller onbeschaamdheid
aangeteekend worden, maar de bultenaar bracht zijne verdediging uit op zulken eigenaardigen toon, dat het onvermijdelijk
den lachlust opwekken moest. Die wijze van verdediging kostte
den bultenaar vanwege zijnen tegenstander, 'Ana een nieuw pak
slagen.
Wanneer ik eindelijk de zaak had opgehelderd, werd den
bultenaar bevolen zijne kleederen aan te trekken en moest den
soldaat naar het cachot vergezellen.
Daags nadien kon ook Van Schijndel, de stompzinnige idioot, zijn bullekens bijeenpakken en naar zijn dorp weerkeeren.
Na verscheidene maanden opsluiting, was men eindelijk
tot de bevinding gekomen, dat de ongelukkige in geenen geestestoestand verkeerde, om Duitsche legers aan den vijand over
te leveren !
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V.
HET FORT VAN BAESRODE.

de verwijdering van den idioot en den bultenaar
een paar dagen alleen doorgebracht te hebben,
kreeg ik weer langzamerhand ander gezelschap,
want de zaken der Duitschers «marcheerden» altijd.
De eerste welke zich onvrijwillig had aangeboden, was
andermaal een schipper, eveneens in hechtenis genomen voor
het smokkelen van brieven.
Deze was een man van vooraan in de vijftig en afkomstig
van Baesrode, in Vlaanderen. Dat hij niet aan zijn proefstuk
was, bewees de volstrekte onverschilligheid, die hij voortdurend
aan den dag wist te leggen. Dit belette nochtans niet, dat hij
een aangenaam gezel was en wel eens geestig kouten kon.
Op hetzelfde tijdstip hadden wij in onze afdeeling een anderen soldaat als gevangenbewaarder bekomen, die het zich
meermaals liet voorstaan, dat er geen slimmer Duitscher dan
hij in de gevangenis dienst deed. En gelijk alle nieuwe heeren
was hij er ook aanstonds op bedacht geweest, nieuwe wetten
voor te schrijven.
Deze soldaat, bij gebrek aan lets anders, had het vooral
op de zindelijkheid gemunt — want misschien oefende hij in
Duitschland het nederig, maar eerzaam en nuttig bedrijf van
insektenverdelger uit. Er was, wel is waar, in eene gevangeniscel niet veel aanwezig, om die zindelijkheid te doen uitschijnen,
A
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maar het tin- en blikwerk, bestaande uit soepschotel en waterkan, zou des te meer luister biizetten, naarmate deze voorwerpen schitterend blonken.
Ongelukkiglijk beyond zich in mijne cel tin- en blikwerk,
overal gedeukt en in zulken toestand, alsof het negen maanden
lang dienst aan den IJzer had gedaan, zoodat het niet eens de
moeite meer loonen zou het te poetsen.
Maar aldus verstond onze nieuwe soldaat het niet. Deze
hield er ten sterkste aan, dat soepschotel en waterkan blonken
als spiegels. En nadat dit bevel reeds bij een paar gelegenheden
op dringenden toon herhaald en, in geval van niet-naleving, er
met straffen bedreigd geworden was, gaf ik den nieuweling ten
antwoord
— « Wat gij eischt, is onmogelijk. Niemand is in staat die
potten te poetsen op eene wijze zooals gij het verstaat. Daar is,
ten eerste, in geen enkele cel het noodige gerief voorhanden,
en ten tweede, de deuken die zich in deze schotel en kan bevinden, zijn van zulken aard, dat er niet aan te denken valt aan uw
verlangen te voldoen. 0
Maar de soldaat, die niet wilde doorgaan als iemand, die
geen bewustzijn had van de bevelen die hij afkondigde, liet er
dadelijk op volgen :
— << 1k zal u bewijzen dat, wat ik beveel, wel degelijk uitvoerbaar en zelfs kinderwerk is. Dat is maar kwestie van een
beetje geduld en wat goeden wil aan den dag te leggen. 1k ga
die potten meenemen; binnen een paar uren breng ik ze terug
en als gij er u in spiegelen kunt, zult gij, hoop ik, wel van de
waarheid overtuigd zijn.
— 0 Ja, dat zal ik,wanneer het geschiedt zooals ge zegt, 0
liet ik glimlachend volgen op de pleitrede van den Duitschen
soldaat. « Maar ik wanhoop er aan dat ik mij vandaag in die
potten zal kunnen spiegelen.
En de soldaat was er mee weg.
Inderdaad, bij 't vallen van den avond keerde onze slimme
gevangenbewaarder terug met de potten, netjes gepoetst op
zulke wijze dat, indien er geene deuken in aanwezig geweest
waren, men ze, oppervlakkig beschouwd, als nieuwe zou kunnen aanzien hebben.
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En met gewettigde trotschheid sprak de soldaat, nadat hij
schotel en kan op hunne plaats had gezet :
— 0 Wie had er nu gelijk, ik of gij ?... Ge ziet wel dat ge
groot ongelijk hebt, de Duitsche soldaten als snullen te aanzien.
Onze handen kunnen wonderwerken verrichten. »
lk moest waarachtig bekennen dat de potten flink gepoetst
waren en de soldaat een wonderwerkje had tot stand gebrac ht.
Toch wilde ik niet toegeven,dat Belgische handen niet evengoed
geschikt waren om een paar blikken of tinnen potten te poetsen, maar wierp daarvan de onmogelijkheid op het onvoldoende poetsmateriaal, dat in elke cel voorhanden was.
Nadat de soldaat vertrokken was, kon de schipper zich
maar geen begrip maken van de nuchterheid des Duitschers.
Immers, door zijne ijdelheid te streelen was hij er toe overgegaan, zich twee uren lang het yel van de vingers te wriiven
En in onze plaats had hij pot en kan gepoetst. En om die karwei
uit te voeren, mochten wij hem gaarne het denkbeeld laten,
dat hij oneindig slimmer was dan wij.
*
* *

Een drietal dagen later waren wij weer met vier man ingescheept : lk, de schipper, een dokwerker en een Mechelaar.
De dokwerker was opgesloten geworden omdat hij, bij het
vertrek eener schuit uit onze dokken, de Duitsche soldaten, die
bij dit vertrek aanwezig waren, eenige spotwoorden naar het
hoofd had geworden. De Mechelaar was naar Antwerpen gevoerd, omdat hij een Engelsch ingenieur in zijne woning een
onderkomen verschaft had.
En weer ging het er ten onzent zeer gezellig toe. Voor
hoelang wisten we niet, maar de wijsheid legde ons steeds de
gedragsliin op, te genieten van de omstandigheden.
Op zekeren morgen werd de deur onzer eel opengeworpen en onze A slimme » soldaat, — die overigens geen kwaadwillige kerel was — trad binnen.
— 4( Vandaag, » sprak hij, « dient er opgepast te worden.
De generaal komt de cellen inspecteeren. Om geene moeilijkheden op te loopen, moet gij er dus zorg voor dragen, dat alles
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zoo zuiver mogelijk gemaakt worde. En als de generaal binnentreedt schaart gij u netjes naast elkander met de handen aan
den broeksnaad bevestigd. »
— « En moeten wij dan ook de « parademarche » trappen ? » vroeg spottend de dokwerker. 0 Hier liggen geen
kasseien ! »
— . Doe slechts wat ik u beveel, meer niet ! » antwoordde de soldaat.
— 0 Maar, < mengde de schipper zich tusschen het gesprek, « hoe kunnen wij weten dat de generaal in aantocht is?»
— 0 Dat is gemakkelijk genoeg am weten : ge zult beurtelings elke celdeur hooren openen en weldra sluiten. Zoodra
gij dit in uwe onmiddellijke nabijheid hoort, hoeft gij u dadeliik
gereed te maken.
En de deur viel dicht.
Niet zoodra was de soldaat verdwenen, of de dokwerker
richtte het woord tot den schipper :
— 0 Maatje, wilt gij gelooven dat die generaal hier niet
lang blijven zal ?
— « Wat weet gij daarvan ? 4 liet de toegesprokene er
dadeliik op volgen.
— . Ge zult het zien. Die generaal bliift geen twee minuten hier. lk, althans, heb niet veel goesting om met de hand
aan mijn broekspijp tegenover cen Duitsch generaal te staan.
Als het aan den 0 basseng >> moest gebeuren, gooide ik hem
de dok in. 0
Dit gesprek werd omstreeks acht uur van den morgen gevoerd.
Weldra gaf niemand meer eenige aandacht aan dit nakend
generaalsbezoek. Eenige dagen te voren waren onze potten
netjes door den soldaat gepoetst;. elken dag handen wij er eene
vod over gevaagd, en zoo waren ze zuiver gebleven ; die van
onze nieuwe gezellen waren door hen zelf gepoetst. Voor het
overige zag onze eel er goed uit en niemand onzer verroerde
zich om hier .of daar het laatste greintje stof van den muur weg
te vagen.
Zeker zou het voor den aanblik van den generaal niet bemoedigend wezen, daar in den hoek een viertal dubbel en dik
>>

>>
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ineengestompte stroozakken te moeten aantreffen, maar dat
was onze schuld niet. De generaal toch wist wel, dat het
0 Grand Hotel » niet in de Begijnenstraat stand. Ten andere,
vooraleer aan cel 73 te komen, zou hij hetzelfde spektakel wel
in een aantal voorgaande cellen bestatigd hebben.
Schipper en dokwerker hadden zich slechts om 6ene zaak
bekommerd, in afwachting dat ons de onderscheiding te beurt
zou vallen, een Duitsch generaal in onze cel te ontvangen. Al
de lakens, waarover wij beschikten, waren onbetwistbaar reeds
een drietal maanden in gebruik zonder gewasschen te zijn geweest en zagen er uit, alsof ze even zoolang als tapijt hadden
dienst gedaan. Gedurende den dag staken wij deze lakens tusschen de stroozakken; thans, met het oog op het bezoek van
den generaal, had de dokwerker ze te voorschijn gehaald en
over de stroozakken gehangen, want hij was van meening, dat
een Duitsch generaal ook wel eens Duitsche smeerlapperijen
inspecteeren mocht.
Al het overige hadden wij onverlet gelaten. Voor wat mij
betreft, ik had mij naast de tafel op eenen stoel neergezet met
een groot leesboek op de knieen, waarin een schrijfboekje lag
en, zonder nog verder te denken aan het aangekondigde bezoek van den generaal, was ik voortgegaan aan het schrijven
eener novelle.
Omstreeks elf uur sprak eensklaps de dokwerker tot den
schipper :
— « Maatje, ik hoor een paar cellen verder de deuren
openen; nu is het tijd ! »
Zonder nader de zaak te bespreken, haalde elk hunner
een emmer, bestemd voor natuurlijke behoeften, te voorschijn
en plaatsten deze naast elkander, op ongeveer een meter afstand van de deur.
Dat beloofde iets buitengewoons te warden, waardig van
een humoristieke cinemavoorstelling.
Schipper en dokwerker stroopten hunne broek of en namen doodbedaard plaats op de emmers, met den rug tot de
celdeur gekeerd.
Alsof er niets ongewoons op handen ware, ging ik voort
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met schriiven, terwiil onze Mechelaar zich bezighield met het
herstellen van eenen breukband.
Lang hoefden onze gezellen niet op 4x steek » te bliiven
zitten. Pas enkele minuten nadien hoorden wij een aantal voetstappen onze cel naderen.
Als bij tooverslag werd alles stil.
1k had mijn boek gesloten en op de tafel gezegd, toen
plotseling de deur onzer cel ontsloten werd. In den gang bemerkte ik verscheidene militairen met de hand aan de klak, te
midden eener groote gestalte, die hoogst waarschijnlijk den
generaal moest voorstellen.
Deze bleef getroffen staan bij den ingang der cel.
Dokwerker en schipper bleven bedaard op hunne emmers
gezeten en keken zelfs nieb eens om, zoo weinig scheen hun
het hoog bezoek van den generaal aan te belangen.
De legeroverste trail eensklaps een stap achterwaarts,
waarop onmiddellijk de celdeur met brutaal geweld werd dicht
geslagen.
De generaal had niets anders kunnen inspecteeren dan....
de « centrum gravitatis » onzer beide kameraden en zijne houding toonde aan, dat hij er op staanden voet genoeg van had.
Terwiji de dokwerker het hemd in de broek verborg, beschouwde hij den schipper en op den meest flegmatieken toon
sprak hij
— <4 Hewel, maatje, ik heb het u immers gezegd, dat die
generaal hier niet lang zou verbleven hebben ! 1k geloof zelfs
niet dat hij binnen geweest is. »
— « 1k meen het ook niet ! » antwoordde de schipper nadenkend, en hij voegde er weldra bij : . 1k weet niet of die generaal de forten rond Antwerpen geinspecteerd heeft, maar
zeker is het toch, dat hij hier het fort van o Bosroei » (gewestspraak van Baesrode) met eigen oogen heeft kunnen zien. »
Dat er hartelijk om gelachen werd, liet zich maar al te
gemakkelijk begrijpen.
Maar, zooals ik het voorzien had, daardoor had die << inspectie » geen einde genomen. Er was een nasleep aan verbonden. Korts na den middag stormde een feidwebel ons onzalig
verblijf binnen. Onder geroep en getier om de potten van de
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kast to doen tuimelen, donderde hij op de onbeschoftheid van
den dokwerker en den schipper, die in tegenwoordigheid, des
generaals eene gedragslijn hadden aangenomen, onwaardig
van een beschaafd yolk.
Of beiden wel het juist relaas der Duitsche brabbeltaal
hadden opgevat, betwijfel ik grootelijks; maar zooveel toch had
de dokwerker er van verstaan, dat hij op doodbedaarden toon
antwoordde
— « Jamaar, wat doet die gen2raal als hij moet k..... ?
Dan doet hij immers juist als wij ! »
Maar daardoor was de feldwebel niet overtuigd. Hij brulde
voort als een bezetene, en de slotsom der geschiedenis van het
4( Fort van Bosroei » was, dat dokwerker en schipper acht dagen fang over de plannen van dit fort in het cachot .konden
gaan mediteeren.
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VI.
DUITSCHE VONNISSEN. -- HAUPTMANN KARLOWA.

was langzamerhand September geworden. Er
waren bijgevolg reeds zes maanden verloopen sedert mijnen terugkeer uit Duitschland en ik kreeg
°
haast den indruk, alsof men mij geheel vergeten
had, want van de zaak die mil naar Antwerpen had weergevoerd, had ik niets 'neer vernomen.
Indien eel 73 eene herberg ware geweest, dan hadde ik er
zeker als uithangbord v In den Zoeten Inval > doen plaatsen,
want drie weken na de nachtelijke kloppartij, waren er minstens
een dozijn andere gevangenen binnen gevallen, die beurtelings
na een of twee dagen naar elders werden verplaatst.
Omtrent het begin der maand October kreeg ik als nieuwen gezel, een man van ongeveer veertigjarigen leeftijd, na
andermaal eenige dagen alleen doorgebracht te hebben. Het
was een Cappellenaar en metser van beroep. Hij verbleef reeds
enkele maanden in de gevangenis en was beschuldigd een aantal personen over de Hollandsche grens gevoerd te hebben. De
man kon noch lezen, noch schriiven, wat niet belette dat hil,
onder verstandelijk oogpunt, geen misdeelde was.
Om te trachten hem tot bekentenissen over te halen, had
de Duitsche polizei, tijdens haar onderzoek, hem reeds herhaaldelijk bij de keel gegrepen, — wel een afdoende bewijs dat
de beschuldiging, welke op hem drukte, niet gemakkelilk in het
refine kon getrokken warden.
E'F
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Maar de man had stand gehouden en zich liever op eene
pijnbank zien leggen, dan eene bekentenis te doen van jets,
waaraan hij niet schuldig was.
't Is waar, onder opzicht van grensoverschrijding bezat
Cappellen, in de oogen der Duitschers, eene doorslechte faam.
Meer dan de helft der Cappellenaren hebben, voor die feiten,
kennis met de Begijnenstraat gemaakt. Geen wonder dus dat
ieder inboorling Bier grensgemeente op de zwarte lijst der bezetting stond.
Reeds vroeger had ik vernomen dat er van Cappellen huisgezinnen waren waarvan varier, moeder en drie dochters om
dezelfde reden in de gevangenis waren geworpen, en zonder
een vijftigtal inwoners dezer streek is de Begijnenstraat nooit
geweest.
Wat erger is, de Duitschers hadden er een handje van om
deze lieden in valstrikken te lokken. Zoo vernam ik van mijn
nieuwen gezel dat zijn buurman, korten tijd te voren, eene gevangenisstraf van vijf jaar opliep voor het volgende feit : Een
persoon, die goed Vlaamsch sprak, kwam dezen op zekeren
dag opsporen met verzoek, hem over de Hollandsche grens te
helpen. De man weigerde onder voorwendsel, dat het te gevaarlijk was. De onbekende drong aan en bood honderd frank,
die hij op voorhand betalen zou. Toch volgde er een weigerend
antwoord. Eenige dagen nadien daagde de onbekende andermaal op en bood met hetzelfde doel dadelijk drie honderd frank
aan. De buurman, die reeds lang werkeloos was, liet zich ten
slotte overhalen en men kwam overeen den volgenden nacht
de poging te wagen. Toen men zich op het punt be yond de
grens te overschrijden, werden zij eensklaps omringd door een
viertal Duitsche soldaten en de Cappellenaar werd in hechtenis
genomen, terwijl de onbekende niet eens trachite te ontvluchten
en zelfs niet door de soldaten verontrust werd. De true was gespeeld. Degene, welke het aanbod gedaan had, was eenvoudig
een Duitsch officier in burgerkleedij.
Mijnen gezel had men nooit dergelijk voorstel gedaan. Hij
bewoonde zijn eigen huis en, daar de metsersstiel geheel stil
lag, werkte hij sinds langen tijd regelmatig in eene houtzagerij
te Antwerpen, en de papieren, welke hij op zich droeg, bewe56

zen dit ten voile. Ten vroegste om 8 1/2 uur van den avond kon
hij zijne woning bereiken en om 4 uur van den morgen moest
hij vertrekken, om bijtijds op het werk te zijn, zoodat hij niet
over veel tijds beschikken kon om zich met grensoverschrijdingen bezig te houden, in de veronderstelling dat hij zich daaraan
had willen overleveren.
Pas enkele dagen nadat hij in eel 73 zijnen intrek genomen
had, moest hij vOOr het « Kriegsgericht » verschijnen. Hil keerde er van terug met acht jaar dwangarbeid.
Geliiktijdig met hem verscheen eene dame uit de Brusselsche aristocratische wereld, welke beschuldigd was, met den
metser afspraak te hebben gemaakt, om over de Hollandsche
grens gevoerd te worden.
Het was de eerste maal waarop de man deze dame te zien
kreeg. Op zijne bevestiging deze vrouw niet te kennen, werd
eenvoudig de polizei geroepen die het onderzoek geleid had, en
op dezer verklaring, dat de man werkelilk met een kruisje het
proces-verbaal onderteekend had, waarin melding van dit felt
gemaakt werd, was de metser tot acht en de dame tot vier jaar
dwangarbeid veroordeeld geworden. Op dit oogenblik verloor
de dame het bewustzijn.
En hier volgt nu het wonderbare der geschiedenis : de
metser kende geen gebenedijd woord Fransch ; de dame geen
enkel woord Vlaamsch. Hoe hadden die twee menschen drie
dagen lang met elkander kunnen onderhandelen, zooals de beschuldiging luidde, zonder dat de eene de andere kon te woord
staan.
En nadat de metser heel het relaas dezer gebeurtenis gemaakt had, voegde hij er bij : «De Duitsche ellendeling, die
mij dit « gelapt » .heeft, is een klerk der guanofabriek Ohlendorff, van Hoboken, die plotseling tot Duitsch onderzoeksrechter gebombardeerd werd. VOOr den oorlog heb ik dien kerel
meer dan honderdmaal op mijnen weg ontmoet ; maar als ik
hem na den oorlog nog te zien krijg, zoo waar ik in de gevangenis zit, sla ik hem den kop in of ik verz... hem in de dichtst
bijzijnde beek, door hem even vijf minuten onder water te houden ! 0
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En de toon, waarop de metser deze bedreiging uitte,
scheen mij de zekerheid te geven, dat zij niet ijdel zijn zal.
Men had bovendien met den ongelukkige korte Metten
gemaakt. Reeds een paar dagen na afloop van dit draconisch
vonnis, werd hem meegedeeld dat hij zijne zaken in regel brengen moest om den volgenden Maandagmorgen naar Duitschland te vertrckken.
Maar het zooveel duizendste slachtoffer der Germaansche
barbaarschheid had niet veel in regel te brengen en kon afreizen
naar het land der bandieten, op dezelfde wrize, zooals men hem
naar de Begijnenstraat gevoerd had.
En weer mocht ik mij, met al de noodige voorzorgen, gedurende eenige dagen, in de eenzaamheid aan letterkundige
studien wijden.
Toen brak er een zwaar tijdperk voor mij aan, en wel het
rampzaligste dat ik, tijdens gansch mijne gevangen loopbaan,
verplicht was te doorworstelen.
Eene week na de verwijdering van den Cappellenaar werd,
korts na den middag, de deur miiner cel geopend, en een jonge
man van vooraan in de dertig stapte, met een valies aan de
hand, binnen. De stroozak van mijnen laatsten gezel had men
nog niet nit de cel verwijderd, zoodat er den laatst gekomene
niets ontbrak dan eene soepschotel, die, een soldaat hem onmiddellijk ter hand stelde, waarna de deur achter hem dichtviel.
In algemeenen zin gesproken neemt de nieuwe gevangene
eene min of meer wantrouwende houding aan tegenover een
ander gevangene, met Wien hij opgesloten wordt. Voor menschen van ondervinding lag daarin niets ongewoons en vooral
niet op dit tijdstip. Imrners, rinds fang waren de Duitschers begonnen verdachten, in Wier zaak zij weinig of geen licht ontdekten, zoogenaamde q schapen » toe te voegen.
Met andere woorden, men sloot een veroordeelde of nietveroordeelde bij een beschuldigde op in dezelfde eel, waarvan
de eerste zich had laten ornkoopen om den beschuldigde, zooals men het heette, « de pieren nit den neus te halen 0, en
deze verklikker bracht dan alles over aan de Duitsche polizei,
wat de andere argelooze hem vertrouwelijk had meegedeeld.
58

Op zulke wijze handen velen zich reeds tot mare sraffen
zien veroordeelen, waarvan men, zonder het aanwenden van
eigen ellendelingen, wellicht nooit eenig bewijs in handen zou
gekregen hebben.
Men herinnere zich zelfs mijn geval dienaangaande met
onzen schipper Peer Lenssens, om het bewijs te leveren van de
trues, waarvan de polizei zich bediende om achter de waarheid
te geraken. Ondertusschen was het geheim der « schapen
allemans geheim geworden en ook verre buiten de gevangenis
verspreid,want de dagen van verschalken behoorden reeds lang
tot het verleden. Nochtans, zooals het meestal gaat, bleef er
toch nog hier en daar een ongelukkige tusschen den schaapswol plakken, waardoor de gruwelijkste straffen werden opgeloopen.
Mijn nieuwen gezel die, te oordee,len naar zijn welverzorgde kleeding, tot den gegoeden burgersstand behoorde,
sprak ik toe, nadat hij zich eenige minuten in mijne tegenwoordigheid beyond :
— « Kameraad, wij zijn voor elkander bepaald onbekenden ; loch ik houd er aan u te verklaren, dat ik niet bedeeld
ben met ziekelijke nieuwsgierigheid. 1k zou u enter willen
vragen of ge reeds veroordeeld zijt, wat ik zou kunnen besluiten uit het felt, dat men een pas aangehoudene zeer zelden bij
een anderen gevangene opsluit.
Op eenigszins aarzelenden toon gal hij ten antwoord
— « Toch niet; ik werd eerst gisteren avond aangehouden
te Mechelen, heb den ganschen nacht op de Kommandantur
doorgebracht en ben slechts in den loop van den morgen in de
Stoopstraat aangeland. .
4 Dan zult ge waarschijnlijk sinds gisteren avond niet
—
veel over de lippen gehad hebben ? . hernam ik.
— « Niets ! >> luidde het antwoord.
1k wedervoer :
— « Gij zult hier moeten wachten tot heden avond, 7 uur,
vooraleer men u eenig eten toedienen zal, en ik kan u verzekeren dat gij er u niet van beloven zult. Daar ik milli eten van
thuis ontvang, wil ik u wel aan eenige boterhammen helpen,
indien ik er u genoegen mee doen kan. .
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En zonder zijn antwoord of te wachten, haalde ik voor den
dag wat mij was overgebleven en plaatste het voor den ongelukkige die, onder het stamelen van eenige woorden van dank,
zijne tanden in het brood begon te zetten.
Nadat zijn eetlust eenigszins verzadigd was, weersprak ik :
— « Kameraad, in uw eigen belang wil ik eens met open
kaarten spelen. 1k ben reeds bijna een jaar veroordeeld en
daaruit kunt ge wel afleiden, dat ik in de verschillende gevangenissen veel ondervinding heb opgedaan. 1k vraag uw vertrouwen niet, maar ik wil u waarschuwen tegen den dag, waarop
men u in eene andere cel opsluiten zal, waar ge andere gevangenen ontmoeten zult die, in het voordeel der Duitschers, zullen trachten u uwe geheimen te ontfutselen. Van dit oogenblik
zilt gij onherroepelilk verioren. Mocht ge soms eene of andere
inlichting noodig hebben, houd ik mij steeds aan uwe beschikking. 1k veronderstel dat gij nog slechts een voorloopig onderzoek ondergaan hebt ? »
— v Ja. Men heeft mij te Mechelen verleden nacht drie
uren lang ondervraagd. 0
— A En hebt gij u goed uit den slag kunnen trekken ? *
Mijn nieuwe makker haalde de schouders op.
— « 1k heb mij zoo goed mogelijk verdedigd, maar... in
mijne zaak zijn minstens een veertigtal personen betrokken,
waarvan er reeds een-en-twintig veroordeeld werden. 1k ben
gerechtigd le veronderstellen, dat er tusschen onze zaak ook
verklikkers gezeten hebben en, rechtuit gesproken, ik vrees het
ergste, vermits reeds vier onzer tot de doodstraf verwezen werden.
En onder 't slaken van een diepen zucht liet de man zich
op eenen kreupelen stoel vallen en verborg zijn gelaat in beide
handen.
Het iis was gebroken. 1k had zijn vertrouwen gewonnen en
samen overlegden wij wat er te (then bleef. Het gold hier eene
zaak van spionneering, waarin mijn gezel een der hoofdrollen
gespeeld had en, indien de ware toedracht aan het licht kwam,
hij zees zeker gefusiljeerd zou geworden zijn.
Het kwam er nu maar op aan, het gerecht nopens een
>>

60

aantal punten in dwaling trachten te brengen, en zijne verantwoordelijkheid zoo gering mogelijk te maken.
Gezien de zaak reeds lang gekend en onderzocht was,
nam zij voor mijnen nieuwen gezel niet meer die uitbreiding,
welke er anders aan zou gegeven geweest zijn en, ongeveer
drie weken na zijne aanhouding, werd hij voor den krijgsraad
geroepen.
Meer flood dan levend keerde hij tegen den avond in de
cel weer met... de doodstraf.
De wanhoop in het hart, nam dien avond mijn rampzalige
makker het besluit, zich van honger te laten omkomen.
1k was van gevoelen dat het tijd en moeite zou verkwist
zijn, op dit oogenblik pogingen aan te wenden, om te trachten
hem tot betere gevoelens te brengen.
Toch waagde ik eene enkele poging; maar ondanks mijn
aandringen, raakte hij dien avond geen eten aan.
Tijdens ons onderhoud trachtte ik zelfs, ofschoon tegen
dank, een ietwat humoristieken toon aan te slaan, met de bedoeling hem eenigermate op te beuren; maar, ronduit gesproken, niet alleen was en bleef alles nutteloos, loch ik zelf verkeerde zoo zeer onder den indruk van het gevelde doodvonnis,
dat ik den waren toon niet kon vinden om hem moed pogen
in te boezemen.
Bernard look dien nacht geen oog en met mij was het niet
veel beter gesteld, want reeds hoorde ik het vier uur slaan op
den naburigen toren van St-Joriskerk, en nog lag ik zoo wakker op mijnen stroozak, alsof ik er mij pas enkele minuten te
voren op hadde neergelegd.
Toen ik mijn gezel den volgenden morgen aanstaarde,
scheen het me toe, dat zijn gelaat nog bleeker was, dan wanneer hij den vorigen avond van den krijgsraad in onze gemeenschappelijke cel was weergekeerd.
Na zich gewasschen te hebben, zette hij zich stilzwijgend
op eenen stoel neder, en verborg het gelaat in beide handen.
1k had zijn brood en koffie aanvaard en op de tafel geplaatst, maar hoe ik ook praamde opdat de ongelukkige er iets
van gebruiken zou, het was alles vruchteloos.
Wat meer is, hoeveel moeite ik mij ook getroostte om
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zelfs maar 66n enkel woord uit zijnen mond te krijgen, ik kon
er onmogelijk in gelukken.
Gedurende een paar uren eerbiedigde ik het bedroevend
stilzwijgen van mijnen gezel, die zich nooit had willen kenbaar
maken dan onzer den naam van Bernard, ofschoon ik reden
had te gelooven dat hij, om eene of andere oorzaak, zijn waren
naam had verborgen gehouden.
Omstreeks tien uur van den morgen werd het soepdeurken
onzer eel geopend en er een brief door geworpen, bestemd
voor den ter dood veroordeelde, dien ik van den grond opraapte en hem overhandigde, zonder naar . naam of adres te zien,
— want voor mij kwamen nooit brieven. Als met tegenzin verscheurde hij langzaam den omslag en gedurende eenige oogenblikken staarde hij met zijn groote, zwarte oogen op het schrift.
lk, die inmiddels met de handen op den rug been en weer
de cel wandelde, maar gedurig den blik op hem gevestigd hield,
bleef eensklaps voor hem staan en vroeg :
— o Welnu, Bernard, goed nieuws ? »
Hit reikte mij het schrijven over, terwiil hij met gedempte
stem sprak :
— 0 Ziedaar, lees. Een mensch te meer gaat van de wereld verdwijnen, maar in vergelding werd er een mensch te
meer geboren. »
lk las inderdaad het briefje, waarin de geboorte van zijn
kindje werd aangekondigd. Het schrijven echter dagteekende
van zeven dagen te voren, zoodat er over de ter dood veroordeeling van den vader geen woord in kon gerept zijn.
Dit laattildig bestellen van brieven aan de gevangenen mag
— in 't voorbijgaan gezegd — niemand verwonderen, daar alle
brieven en kaarten de censuur moesten volgen. Maar daaruit
mag niet afgeleid worden dat, wanneer deze gecensureerd zijn,
men onmiddellijk daarvan in bezit komt. Eenigen tijd te voren
was er op mijnen naam vanwege eene bank eene aanbevolen
afrekening in de gevangenis toegekomen, die ik dadelijk afteekenen moest; welnu, juist een-en-twintig dagen later werd deze
afrekening in mijne cel gebracht.
Terwijl ik het schrijven weergaf, voegde ik hem toe :
— o Bernard, heb maar goeden moed en verheug u ! ....
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Neen, laat het hoofd niet moedeloos op de borst handen. Hebt
gij mij dan niet reeds herhaaldeliik gezegd, dat slechts twee van
de vier ter dood veroordeelden uwer makkers er het leven bij
inschoten en de anderen begenadigd werden ? Waarom zoudt
ge niet eveneens hopen ? »
De man schudde bedenkelijk het hoofd.
— o 1k heb er als een voorgevoel van dat ik niet zal begenadigd worden ! » gaf Bernard ten antwoord, en borst los in
een luid snikken.
Op allerlei wijze poogcle ik hem van het tegendeel te overtuigen; ik deinsde er zelfs niet voor terug hem verschillende
ingebeelde vonnissen van zoogezegde ter dood veroordeelden
voor den geest te tooveren, die onder slechter voorwaarden
dan hij genade handen bekomen.
Hechtte hij werkelijk geloof aan al wat ik hem voorhield,
of was hij geheel onder den indruk mijner opwekkende taal ?
1k weet het niet. Dit althans is zeker dat hij langzamerhand aan
't praten geraakte, en ik vermeed voortaan zooveel mogelijk nog
over het gevelde vonnis te spreken, ja, er geene zinspeling meer
op te maken.
Onder den indruk mijner aanmoedigende woorden zette
hij zich des middags naast mij aan de tafel en, smaakte hem
het voedsel wellicht niet te best, toch at hij, en dit was reeds
veel gewonnen.
Dienzelfden namiddag deed zich iets voor, dat mij het
bloed naar de hersenen joeg.
Zoolang mijn proces geduurd had, had ik nooit 66n oogenblik mijne tegenwoordigheid van geest verloren. Nooit waren de
zoogenaamde Duitsche onderzoeksrechters er in gelukt geweest
mij door strikvragen in het nauw te brengen ; integendeel,
meermaals was het gebeurd, dat ik hen in eenen doolhof wist
te brengen, waarin zij geen licht meer zagen en, na vier maanden onderzoek, had ik Quentin en Weghe met de meest onverstoorbare kalmte gezegd : o Tijdens mijne eerste ondervraging
op 5 Augustus riept gij zegevierend uit : o Wij hebben alles in
handen : schrijver en drukker, en vooraleer er acht dagen
verloopen ziin, zitten er twee honderd medewerkers van 0 De
Vrije Stem * en propagandisten van Droogstoppel achter 't
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slot ! » 1k heb daarop geantwoord : « Gij hebt niels in uwe
handen dan mij, maar het werk zal voortgezet worden ! » En
het werk werd voortgezet zonder dat iemand der onzen aangehouden werd. Tijdens het onderzoek had ik die herren menigmaal harde noten te kraken gegeven, maar alloos op eenen
toon, alsof wij bij eene gewone huistafel gezeten waren. Wanneer, acht dagen vOOr de oproeping van mijn proces, de krijgsauditor mij het voorstel kwam doen mijne straf het jaar niet te
laten te boven gaan, indien ik mijne vrienden verraden wilde,
had ik hem wel krachtig, doch kalm, het woord « nooit ! » in
het gelaat geslingerd, en toen hij daarop volgen liet dat ik in
dit geval zou gefusiljeerd worden, had ik hem onverschrokken
in het gelaat gestaard, doch zonder de minste opwinding geantwoord : < De brutale macht is aan u ! Gij huldigt het recht van
den sterkste, maar op de plaats waar mijn graf zijn zou, zou
nooit iemand mogen zeggen : « Hier ligt een verklikker ! » En
een kwaart uurs later schreef ik in mijne eel voort aan eene
humoristieke novelle. Aldus' was ik alles te boven gekomen met
het bewustzijn van gekweten plicht en het genot, dat A De Vrije
Stem » door mijnen zoon en Richard Van Hemeldonck regelmatig werd voortgezet.
Maar den namiddag, daags na de ter dood veroordeeling
van Bernard, gevoelde ik mij schier buiten mij zelven van verontwaardiging.
Velen dergenen welke deze regelen lezen zullen, hebben
wellicht in den loop van 1917 Hauptmann Karlowa in de Antwerpsche gevangenis gekend. Dit Duitsch monster was beter
gekend onder den naam van 0 de manke 0 omdat hij hinkte.
Om een nietswaardig iets kon hij gansch de gevangenis bij elkander schreeuwen als een zwijn, dat de keel werd afgesneden.
Rechtvaardigheidshalve moet ik hier echter bijvoegen, dat hij
mij persoonlijk nooit een misplaatst woord heeft toegestuurd.
Wat meer is, wanneer hij zich in mijne eel vertoonde of wanneer ik hem bij eene of andere gelegenheid in den gang van de
gevangenis ontmoette, was hij steeds de eerste om mij eenen
groet toe te sturen. Het waarom daarvan heb ik nooit kunnen
ophelderen. Voor al de anderen was hij een waar tyran. Welnu, het was die ellendeling welke, ofschoon mij de zaak niet
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rechtstreeks aanbelangde, mij het bloed naar de hersenen deed
Hagen.
Omstreeks drie uur werd eensklaps de deur onzer cel
geopend en de manke Hauptmann Karlowa hinkte binnen.
Wanneer hij in de cel een bezoek bracht, was hij steeds vergezeld van een feldwebel; ditmaal bleef de feldwebel buiten op
hem wachten.
Hii verplichtte den ter dood veroordeelde in militaire houding voor hem post te vatten. Na hem eenige stonden met
vlammenden blik aangestaard te hebben, riep hij met zijne
tenorstem :
— 0 Gij zijt degene, welke gisteren voor spionneering
door den krijgsraad ter dood werd veroordeeld ? o
Een nauwelijks hoorbaar « ja » klonk uit den mond van
Bernard.
En crescendo ging het bij den Hauptmann :
— « Weet ge wel dat er op aarde geen verachtelijker wezen denkbaar is dan een spion ?
In plaats van hem op denzelfden toon toe te roepen : « En
wat moet ik dan denken van den Duitschen spion ? » sloeg
Bernard den blik ten gronde, terwijl zijne oogen overwolkten.
1k die naast den ongelukkige stond, voelde onwillekeurig
de handen tot stevige vuisten te zamen trekken ; dock, ik bewaarde het stilzwijgen.
— « Een spion, o voer de Hauptmann voort, is niet een-,
maar tienmaal den dood schuldig !. .. Indien het van mij afhing,
liet ik u in stukken hakken. En op den koop toe, zijt gij er nog
een lafaard bij ! Eerst verricht gij laag, afschuweliik verraderswerk, en als u eene welverdiende straf wordt toegekend, gaat
ge weenen als een klein kind ! 1k zou u de hand in 't gezicht
kunnen slaan !
En werkelijk hief hij zijne hand in de hoogte, en een oogenblik vreesde ik, dat de beul aan zijne bedreiging gevolg zou
gegeven hebben.
Maar gedurende enkele stonden gleed zijn arm terug naast
de zijne.
De lijdzame houding van zijn slachtoffer had den Hauptmann tot het toppunt van gramschap gevoerd. Met beide armen

in de hoogte en luid genoeg om hem te midden der Begijnenstraat te kunnen hooren, brulde hij het uit :
— 0 Monster, door wiens schuld misschien zoo menig
Duitscher gevallen is, ik veracht, ik verfoei u ! .... Houd u gereed ! .... Morgen vroeg, wellicht overmorgen vroeg zal men u
komen afhalen om u naar het fort van Edegem te voeren, waar
de soldaten zullen gereed staan om u naar de eeuwigheid te
zenden ! Begrepen, ellendeling ! »
En onder het uitbraken dezer laatste woorden, gaf hij den
rampzalige een vuistslag in het voile gelaat.
Ontzenuwd zakte de ter dood veroordeelde ten gronde.
had
het bewustzijn verloren.
Hij
Op dit oogenblik scheen het mij toe, alsof het weinige, dat
zich in onze cel be yond, voor mijne oogen begon te dansen.
Toch was ik er verre af mijne tegenwoordigheid van geest te
verliezen. 1k wierp een misprijzenden biik op Kariowa en sprak
met trillende stem :
— 0 Hauptmann, vergeet niet dat er een rechtvaardige God
bestaat, met wien iedereen op tijd en stond zal af te rekenen

hebben ! De God der Duitschers is ook de onze ! Op dit vreeselijk oogenblik zou ik mij niet in uwe plaats willen bevinden I»
Kariowa nam mij op van het hoord tot de voeten, en er
verliep minstens een minuut, vooraleer hij brulde
— << Wat raast ge van een rechtvaardigen God ! Duitschland alleen is onze god, en een anderen god ken ik niet ! »
En hij trippelde een paar schreden achteruit.
— 4< Hauptmann, dan verschillen wij van meening ! » liet
ik er zoo krachtdadig mogelijk op volgen. « Maar, al gelooft
gij niet in een rechtvaard i gen God, dan toch zoudt gij, als soldaat, ten allerminste moeten gelooven aan den eerbied, waarop
ieder gevangene recht heeft ! Wat ge gedaan hebt getuigt niet
van grooten moed, want ik zou hier een ander woord moeten
bezigen ! »
En onverschrokken bleef ik hem in 't gelaat staren.
—0 Genoeg ! » huilde hij. 0Genoeg ! Geen woord meer !»
En nog stond ik daar, de linkerhand geleund op de tafel,
als een steenen beeld, toen schielijk de deur onzer eel werd
toegeslagen.
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De Duitsche bandiet, onder de gedaante van Hauptmann
Karlowa, was vertrokken.
Ziedaar een staaltje van Duitsche cultuur, toegepast in de
gevangenis te Antwerpen, in den loop van 't oorlogsjaar 1917.
Zoo waar als ik in God geloof, zoo waar ook zou het geweest zijn dat, indien ik mij in de plaats van Bernard hadde bevonden, ik bij dergelijke beestachtige mishandeling Hauptmann
Karlowa bij de keel hadde gegrepen en hem slechts dan zou
losgelaten hebben, wanneer ik de overtuiging hadde opgedaan,
dat de schurk zijn laatsten adem zou uitgeblazen hebben. Maar
de lafaard wist wel wie hij mishandelde.
Nog bleef ik eenige stonden als gemetamorphoseerd naar
de deur staren, langswaar het monster vertrokken was.
Toen kwam ik tot bezinning en begreep dat er mij nu wat
anders te doen bleef dan vermaledijdingen uit te braken tegen
deze Duitsche hyena !
1k sleepte onze beide stroozakken op elkander en met de
grootste krachtinspanning gelukte ik er eindelrik in, het bewusteloos lichaam van mijnen ongelukkigen kameraad er op neer
te leggen.
1k herinnerde mij dat er in mijn kasje nog altoos een klein
fleschje azijn stond, afkomstig van den beer Janssens, toen
deze nog in mijne eel verbleef en eveneens zijn eten van thuis
bekwam — en begon daarmee de slapen van Bernard te wasschen. Toch verliep er nog meer dan eene uur, vooraleer deze
tot het bewustzijn weerkeerde.
De vrees had den rampzalige zoo zeer bevangen, dat hij
eene wijl angstvallig naar de deur staarde, daarna bevend mijne
hand greep en krampachtig in de zijne gedrukt hield.
Verscheidene oogenblikken verkeerde ik in de stelligste
overtuiging, dat mijn gezel krankzinnig was geworden, zoo verglaasd stonden hem de oogen in het hoofd, zoo zonderling
waren de Milken die hij om zich heen wierp, nadat hij deze
eene lange wij1 staarlings op de ijzeren deur der eel had gericht
gehouden.
Waarlijk, ik ben de meening toegedaan, dat vele zinneloozen ooit onder min tragische omstandigheden dan deze, van het
verstand zijn beroofd geworden.
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1k poogde hem op te beuren voor zooveel het in mijne
macht was, maar ik twijfel er aan of ik er wel eenig resultaat
door bekwam.
Wat meer is, ik zelf verkeerde nog te veel onder den indruk der boevenstreken van Hauptmann Karlowa, om met
vrucht de zending te vervullen, welke de omstandigheid mij
oplegde.
Neen, verkwikkend waren deze urea niet, en ik kan moeilijk gelooven dat ooit 66n enkel lezer dezer bladzijden zich met
den geest min of meer in den toestand zal kunnen herplaatsen,
welken wij gedwongen waren te doorworstelen.
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VII.
ZWART EN GRIJS HOOFDHAAR IN EENEN NACHT !

traag verstreek het overige van den
dag. Daags nadien liet mijn medegevangene zich
bijna geen woord ontvallen. Uren lang bracht hij
door, op eenen stoel gezeten en het hoofd tus....., ____
schen de handen verborgen.
1k geloof dat ik dien dag voor de eerste maal mijns levens
een waar begrip van zenuwwerking kreeg. Althans, ik die mij
sinds zoo lange maanden in alle lijden en ontbering had weten
te schikken met eene bewonderenswaardige gelatenheid, kon
dien dag geen minuut op mijnen stoel bliiven zitten. 1k stapte
gejaagd op en of de eel en, om het denkbeeld aan de mogeliike
terechtstelling van mijn beklagenswaardigen kameraad uit het
hoofd te stellen, telde ik wandelend hoeveel stappen ik in een
uur tijds door de eel afleggen kon.
Maar, wat beteekent een uur in de gevangenis, in welker
nabijheid zich eene kerk bevindt, wier torenklok ieder kwaartuurs afkondigt ?
1k eerbiedigde het stilzwijgen en de akelige overwegingen
van Bernard, maar toen het uur van stappen-tellers voorbij was,
nam ik mijn gebedenboek en begon wandelend te bidden voor
den wanhopige. Tot aan den middag was ik daarin verslonden.
Onze soep bleef dien middag onaangeroerd.
Bij 't vallen van den avond richtte Bernard zich eensklaps
UITENGEWOON
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op, liet zijne verglaasde blikken door de cel waren en sprak op
gedempten toon :
— o Nog enkele uren en alles zal gedaan zijn. Denkt gil
dat men mil pen en papier geven zal, om een laatsten brief aan
mijne vrouw te schrijven ? *
1k beantwoordde niet rechtstreeks zijne vraag, maar bepaalde mij bij de opmerking :
— 0 1k heb van dergelijke zaken nog geene ondervinding
opgedaan, maar ik kan niet gelooven dat gij zult terechtgesteld
worden. .
— o Wat zijt ge nog eenvoudig in uwe opvatting ! . weersprak mijn gezel hoofdschuddend, terwiji hij mij een oogenblik
strak aanstaarde. o Hoeveel honderden onzer burgers zijn niet
reeds onder Duitsche kogels gevallen ! ... »
— o 1k ben minder naief dan ge denkt !» liet ik er op volgen. o Zeker valt het niet te ontkennen, dat de Duitschers met
het seven onzer medeburgers hebben omgesprongen als de kat
met de muffs, maar daarom moet ge niet denken dat u hetzelfde
lot beschoren is. Ik meen te weten, dat de stukken van uw proces nog eerst naar Duitschland moeten gezonden worden tot
bekrachtiging van het vonnis. Dat is dus geheel anders dan uwe
opvatting. .
Dit was eene leugen die ik slechts bezigde om den rampzalige niet geheel tot wanhoop te brengen; want het was mil
maar al te wel bekend, dat de bekrachtiging van den gouverneur-generaal alleen voldoende was om tot eene terechtstelling
over te gaan.
Toch kon ik mij onmogelijk vereenigen met het denkbeeld,
dat de strafuitvoering reeds den volgenden morgen zou plaats
grijpen, ondanks de duivelsche bewering van Hauptmann Karlowa.
Bernard kruiste de armen en vroeg na eene poos :
— o Kunt gij u voorstellen wat het zeggen wil : Morgen
vroeg gaat ge sterven, eene jonge vrouw en Brie onmondige
kinderen achterlatend ? .
Ofschoon innerlijk diep ontroerd bij 't hooren dezer woorden, liet ik daarvan weinig blijken en gaf ten antwoord :
— << Ja, ik kan mij dit voorstellen ; maar zoover is het
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nog niet gekomen. Tilt:lens het onderzoek mijner zaak heeft men
mij meermaals met den dood bedreigd, en indien men mijne
tweede brochuur goed in het Duitsch hadde vertaald, zoowel als
ze slecht overgezet voor den krijgsraad kwam, zouden wij zeker
nooit in de gelegenheid zijn geweest elkander te leeren kennen.
Toch hebben die bedreigingen mij nooit kunnen ontroeren. Me
dunkt dat er jets heerlijks besloten ligt in het feit, te sterven voor
eene gerechtigde zaak van het Vaderland ! »
— « Toch zilt ge vandaag niets op uw gemak geweest ? *
— « Dat Beef ik toe. Maar dit sproot voort uit mijne bekommering voor u, wat voor mij zelven nooit het geval was.
Stel u echter gerust en wees overtuigd dat er nog veel water
door de Schelde vloeien zal, vooraleer ge nader bericht bekomen zult. 1k heb het u gisteren nog gezegd : stetin niet op de
woorden van den Hauptmann ; deze is een waar tyran en zou
uitstekend aan de zijde van een Romeinschen keizer Nero op
zijne plaats geweest zijn.Gouverneur-generaal von Falkenhausen
wist wel welke beest hij in Karlowa benoemde om de gevangenen te tyraniseeren. Dit is Duitsche cultuur. En sedert den dag
waarop hil hier kwam, heb ik hem nooit anders weten doen dan
de beest spelen en alle tegenstrildigheden in het leven roepen
om diegenen te kwellen, die achter de grendels opgesloten
zijn. »
Wel kon ik er niet in gelukken Bernard eenigermate op
te beuren, maar toen wij ons op het punt bevonden onze stroozakken uiteen te spreiden, scheen hil toch jets meer in zijn lot
te berusten.
1k haalde mijne pup te voorschijn en stopte ook de andere,
welke ik Bernard overhandigde met de woorden
— « Kameraad, laat ons heden avond nog eens een half
uurken gezellig onder ons vcnster rooken. 1k ben overtuigd dat
alles nog wel ten goede komen zal. »
Werktugelijk aanvaardde hij de aangeboden pijp.
Onmiddellijk nadat er voor slapen-gaan gebeld was, legden wij ons neder op onzen schamelen stroozak en begonnen
te rooken.
Veel werd er dien avond niet tusschen ons beiden gesproken, maar des te dapperder rookten wij onafgebroken voort.
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Weldra stopten wij eene tweede maal onze pijp.
Den vorigen nacht had ik bijna geen oog geloken en gedurende den dag had ik in mijne cel minstens twintig kilometers wegs afgelegd. Geen wonder dan ook dat ik bovenmate
vermoeid was, en vooraleer de tweede pijp was leeggerookt,
lag ik in de armen van Morpheus, in tegenstelling zooals ik verwacht had, dien nacht in 't geheel niet te zullen slapen.
lk geloof niet dat ik in gansch mijn leven tienmaal gedroomd heb, en zoover ik mij herinneren kan, ben ik bij nacht
nooit wakker geworden. Sinds eene lange reeks van jaren had
ik in mijne woning de gewoonte aangenomen, omstreeks middernacht naar bed te gaan en in eenen adem voort te slapen tot
den morgen. Zelfs in de Duitsche gevangenissen, ofschoon veel
vroeger te rusten gaande, werd aan dien algemeenen regel
geene afbreuk gedaan. Aileen in de Antwerpsche gevangenis
ontwaakte ik wel eens, doordat de Duitschers er als stelregel
hadden aangenomen, elken nacht driemaal het middenste gedeelte der celdeur open te werpen en de verblindende stralen
van eenen lantaarn op de slapende gevangenen te laten doordringen. Sommige soldaten bedienden zich op deze n achtronden van pantoffels, en wanneer dit het geval was, sliep ik onafgebroken voort ; andere soldaten daarentegen droegen voor dit
werk plompe laarzen, en als men daarbij niet uit het oog verliest, dat zoo'n ruwe kerel van cel tot cel liep, op en of de trappen in het holste van den nacht, zou het bijna als een wonder
dienen aangestipt te worden, indien men bij zulk rumoer niet
ontwaakte.
Het zal iedereen wei natuurlijk voorkomen, dat ik dien
nacht insliep, geheel onder den indruk der verschrikkelijke gebeurtenis. En ook onder dienzelfden indruk droomde ik een
afgrijselijken droom : De deur der cel werd geopend en verscheidene soldaten, aangeleid door Hauptmann Karlowa, traden binnen. Ain gezel sliep rustig voort, maar de donderende
stem van den Hauptmann deed hem ontwaken. Deze bevool
hem op barschen toon op te staan en kondigde aan, dat zijn
laatste uur gekomen was. Bleek en sprakeloos kleedde mijn gezel zich aan, en toen daaraan niet dan met de grootste moeite
voldaan was, vroeg Bernard of er ook een priester aanwezig
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was om hem in zijne laatste stonden bij te staan. Maar de
Hauptmann snauwde hem driftig toe, dat hij wel wist dat hij,
Karlowa, niet in God geloofde en dat hij met priesters niets te
maken had. Met een ruwen stoot in den rug werd Bernard
voortgestuwd. In mijnen droom had ik mij insgelijks aangekleed
en volgde alien op de hielen. Buiten de cel getreden, ontwaarde
ik een peloton Duitsche soldaten, het geweer op den schouder,
dat zich voortbewoog en langs den gewonen trap naar beneden
daalde, door ons alien gevolgd. De poort der gevangenis werd
geopend en wij bevonden ons onder de open lucht. Karlowa
trad hinkend voorop, maar nauwelijks waren alien opnieuw in
beweging, of Bernard greep mij krampachtig bij den arm. lk
moest hem bijna voortslepen, zoo wankelend bewoog hij zich.
Zonder mij het minst om al deze soldaten te bekommeren,
spoorde ik luidruchtig het slachtoffer der Duitsche barbaarschheld aan tot moed, en toen op zeker oogenblik de Hauptmann
op zijne stappen weerkeerde om te beletten dat ik den gevangene nog langer te woord stond, vaarde ik hevig tegen hem uit
en schold hem uit voor monster, dat den wrekenden arm Gods
niet ontloopen zou. Wij gingen een eindeloozen weg op en het
scheen mij toe, alsof wij nooit de plaats der terechtstelling bereiken zouden. Mierlei verwarde avonturen deden zich onderweg voor, totdat ik ten slotte aan eenen soldaat, welke zich
achter ons beyond, vroeg waar wij heen gingen. En het antwoord luidde : « Naar fort 7, te Edegem. Nog een weinig
geduld : wij zijn er haast ! * Maar ondanks deze verzekering,
duurde het nog geruimen tijd, vooraleer de binnenplaats van
bedoeld fort onder ons bereik kwam. Wij wisten wat al gebeuren ging. lk, die er mij aan verwacht had dat Bernard, toen hij
zich voor het peloton plaatsen ging, overmand door vrees en
angst, het bewustzijn zou verloren hebben, bedroog mij ten,
zeerste. Hij scheen daarentegen als te herleven. Terwij1 de soldaten zich naast elkander schaarden, liet de ongelukkige mijnen
arm los en, zonder daartoe aangespoord te zijn, plaatste hij
zich vrijwillig tegenover de Duitsche geweren. Karlowa trad
tot voor Bernard en vroeg hem met zijne spreekwoordelijke brutaliteit, of de gevangene nog iets had mee te deelen. « Neen, 0
gaf Bernard daarop ten antwoord. « Het eenige wat ik nog zou
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willen zeggen is, dat ik monsters als gib die de menschheid onteeren, veracht uit het diepste mijner ziel. » Daarop teekende
zich een grijnzende spotlach of op het gelaat van den Hauptmann. Een soldaat wilde den jongen man een doek voor de
oogen binden, maar met een afwijzend gebaar verijdelde hij
deze poging. Er werd den soldaten bevel gegeven de geweren
gereed te houden, maar geen enkel teeken van angstvalligheid
was er nog op het wezen van Bernard te bespeuren. Tersluiks
keek hij naar den pas gedolven put welke het stoffelijk overschot
van den gefusiljeerde welhaast bevatten zou, maar ook dit ontroerde den rampzalige niet meer. De geweren werden gericht
op het hart van Bernard. Mijn gezel stak de rechterhand in de
hoogte ; een dreunend salvo klonk door de ruimte, onmiddellijk
gevolgd door hevige stuiptrekkingen van den gevallene, die
weldra den laatsten adem uitblies. Als een steen werd het lijk
opgetild en ruw in den kuil geworpen. En daarna klonk het,
met een satansch hoongelach, uit den mond van Hauptmann
Karlowa : « De gerechtigheid is voltrokken ! »
Op dit oogenblik werd ik plotseling uit den slaap gewekt
door de verblindende stralen des lantaarns, welke onze cel eenige stonden verlichtte. Het kon alsdan ongeveer drie uur van
den nacht geweest zijn.
Nog nooit had ik mij zoo beklemd gevoeld.
1k weet niet of mijn kameraad eveneens ontwaakt was door
het nachtelijk bezoek van den dienstdoenden soldaat, want ik
vroeg hem niets.
Gedurende mijn langen en akeligen droom was ik niet het
minst ontroerd geweest ; alleenlijk had mijne verachting, voor
al wat Duitsch is, nog eene grootere afmeting aangenomen.
Erger werd het toen ik, ongeveer een halve uur later, eensklaps
verschillende voetstappen in de gangen der gevangenis hoorde.
Er was dus iets op til. Kwam men Bernard aankondigen dat
zijn laatste uur werkelijk nakend was? 1k kon er moeilijk geloof
aan hechten, daar ik wist dat men doorgaans ter flood veroordeelden den vorigen avond hunner terechtstelling verwittigt.
Maar Karlowa was monster genoeg, om ook die verwittiging
over het hoofd te zien en de laagste aller laagheden te plegen.
1k achtte lien bandiet tot alles in staat.
74

Het gerucht verminderde niet, integendeel ; het heen en
weer loopen nam toe, naarmate de minuten verstreken.
En toch bewaarde ik het diepste stilzwiigen ; toch bezat ik
niet den droeven moed er de aandacht van Bernard op te vestigen, ofschoon ik, door het voortdurend heen en weer wentelen
op zijne schamele legerstede, de verzekering verworven had,
dat ook hij niet meer sliep. Het akelig gerucht hield aan, en
met den doodsangst op het lijf luisterde ik met gespannen aandacht naar al deze bewegingen.
Daar klommen eensklaps voetstappen naar boven, en alsof
het noodlot tot het uiterste moest gedreven worden, werd eensklaps, na eenige aarzeling, de sleutel op de deur onzer cel gestoken.
Zoo innig was ik op dit oogenblik overtuigd dat de terechtstelling van mijnen gezel ging plaats grijpen, dat ik mij onwillekeurig de woorden ontvallen liet
- A Bernard, houd u moedig !
Maar de sleutel werd uit het slot getrokken, zonder de deur
geopend te hebben. Men had zich dus van cel vergist. Eenige
schreden verder werd eene andere celdeur geopend.
Het gerucht dat langzamerhand aangroeide en zich verspreidde over verschillende afdeelingen, gaf mij weldra de verzekering, dat er andermaal een transport gevangenen voor
Duitschland in gereedheid werd gebracht.
Omstreeks vier uur van den morgen werd alles stil in de
gevangenis. De ongelukkigen waren vertrokken. Van slapen
was echter geen spraak meer.
Toen wij te zes uur opstonden, keek ik mij schier de oogen
uit het hoofd. Bernard, die den vorigen avond zich met gitzwart
haar te bed had gelegd, was opgestaan met... een grijs hoofd.
Z6,5 zeer had het denkbeeld aan eene mogelijke terechtstelling
hem aangegrepen. Een spiegel was er in mijne cel niet aanwezig, en ik bezat waarlijk niet den moed de aandacht van mijnen
gezel op zijne gedaanteverandering te trekken, zoodat zijn grijs
hoofdhaar tusschen ons onbesproken bleef.
Maar niet alleen zijn hoofdhaar, ook zijne gelaatstrekken
schenen mij zoo veranderd, zoo krampachtig verwrongen toe,
dat ik er haast aan begon te twijfelen of hij dezelfde persoon
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was met wien ik reeds zooveel tragische uren verplicht was geweest door te brengen.
.
Zoover echter is zeker dat, indien men den ter flood veroordeelde daags te voren uit mijne cel hadde verwijderd en men
hadde hem er na dien bewogen nacht plotseling te'rug binnen
gevoerd, ik moeilijk zou kunnen geloofd hebben, dat hij wel
dezelfde persoon geweest ware.
Neen, zij die nooit dergelijke tooneelen beleefd hebben,
zullen er zich ook nimmer eenig denkbeeld van kunnen vormen.
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VIII.
OP ALLERZIELENDAG.

nadien was het Allerheiligen. Het zou mij
moeilijk, zoo niet onmogelijk zijn te beschrijven,
welke zonderlinge gewaarwordingen mij dien ganschen dag overmeesterden. En het werd mij nog
meer te moede then, bij 't vallen van den avond, eensklaps al
de klokken der kerken hunne doodenklanken over de stad verspreidden ; want den 2 November werd Allerzielen door de geloovigen in droef aandenken-gevierd.
Buiten, de herinnering aan de dooden ; binnen, een man
vOs5r mij, ter dood veroordeeld, wiens terechtstelling elken dag
kon voltrokken worden.
Mocht het iemand dan, geloovige of ongeloovige, verwonderen, dat ik mij voortdurend als met den dood vereenzelvigd
zag ?
En toch wachtte ik mij wel, er de aandacht van mijnen
rampzaligen kameraad op te vestigen en ook hij, hij bewaarde
er het stilzwijgen over.
In den morgen van Allerzielendag 1917 zocht ik potlood
en papier op en bleef verscheidene uren zitten nadenken, van
tijd tot tijd eenige regels op het papier krabbelend. Wanneer
Bernard nu en dan het hoofd verhief, vroeg hij met gedempte
stem wat ik schreef, maar telkens gaf ik er een ontwijkena antwoord op. Nooit heeft hij het geweten, maar hier laat ik het
AAGS
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volgen als eene onvergeetlijke herinnering aan dien noodlottigen dagmijner gevangenschap :
VOOR DE ZIELTJES VAN 'T VAGEVUUR.
't Maakt altijd indruk wen 't getamp
Der doodsklok, als een nieuwe ramp,
Den stervling komt verkonden,
Dat weer een mensch is heengegaan,
Van wel en wee der aard ontdaan
En naar het graf verzonden !
Maar dubbel wordt die druk gevoeld,
Wanneer de klank komt aangespoeld
Van allerhande klokken,
Die roepen met hun bronzen stem
Komt naar Gods huis, en bidt voor hem
En haar die reeds vertrokken !
Dan is 't voorwaar de groote dag
Van eindloos wee en rouwbeklag :
De dag van Allerzielen,
Om, in den sombren tempelwand
Te bidden vroom, naar ouden trant,
Bij weenend nederknielen !
Dan denkt men aan zoo meenge ziel
Die ons op aarde reeds ontviel,
En onz' gedachten waren
Dan naar een ander, somber oord,
Waar wij hen hebben opgespoord
Bij klein en groote scharen !
Dat oord is 't loutrend Vagevuur,
Waar zij nog zuchten voor een dour
Van lange of korte jaren,
Van waar ze, na hun zuivering,
Niet zonder laatste huivering,
Den hemel binnenvaren !
En wij, die in den levensstriid
Niet altijd vinden lust of tijd
Om zieltjes te herdenken ;
We kunnen toch hun lichte smet
Zoo vaak ontdoen door een gebed
Voor hunne rust te schenken !
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Wanneer ik in mijn eenzaam cel
Het Hare, weenend klokkenspel
Van in de verte hoorde,
Dan rees iets sombers op in mij
Van innig-voelend medelij,
Dat hart en ziel doorboorde !
Dan dacht +ik aan gevangenis
Die meenge ziel beschoren is
In droevig, smartlijk Iiiden ;
Die hunkert naar een stil gebed,
Waardoor Gods straf terzij gezet
Wordt voor een lang verblijden.
Dan bad ik vurig, wel bereid
Voor alien, zonder onderscheid,
Die worstlen met hun smarten,
Opdat de eindloos goede God,
Niet langer 't harde, bitter lot,
Tot straf zou blijven tarten !
En als ik lang gebeden had,
Dan voelde ik als een waren schat
In 't hart mij nederdalen,
Alsof de Heer mij liet verstaan
Dat menig zieltje werd ontslaan
Van Vagevuursche kwalen !
0 ! 't is zoo troostrijk als men bidt
Wanneer men lang gevangen zit
Te midden van miskenden !
Dan is 't alsof een hemelsch licht
Zich spiegelt in het aangezicht
Bij zooveel zwaar ellenden !
Waarom dan geen gebed gestort,
Hetzij een lang, hetzij een kort,
Als klokgeween komt nooden,
Te bidden, vroom en welbewust
Voor de verlangde zielerust
Van zooveel duurbre dooden ?
Wie heeft aan deez' of genen kant
Van 't kerkhof niet een bloedverwant
Sinds langen tijd begraven,
Die grootendeels vergeten is
En tot wiens zielelafenis
Geen mensch vooruit wil draven !
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Is het geen vader die daar rust,
Wiens mond reeds tang de aarde kust ?
Is het wellicht geen moeder,
Wier zieltje reikhalst naar 't gebed,
— Dat toch zoo ras is omgezet —
Geen zuster of geen broeder ?
Hoevelen die noch vriend, noch maagd
Bezaten, en wier zieltje klaagt
Dat niemand het ontferme !
Vergeet ook zulke stumperds niet
Die God bier zonder maagschap liet !
Dat ieder ze bescherme !
Want zijn we arm of zijn we rijk,
Voor God zijn wij toch al gelijk,
En moeten ieder helpen.
We kunryzn immers, uur aan uur,
De zieltjes van het Vagevuur,
Met beden overstelpen ?
Hoevelen werden door 't gebed
Niet uit het Vagevuur gered,
Als korting voor hun zonden,
En, met een gloriekrans omslraald,
Door vurig bidden vroom behaald,
Den weg des Hemels vonden !
Eens komt toch ook voor ons de stond
Waarop ons lichaam in den grond
Den worm zal toebehooren,
Terwijl ons zieltje smachten zal
Naar een gebed, om 't zondental
Zoo mooglijk te versmoren.
Vergeten wij dan nooit de ziel
Die nog in boetepleging viel
Na 't wereldsche verscheiden,
En houden wij ons steeds gereed
Om voor dit lijden en dit leed,
Gebeden te bereiden T.
Maar bovenal een vroom gebed,
Met alle godsvrucht ingezet,
Gestort op Allerzielen,
Voor hen die, rijk aan heldenmoed,
Ten koste van hun duurbaar bloed,
Ons land ten offer vielen !
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Er gingen verscheidene dagen voorbij zonder dat iemand
ons verontrusten kwam. Inmiddels had ik niet opgehouden
Bernard moed en hoop in te boezemen ; hoop, waaraan hij
misschien weinig geloof hechtte, maar die loch zekere gelatenheid in hem had doen ontstaan.
Maar ondertusschen verviel hij van dag tot dag. Hij vermagerde zichtbaar en een paar weken na zijne ter dood veroordeeling had hij het uitzicht van een oud man bekomen.
1k drong er op aan zich naar den Duitschen geneesheer
der gevangenis te begeven, daar ik mij overtuigd hield dat Bernard erg ziek was — maar hij weigerde hardnekkig daaraan
gevolg te geven. Onveranderd klonk zijn antwoord : « Voor
den weinigen tijd dien ik nog te leven heb, kan ik een dokter
missen. D Zijne lichamelijke ondermijning scheen mij nochtans
zeer natuurlijk, want men vergete niet dat hij door zijn vonnis
nog immer tusschen hemel en aarde zweefde.
Den volgenden Zondag was het een bij uitstek slecht weer.
De gevangenen onzer afdeeling konden zich onder de lucht
begeven van 11 tot 11 1/2 uur. Bij onstuimig weer zijn echter
in de Antwerpsche gevangenis de wandelingen verre van aangenaam. Bernard verkoos in zijne cel te blijven en ik ging dien
dag alleen naar beneden. Tijdens de wandeling mag er gerookt
worden en dan brengt een soldaat vuur aan, daar het bezit van
stekjes ten strengste verboden is. De soldaat, welke ons dien
Zondag vuur bezorgde, was een Sleeswijker, van wien ik reeds
vroeger meen gesproken te hebben, die de Duitschers verfoeide
en voor de politieke gevangenen de beste van allen was. Dien
dag was ik de laatste welke vuur bekwam, maar weldra wist ik
dat de soldaat het opzettelijk aldus overiegd had om eenige
woorden met mij te kunnen wisselen. Hij deelde mij dan ook in
allerhaast mede, dat er op het bureel der gevangenis een officieel stuk was toegekomen, meldend dat het doodvonnis van

Bernard veranderd was in levenslangen dwangarbeid, maar dat
ik, onder geen voorwendsel, er een woord over reppen mocht
om hem — den soldaat — niet in moeilijkheden te brengen.
Het was alsof ik den hemel openen zag. 1k had nog een
kwaart uurs onder de open lucht te blijven, maar de grond
scheen als te branden onder mijne voeten. 1k herinner mij niet
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meer of ik den Sleeswijker beloofd had het stilzwijgen te bewaren, maar zeker is het dat ik, in mijne cel weergekeerd, niet
eens wachtte totdat de deur onzer cel gesloten werd, om de
beide handen van mijnen gezel te grijpen en hem blijmoedig toe
te spreken :
— <‹ Bernard, jongen, ik kom u de stelligste verzekering
geven, dat gij niet zult gefusiljeerd worden. Uwe doodstraf is
veranderd in levenslangen dwangarbeid ; maar ge weet wat dit
beteekent : als er vrede komt, gaan wij alien naar huis. Verheug en verblijd u ! »
Wel voelde ik de handen van den jongen man geweldig in
de mijne trillen, maar hij staarde mij aan met eenen blik, alsof
ik hem een onverstaanbaar problema in het Chineesch hadde
opgedischt.
— « En, » riep hij na eene poos uit, « ge bedriegt mij
toch niet ? »
— 0 U bedriegen ?.... Dat zou toch we! het wreedste zijn
dat men zich voorstellen kan. Ten andere, wanneer heb ik u
om een enkel woord bedrogen ? Morgen of overmorgen zult ge
beneden ofwel op de Kommandantur ontboden worden. Verbaas u derhalve daarover niet, want gij weet reeds wat men u
meedeelen zal. »
— « En hoe zijt ge daar achter geraakt? 0 vroeg Bernard,
aan wiens oogen een paar glinsterende tranen bengelden.
— « 0 ! wat dat betreft, vraag me daar niets over, want
ik mag niemand in moeilijkheden brengen. Geloof echter als
Evangelie wat ik u gezegd heb, en verbaas er u niet om wanneer ge geroepen wordt. »
Bernard drong niet verder aan, maar geheel zijne houding
bewees dat hij voile vertrouwen in mijne woorden stelde.
1k beleefde den gelukkigsten dag mijns levens ; want, onbewimpeld gesproken, sinds eene maand had ik, om het lot van
mijnen gezel, meer geleden dan gansch den duur miiner gevangenschap. En onbetwistbaar is het dat, indien ik zelf tot de
doodstraf ware veroordeeld geweest, ik mij er oneindig minder
om zou bekommerd hebben.
Nog zaten we beiden vol begeestering over deze strafverAndering te redekavelen, toen, omstreeks een uur van den mid82

dag, als naar gewoonte, mijn maal door eenen soldaat in de
cel gebracht werd.
Des Zondags was er doorgaans bij mijn eten tabak gevoegd, en daar ik reeds van daags te voren zonder tabak zat,
wekte het natuurlijk mijne bekommering, of men thuis mijn
rookgerief niet vergeten had. Het was alsof dien dag de Voorzienigheid zich met ons bemoeid had, want bij 't openen van
het pak rolden er reeds eenige sigaren uit ; ook kwamen er
twee pakjes tabak uit te voorschijn, en toen het laatste dagblad
ontplooid werd, vertoonde zich eene fijn gebakken taart voor
onze oogen.
Het zicht der taart bracht mij in herinnering dat, tijdens
het laatste bezoek mijner vrouw en schoonzuster, deze laatste
mij gezegd had, dat mevrouw Delehouzee, de menschlievende
gade van den onderbestuurder der Belgische gevangenis te
Antwerpen — en die eene vriendin van den huize was — bij
de eerste de beste gelegenheid een gebak voor mij in gereedheid zou gebracht hebben. En nu had het toeval gewild, dat
dit gebak nooit op een meer gepasten tijd in onze cel kon aanlanden.
Dien Zondag middag zaten wij bij onze schamele tafel als
twee renteniers in een restaurant. Nooit wellicht had het eten
ons beter gesmaakt.
Wel was het verboden stekjes in bezit te hebben, maar bij
mijn eten werden er altijd op behendige wijze binnengesmokkeld, zoodat ik nooit zonder lucifertjes was. Niet zoodra was
ons noenmaal verorberd, of ik stelde Bernard voor eene sigaar
te rooken op de gelukkige tijding. Wel was deze eenigszins beducht voor het rooken, maar den Zondagnamiddag was gewoonlijk alles rustig in de gevangenis te Antwerpen, zoodat er
weinig gevaar bestond verrast te worden. Wat meer is, de
Sleeswijker-soldaat had mij 's morgens gezegd, dat hij dien namiddag in onze afdeeling de wacht had, en van dit oogenblik of
mocht er gebeuren wat wilde. Voor verrassing of straf was dus
niet te vreezen. En weldra dwarrelden de geurige tabakwolkjes
door onze eel.
Neen, gelukkiger dag had ik nooit beleefd. Ook Bernard
scheen als te herleven en, ofschoon zijne gezondheid sterk on83

dermijnd was, legde de ongelukkige lien namiddag toch eenige
opgeruimdheid aan den dag, wat sinds lang niet meer het geval
was geweest.
Eerst vier dagen later werd Bernard bij den Hauptmann
ontboden, om hem in kennis te stellen met de wijziging van
straf. Wel was Karlowa niet meer zoo beestig geweest als toen
hij in onze cel trad, maar zonder een aantal grofheden aan het
adres van den ongelukkige, had het toch niet kunnen gaan. Dat
lag zoo wat in den aard der Duitsche cultuur.
In den loop der volgende week begon Bernard bloed te
spuwen. 1k ried hem dringend aan, zich door den arzt te laten
verzorgen, maar hij was er onzer geen voorwendsel toe te bewegen. Telkens ik hem daartoe aanspoorde, kreeg ik onveranderlijk ten antwoord : v Als ik dan toch sterven moet, zal het
(Mar zijn, in den hoek der cel, maar geen Duitsch geneesheer
zal er zijn om mij bij te staan. »
Doch Bernard zou niet in den hoek onzer gemeenzame cel
den geest geven. Neen ; want enkele dagen nadien werd hem
meegedeeld, dat hij in Duitschland het aantal Belgische gevangenen moest gaan vergrooten.
Meer dood dan levend nam hij afscheid, niet uit angst —
want, ofschoon in strijd met de waarheid, had ik hem het regiem der Duitsche gevangenissen zoo voordeelig mogelijk afgeschilderd, om hem niet geheel te ontmoedigen — maar omdat
zijn gezondheidstoestand van zulken aard was, dat bet mij niet
zou verwonderd hebben, indien men hem dood op den trein
hadde aangetroffcn. 1k ben dan ook altijd de meening toegedaan geweest, dat hij den overtocht niet lang zal overleefd hebben, en zijn verlaten graf ergens op het kerkhof eener Duitsche
gevangenis moet te vinden zijn. 1k althans heb van den ongelukkige nooit meer iets vernomen.
Met de verdwijning van den ter dood veroordeelde eindigde
ook mijn verblijf in cel 73. 1k werd naar beneden verbannen,
waar ik, in enkele dagen tijds, een aantal nieuwe collegas kreeg,
die bijna zoo snel verhuisden als ze gekomen waren. In de
maand tijds die ik in dezen vleugel verbleef, mag ik met besliste
zekerheid getuigen, dat ik met al de standen der maatschappij
— van den arbeider tot den edelman — in nauwe betrekking
84

was gekomen. Het langst vertoefde ik in mijnen nieuwen staat
met den heer Liberati, een in de Antwerpsche verzekeringswereld goed gekende figuur, die voor het verspreiden van v La
Libre Belgique » door de Duitschers op 't droge was gebracht.
Liberati was bovendien een beste gezel, die uitmuntende herinneringen heeft nagelaten.
Maar ook mijn rijk in de gevangenis mijner geboortestad
zou nog van korten duur wezen. Slechts weinige dagen na
Nieuwjaar klonk ook voor mij het bevel : « Naar Duitschland
terug I *
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Ix.
WIE GRAAG EENS EEN REISJE NAAR CASSEL WIL DOEN....

Dinsdag 15 Januari 1918, te 3 uur 's morgens,
werden de gevangenen gewekt om naar Duitschland gedeporteerd en te Bonn, te Rheinbach, te
Munchen, te Cassel of elders in de gevangenis opgesloten te worden. Te 5 uur moest de afreis plaats hebben bij
een buitengewoon koud weer.
Deze reis droeg een geheel ander karakter dan degene
welke ik, een jaar geleden, gedwongen wend mee te maken.
Voor hen, op de hoogte van dergelijke transporten, is het
overbodig aan te stippen, op welke voorkomende en hoffelijke
wijze de gevangenen hun afscheid krijgen. Voor degenen, die
het geluk hebben gehad daarvan volkomen onbewust te blijven,
moet ik hier bijvoegen, dat er op de open plaats der Antwerpsche gevangenis twee karren van het « Hotel der Patriotten *
gereed stonden, om de gasten naar de Middenstatie te voeren.
In deze karren is het gansch duister; er in recht staan, is
bepaald onmogelijk; er in zitten, kon thans evenmin gebeuren.
Er bleef ons dus niets anders over, dan in deels liggende houding tegen elkanders lichaam aan te drukken en alzoo te blijven staan, te liggen of te hangen, al naar gelang men het noemen wil — totdat wij de Middenstatie zouden bereikt hebben.
1k geef de stelligste verzekering dat menig acrobaat er den neus
zou tegen opgetrokken hebben. 1k laat hier nog ter zijde het
P

86

gevloek en getier der soldaten, om drie-en-lwintig menschen te
schoppen in twee karren, waarin niet behoorlijk plaats was voor
de heift.
Omringd door een dozijn Duitsche soldaten, de bajonet op
't geweer, toog de mystieke stoet stapvoets door de donkere
straten der stall en, na een kwaart uurs konden de karren zich
ontlasten van het menschelijk vee. 1k gebruik hier het woord
vee, loch ik kon moeilijk gelooven, dat ooit op zulke wijze vee
is vervoerd geworden.
Ongeveer eene halve uur later hadden 36 menschen —
23 gevangenen, 12 soldaten en 1 feldwebel — met al hun pakgoed en valiezen, plaats genomen in een enkelen wagon, waarin
geen licht brandde, noch verwarmingsbuizen aanwezig waren,
en dit te midden van den winter en bij een zeer onstuimig weer.
En als men er nog enkele gebroken ruiten bijvoegt, zal men
zich nagenoeg een denkbeeld kunnen vormen van het « aanlokkende, » dat ons op onze lange reis te wachten stond.
Van Antwerpen tot Leuven ging alles betrekkelijk goed in
verhouding van den toestand. Te midden van hevig afwisselende
regen- en sneeuwvlagen, bleef de trein staan op eene eenzame
plaats der statie.
wij, die ons voorgesteld hadden, dat de trein zich weidra
wederom in beweging zou stellen, zagen ons zeer bedrogen in
onze verwachting. Na een kwaart uurs kwamen wij tot de overtuiging, dat de locomotief was afgehaakt en dat er bijgevolg van
het voortzetten onzer reis geen spraak zijn kon.
Het kon alsdan ongeveer 9 1/2 uur van den morgen geweest zijn. De feldwebel deed aan ieder gevangene een stuk
brood uitdeelen ; er was echter niets te drinken, want geen onzer, uitgezonderd de soldaten, had drank bij zich. Het waren
veldflesschen, gevuld met koffie.
Het eene uur verstreek na het ander, zonder dat er eenig
bericht kwam om de reis voort te zetten. Ondertusschen regende het onafgebroken voort, niet zelden afgewisseld door
hevige sneeuwstormen.
In den loop van den namiddag kregen wij te Leuven het
zonderling schouwspel te zien van eenen trein, welke van het
Westelijk front weerkeerde en op de volgende lijn had plaats
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genomen. Op dezen trein bevonden zich een aantal lijken van
gesneuvelde Duitsche soldaten. Nauwelijks was, een uur later,
deze trein voortgestoomd, of op dezelfde plaats hield een andere trein stil, bijna uitsluitend samengesteld uit open wagons.
Deze waren gevuld met de rompen van paarden, die met de
pooten in de lucht lagen, en waarvan het meerendeel den kop
doorschoten was. Voorwaar een verrukkelijk (?) schouwspel
voor ons, gevangenen, welke naar Duitschland vervoerd werden, en waarvan er reeds velen van Borst begonnen te klagen.
Weldra vie! de avond en de duisternis omringde ons geheel. Wij bevonden ons reeds dertien uren in den wagon, in
de ware beteekenis van het woord op onze banken « gekluisterd >>, want het was schier onmogelijk zich de geringste beweging te veroorloven.
Links en rechts poogde een der gevangenen eenige verkwikking in den slaap te vinden, loch langer dan enkele minuten duurde dit niet. Wat mij betreft, aan rusten vie! niet te denken, want na reeds zoolang in dezelfde houding gezeten to
hebben, kreeg ik het gevoel, alsof een gedeelte mijner ledematen geradbraakt was.
Omstreeks tien uur van den avond werd ons meegedeeld,
dat wij eindelijk onzen Calvarieberg voort gingen bestijgen, en
terzelfdertijd ontvingen wij een tweede en laatste stuk brood van
militaire zijde.
Enkele minuten later werden wij alien door elkander geschud : de locomotief stuwde ons rijtuig met geweld op eenen
goederentrein, waarvan onze wagon gehecht was. Wij waren
dus de eenige reizigers van gansch den trein. Naar mij een der
soldaten verzekerde, bestond de goederentrein slechts uit eetwaren, in Belgie verzameld — lees : gestolen ! — om mee
naar Duitschland gevoerd te worden.
Voort ging het thans, mits merkelijk oponthoud aan elke
statie. Omstreeks twee uur van den nacht bevonden wij ons in
het Luikerland, in de nabijheid van Verviers. Daar bereikte ons
de tijding, dat wij niet verder konden doorreizen, omdat eene
hoogerop liggende dwarslijn versperd was door een goederentrein, welke op eenen trein Italiaansche krijgsgevangenen geloopen was, bij welker ramp er een dertigtal gedood werden.
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De locomotief werd van onzen trein gehaakt, en weer stonden
we verlaten op de baan.
Inmiddels steeg er een gedeeltelijk geklaag van honger en
een algemeen gejammer van dorst op tusschen de ongelukkigen. De levensmiddelen,den Maandagavond door 't Antwerpsch
komiteit verstrekt, waren reeds verorberd en de enkelen dergenen, welke bovendien levensmiddelen van huis hadden meegekregen, konden niet anders doen dan de kristelijke plicht van
naastenliefde vervullen en hier en daar wat in de hand te steken, zoodat de gezamenlijke voorraad weldra geheel uitgeput
was. Daardoor echter was de dorst niet gelescht, die ons verschrikkelijk begon te kwellen.
Ondanks de zeldzame gazlantaarnen, welke links en rechts
hun mat licht door de ruimte wierpen, had ik toch van uit onzen
lijdenswagon bespeurd, dat wij ons in de nabijheid van een
aantal werkmanswoningen bevonden, en toen het nagenoeg
viif uur van den morgen geworden was en in de werkmanswoningen lichtjes begonnen te pinken, wendde ik mij tot den
overste met de woorden :
— 0 Feldwebel, wij alien stikken van den dorst en langer
kan die toestand niet blijven Buren. Er moet dringend uitgezien
worden naar een middel om ons te laven. .
— « 1k beschik niet over drank en kan er u bijgevolg niet
aan helpen ! . kreeg 1k, op ietwat norschen toon, ten antwoord.
— 0 Als gij niet over drank beschikt, moet er iets anders
op gevonden worden, . hernam ik. 0 Beken toch dat de toestand, waarh wij ons bevinden, onmenschelijk moet genoemd
worden. Te Leuven reeds hebben wij een oponthoud gehad van
tien uren, en misschien zullen wij hier nog langer moeten stil
blijven. »
— « Dit oponthoud is niet aan mij te wijten. »
— « Aan ons evenmin, maar er dient toch afgerekend te
worden met het feit. Vergeet niet dat er reeds 24 uren verloopen zijn, sedert iemand onzer nog een druppel water over de
lippen heeft gehad. Ondertusschen hebt gij en uwe soldaten
over gevulde veldflesschen kunnen beschikken, en gij gevoelt
dus ons lijden niet. Wie verzekert of iemand onzer, binnen andermaal 24 uren op de plaats zijner bestemming zijn zal ; wij
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zouden diensvolgens 48 uren doorgebracht hebben zonder een
teug water. Daaraan valt echter niet te denken en er moet, ondanks alles, een einde aan dien ellendigen toestand komen.
Het is al erg genoeg, ingescheept te zijn op eene wijze, die het
ons zelfs niet mogelijk maakt een oogenblik verkwikking in
den slaap te vinden. Indien Duitschland zwijnen vervoerde, zou
het misschien wel bezorgd zijn geweest, om den dieren op tild
en stond voedsel en water voor te zetten; maar, Duitschland
vervoert nu Belgische politieke gevangenen, die de misdaad
hebben begaan hun land te dienen, en voor dezen is een stuk
brood en water te veel ! »
— « Wat ik niet heb kan ik niet geven ! . beet de feldwebel kortaf.
— « Dat is waar; maar, dan kan er toch naar een ander
middel gezocht worden. »
— A Kent gij een ander middel ? .
— « Dit middel ligt bij de hand : dat een soldaat mij vergezelle, en ik zal in een der huizen aan den overkant water
gaan vragen, wat toch zeker niemand weigeren zal.
Nadat de feldwebel zich eenige oogenblikken bedacht had,
volgde eindelijk de toestemming.
Vergezeld van twee soldaten mocht ik den trein verlaten.
In 't voorbijgaan had ik van de gelegenheid gebruik gemaakt
om aan een Duitsch statiebearnbte te vragen, hoelang ongeveer
onze trein nog zou stil blijven, en het antwoord was op verre
na niet bemoedigend.
Weinige m'nuten later klopte ik in de duisternis op de
deur eener werkmanswoning. Eene vrouw van ongeveer een
vijftigtal jaren opende en, na vernomen te hebben in welken
ellendigen toestand wij ons bevonden, verklaarde zij zich dadelijk bereid het gevraagde te bezorgen. 1k vroeg haar tevens, of
er in deze streek ook een hulpkomiteit voor Belgische politieke
gevangenen bestond. Het antwoord luidde bevestigend en, wat
mij nog aangenamer was, een der komiteitsleden woonde in de
aanpalende straat en de vrouw stelde voor, mij naar bedoelde
waning te vergezellen. De soldaten vonden daar geen bezwaar
in, en enkele oogenblikken later werd er aan de bel van een
burgershuis getrokken. De vrouw liet mij niet eens den tiid de
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zaak uiteen te zetten, maar gaf zelve een relaas van onzen toestand, waarna de heer zich tot mij wendde met de opmerking :
— 0 lk wil wel onmiddellijk alles in het werk stellen om u
hulp te verschaffen; maar, wanneer deze gereed zij, is de trein
misschien lang vertrokken ? »
— q Toch niet; mijnheer, » gaf ik ten antwoord. « VOOr
den middag kan de versperde lijn onmogelijk weer vrij gemaakt
worden. De statiebeambte, wien ik daarover geraadpleegd heb,
was zelfs van gevoelen, dat er vOOr twee uur na den middag
niet aan afreizen zal kunnen gedacht worden. .
— « Goed; dan zal ik aanstonds de noodge maatregelen
nemen. Wij zullen doen wat mogelijk is. »
Na den heer welgemeend bedankt te hebben om zijne
mensehlievendheid, togen wij terug.
Onderweg sprak de vrouw :
— « Als de trein toch verscheidene uren stil blijft, doe ik u
het voorstel, koffie voor de gevangenen gereed te niaken. »
— « Dat is zeer edelmoedig v:,,n uwentwege, yi lief ik er
op volgen, q doch uw voorstel kan slechts aangenomen worden onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat alle gedane onkosten vergoed worden. Er bevinden zich tusschen ons, wel is
waar, eenige behoeftige gevangenen, maar anderen zullen voor
dezen betalen. Zoodoende zult gij ons nog den grootste aller
diensten bewezen hebben. ›,
— 0 Neen, dat niet ! . wedervoer de brave Walin met een
afwijzend gebaar. « Mijnheer, om de liefde Gods, verneder ons
niet door het aanbieden van geld. Wij bezitten voorzeker niet
veel, maar het weinige dat 'wij voor de ongelukkigen kunnen
doen, zal Onze-Lieve-Heer ons wel op de eene of andere wiize
weten te vergelden. >:-.
1k drong niet verder aan, doch was vast besloten zorg
te dragen, dat alles zou vergoed worden.
Slechts enkele minuten later keerde ik tot mijne medegevangenen weer met eenen emmer water en een glas, waaraan
ieder zich naar hartelust kon te goed doen.
Wie oordeelt over onze verbazing toen, ongeveer een halve uur later, dezelfde vrouw bij onzen wagon verscheen, in gezelschap van een drietal harer buurvrouwen, elk voorzien van
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een pot warmen koffie, alsmede een man van nagenoeg een
zestig jaren, die op een bord ongeveer een vijftigtal met confituur besmeerde boterhammen droeg, welke hij ons, uit naam
zijner meesteres, gulhartig kwsam aanbieden.
Onnoodig hier bij te voegen, dat alles met de grootste
dankbaarheid aanvaard werd.
Hoe ik ook aandrong om, in vergelding, door allerhande
middelen, de vrouwen eenig geld te doen aannemen, ik kon er
onmogelijk in gelukken. Ook de pogingen van den heer Michiels, professor te Brussel — een ter dood veroordeelde doch
die, na zes maanden wachtens en dagelijks den dood voor de
oogen gezien te hebben, eindelijk zijne straf gewijzigd zag in
levenslangen dwangarbeid — bleven gansch vruchteloos.
Er stond ons dus niets antlers te doen, dan openiijk hulde
te brengen aan den geest van menschlievendheid, welke deze
arme moeders bezielde, om ons bij te staan in de noodlottigste
uren, die wij genoodzaakt waren, tijdens onzen langdurigen
overtocht, moesten trachten te boven te komen.
Niettegenstaande al ons verzet, kwamen dezelfde vrouwen,
in den loop van den morgen, ons nogmaals koffie aanbieden.
Omstreeke elf uur daagde het plaatselijk hulpkomiteit op,
dat aan elken gevangene een half brood uitdeelde. Op hetzelfde
oogenblik vertoonde zich andermaal de bejaarde man, die ons
reeds in den vroegen morgen onthaald had op boterhammen,
en kwam, nogmaals uit naam zijner meesteres, vragen of wij
met eenige zekerheid wisten, om welk uur wij zouden afreizen.
Na genomen inlichtingen zou daaraan, omstreeks twee uur
in den namiddag, gevolg gegeven worden. Daarop kondigde
de brave man ons aan, dat er in dit geval nog juist tijds genoeg
zou overbliiven om gekookte aardappelen voor ons in gereedheid te brengen, bericht, dat met de grootste voldoening vernomen werd.
En zooals het beloofd was, geschiedde het. Te 1 uur werden wij in onzen wagon vergast op de smakelijkste aardappelen
welke wij sinds langen tijd geeten hadden. Met eenige woorden
van innigen en welgemeenden dank werden een weinig nadien
de ledige schotels overhandigd, en order het wuiven der zakdoeken en het luidruchtig geroep : . Vive la Belgique ! Vive
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notre Roi ! ›) door de Waalsche vrouwen der buurt, zette de
trein zich langzaam in beweging.
Een paar wren later ontrolde zich een heerlijk panorama
voor onze oogen. Een groat gedeelte van het Walenland was
overstroomd. Het aardkleurig water, veroorzaakt door regen en
gesmolten sneeuw, kwam bruischend van de bergen gestroomd
en, voortgezweept door een krachtigen wind, vloeide het in
snelle vaart door de straten, welke aan ware rivieren geleken.
Bij 't vallen van den avond bereikten wij de grenzen van
Belgie en Duitschland. Hier deed zich een kluchtig tooneel van
administratie voor. Niet zoodra had onze trein Herbestahi bereikt, of een militair, met witten band om den arm, trad onze
wagon binnen en, zonder het minst rekening te houden van de
Duitsche soldaten welke ons vergezelden, vroeg hij naar onze
« passen ». Daar natuurlijk niemand onzer over eenen 0 pas »
beschikte, vroeg hij op hoogen toon, wat wij in Duitschland
wilden komen aanvangen. Waarop ik hem ten antwoord gaf :
— 0 Wij zijn op speelreis, en de keizer heeft kosteloos
eenen trein aan onze beschikking gesteld, .om de voornaaniste
gevangenissen van Duitschland te bezoeken en er de soep te
gaan proeven. De feldwebel heeft al de noodige officieele papieren op zak. »
De feldwebel, die ook vol verbazing den keizeriiiken controleur aan 't werk had gezien, sprong eensklaps recht en vroeg
dezen of hij niet bemerkt had, dat er zich in den wagon niets
dan een transport Belgische portieke gevangenen be yond, die
volstrekt geen 0 pas >> noodig hadden. Maar aldus verstond de
verwaande .controleur het niet. Het eene woord bracht het ander bij, en na enkele minuten was tusschen beiden de twist zoo
hoog gestegen, dat er voor oorvagen ging gevreesd worden,
toen eindelijk de controleur zich brommend verwijderde, en wij
gerust konden uitstappen om den trein op te sporen, welke ons
naar Keulen voeren moest, in welke stad wij te 10 uur 's avonds
aankwamen.
Hier verlieten ons twee medegevangenen, waaronder professor Michiels, welke onmiddellijk, na aankom gt te Keulen, gebruik moesten maken van den trein, welke hen naar Rheinbach
geleiden zoun Al de overige gevangenen moesten in de statie
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blijven wachien tot middernacht, alvorens voort te kunnen reizen.
Toen middernacht verschenen was en wij plaats wilden
nemen op eenen gereedstaanden trein, werden wij daarin verhinderd onder voorwendsel, dat er met sneltreinen geene gevangenen mochten vervoerd worden. Wil hadden dus tijd genoeg. En daar stonden wij, zonder te weten wat er, gedurende
het overige van den nacht, van ons geworden zou.
Het hoofd van den feldwebel, dat tot dan al niet te helder
geweest was, scheen thans geheel op hol te zijn geraakt. Als
een waanzinnige liep hij been en weer en keerde omstreeks
twee uur van den nacht terug met het bericht, dat hij eindelijk
een onderkomen voor ons gevonden had.
Dit onderkomen was noch min, noch meer, dan het eerbiedwaardig verblijf van... den Keulschen « amigo ! » welke
zich onder de statie, bezijden het politiebureel, bevindt. Daar
werden wij met 21 man binnen gestoken, in afwachting van wat
er daags nadien met ons gebeuren ging.
In Duitschland, zooals men weet, is alles grootsch aangelegd; ook de Keulsche amigo bevindt zich in dit geval, want er
kunnen gemakkelijk een goed honderdtal logeergasten plaats
in vinden.
Bij onze intrede troffen wij er een paar gevangenen aan
een Fransch krijgsgevangene, die het interneerkamp van Soltau
ontvlucht en te Keulen gevat was, alsmede een jong Brusselsch
student, veroordeeld om naar een militair kamp gezonden te
worden.
Voor alle bemeubeling bevonden zich in dezen uitgestrekten amigo slechts een paar zitbanken, echter onvoldoende om
er alien plaats op te kunnen nemen. Op de zijkanten van den
trap en op de muren troffen wij de namen aan van eene menigte
Belgische gevangenen, zoodat wij niet de eerste BeIgen waren,
die er nachtverblijf hadden gevonden.
Daar wij te 5 1/2 uur vertrekken moesten, kon er evenmin
aan slapen gedacht worden.
In den amigo waren wij geheel aan ons zelven overgelaten, want geen enkel soldaat had het noodig geoordeeld zich
bij ons te vervoegen.
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Gelukkiglijk deed zich tijdens den nacht iets voor, dat de
eentonigheid brak en de overige uren eenigszins gezellig deden
voorbijgaan. Om 3 uur kregen wij nieuw gezelschap in de gedaante van een dertigiarigen Rus, gewikkeld in een pelsen jas.
Deze Rus had gansch het voorkomen van een foorgoochelaar.
Met een ruwen stomp in den rug was hij aet verblijf der gelukzaligen >> — zooals er op den muur in 't Vlaamsch geschreven
stond — binnen gedonderd, waarop hij zich tot ons wendde en
in het Fransch op eenen toon sprak, welke niet weinig den
lachiust opwekte
— « En zeggen, dat de Duitsch-Russische vredesonderhandelingen volop aan gang zijn ! »
Het duurde dan ook niet lang of de Rus begun ons te vergasten op eene soort oorlogsvoordracht, waarvan schering en
inslag was dat, wanneer al de soldaten der oorlogvoerende Ianden te gelijk in werkstaking gingen, de krijg onmiddelliik een
einde nemen zou.
En daaraan scheen niemand te twijfelen. Maar de weg tot
deze algemeene militaire werkstaking vergat hij aan te duiden.
Toen de feldwebel ons kwam opeischen, was de voordracht van den Rus nog op verre na niet geeindigd, want de
ingerekende bleek er vele diplomatische kennis op na te houden, welke hij breedvoerig uiteen zette.
Eten kregen we niet, maar de feldwebel, als een goed vader die het levensbelang zijner kinderen behartigt, had er zorg
voor gedragen zijne veldflesch met koffie te vullen, uit zijnen
zak een geneverglaasje te voorschijn te halen, en ieder een
slokje koffie te schenken. Misschien vreesde hij eene indigestie
voor ons onder weg, en dit had hem, natuurlijk, veel last kunnen berokkenen.
Dus, Donderdagmorgen, namen wij plaats in verschillende
treinen, om naar onze wederzijdsche gevangenissen voortgegezonden te worden.
Een tiental medegevangenen, bestemd orn naar het Noorden vervoerd te worden, reisden met mil voort tot Elberfeld, in
welke stall wij omstreeks tien uur van den morgen aankwamen,
door honger verscheurd.
Eene halve uur later vertrokken er treinen die ons verder
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brengen konden, doch het waren alweer sneltreinen, waarop
we niet toegelaten werden. Wij moesten dus wachten tot twee
uur van den namiddag.
Niet zonder reden steeg er tusschen de gevangenen een
algemeen gemor op om het volstrekt gemis aan voedEel, want
men verlieze niet uit het oog, dat wil ons reeds viiftig uren op
de beenen bevonden zonder slapen, en slechts voor de helft
van lien tijd van levensmiddelen voorzien.
Wel is waar hadden wij te Elberfeld een oponthoud van
vier uren, doch, met uitzondering van een glas doorslecht bier,
was er in de wachtzaal der statie volstrekt niets te bekomen.
Hoe gingen de gevangenen het dan schikken, welke eerst den
volgenden avond op de plaats hunner bestemming konden geraken ?
Hoe het zij, na lang heen en weer gepraat moest de feldwebel erkennen, dat onze overtocht in waarlijk onmenscheliike
voorwaarden geschiedde, maar hij zag zich tevens verplicht er
alle verantwoordelijkheid van zich of te schudden, daar hij al het
brood, bestemd voor de gevangenen, sinds lang had uitgedeeld
en over den langen duur der reis volstrekt onwetend gelaten
was.
Op ons aandringen begaf hij zich tot de krijgsoverheid der
stall om te vernemen, wat er in onzen toestand te doen bleef.
Na een half uur keerde hij weer met het menschlievend bericht,
dat er onder geen voorwendsel aan politieke gevangenen eten
mocht verschaft worden.
Waren wij eene degelijk ingerichte moordenaars- of brandkastdievenbende geweest, op weg mar deze of gene gevangenis, zou dergelijk verbod zeer zeker niet toegepast zijn geworden, maar voor politieke gevangenen veranderde dit merkelijk
de zaak.
Eindelijk toch scheen de schranderheid van onzen militairen geleider er iets antlers op gevonden te hebben, want hij
wendde zich tot ons met de woorden :
— « 1k wil nog eene allerlaatste poging wagen om te
trachten in eten te voorzien. 1k zal mij tot een plaatselijk komiteit richten en zeggen dat ik mij hier bevind met een transport
mannen, nit Antwerpen vertrokken om vrijwillig in Duitschland
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te komen arbeiden. Eertijds heb ik nog dergelijk transport geleid en dan werd er op den doortocht eten verstrekt. Mocht
ondertusschen iemand komen vragen of gij waarlijk met een
arbeidsdoel tot hier zijt gekomen, gij weet dus welk antwoord
gij te geven hebt. o
Maar er kwam niemand vragen of wij vrijwillig voor de
Duitschers gingen werken, en indien men mij dienaangaande
hadde o gepolst o, zeer zeker zou ik afdoende 0 neen 0 geantwoord hebben.
Het middel van den feldwebel droeg echter goede vruchten. Op den middag kregen wij in de wachtzaal der statie
van Elberfeld elk eene portie zuurkool, voor dewelke 1.50 Mark
per man moest betaald worden.

4
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X.
MN ONDERHOUD MET EEN HAUPTMANN
DER DUITSCHE LANCIERS.

midden eener ware sneeuwlawien vertrokken wij
op den vastgestelden tijd in verschillende richtingen.
1k was de eenige gevangene welke naar CasselWehlheiden toog, in gezelschap van een enkelen
soldaat. Eene halve uur later moesten wij andermaal uitstappen,
om twee uren lang op een volgenden trein te blijven wachten.
En toen zouden wij rechtstreeks naar Cassel stoomen, nog een
afstand van ruim zeven uren trein.
Op dezen trein be yond zich buitengewoon veel yolk. Ili
was op het perron blijven staan om, onder 't rijden, het natuurschouwspel te bewonderen, dat zich v6Or mijne oogen ontrolde.
Op eenigen afstand vertoonden zich niets dan hooge, steile
bergen, bedekt met eene dikke sneeuwlaag, terwijl de massa
nog voortdurend werd opgehoopt, want op sommige oogenblikken viel de sneeuw zoo overvloedig en zoo dicht, dat de
bergen niet meer zichtbaar waren. Op eene lengte van ongeveer anderhalf uur trein was bovendien alles aan den voet der
bergen overstroomd. Het natuurtafereel, dat ik te genieten
kreeg, was alleen bijna de reis waard naar de konink- en keizerlijke residentiestad Cassel, want tooneelen als deze werden in
Vlaanderen nooit gezien.
1k had opgemerkt dat, in een klein compartiment dat zich
tegenover mij be y ond, een bejaard heer, met groote pelsen muts
E
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op het hoold, gezeten was, en naast dezen een Hauptmann der
Duitsche lanciers, met blinkenden metalen helm, die hem hoofd
en hals geheel bedekten. Het was een man van ongeveer vijftig
jaren, van buitengewoon krachtigen lichaamsbouw, en wier
uiterliik dadelijk aan de figuur van Bismarck denken deed.
Het had eveneens mijne aandacht opgewekt, dat hij zich
op zeker oogenblik opgericht en een gesprek aangeknoopt had
met den soldaat, welke mij vergezelde.
Eensklaps trad deze taatste op mij toe en vroeg of ik even
tot den Hauptmann komen wilde, die mij over een en ander
wenschte te onderhouden.
Dit verzoek verbaasde mil niet weinig. Wie had er ooit
aan durven denken dat ik, in hoedanigheid van politiek gevangene, op eenen trein welke door Duitschland stoomde, een
« interview » met eenen Hauptmann der lanciers zou gehad
hebben. En toch was het zoo.
Toen ik in het compartiment verscheen, verdween de
schijnbaar norsche uitdrukking geheel van het gelaat des kriigsmans en maakte plaats voor eene vriendelijke bejegening.
In geradbraakt Fransch decide hij mij mee, van mijnen
geleider vernomen te hebben dat ik politick gevangene was en
van Antwerpen kwam, o het brandpunt der activisten, » voegde hij er met zekere zelfvoldoening bij, 0 waarover de Duitsche
bladen reeds zooveel geschreven hadden, en die bezig waren
Vlaanderen gansch vrij te maken van het Fransche juk, om een
zelfstandigen Staat in het leven te roepen.
Mijn ondervrager beweerde ook wel een weinig Hollandsch
te kennen dat, naar hij meende, eenige overeenstemming had
met de Viaamsche (!!!) taal. En nu verlangde hij van mij, nopens deze activistische beweging in de Scheidestad, een en ander te weten. En hij verzocht mij, plaats te nemen tegenover
hem.
lk stelde den Hauptmann de vraag, of het niet verkieslijker
zijn zou, af te zien van dit onderhoud, vermits ook onvermiidelijk de oorlog zou ter spraak komen, en er alsdan onaangename
woorden konden gewisseld worden, die liefst achterwege
mochten blijven. lk verzocht hem tevens niet uit het oog te verliezen dat ik politick gevangene was, en dat daardoor vrijmoe99

dig spreken reeds gedeeltelijk als uitgesloten moest beschouwd
worden. Maar de Hauptmann onderbrak mij eensklaps met de
aanmerking :
— 0 0 ! ons onderhoud is van louter persoonlijken card,
en uwe gevangenschap heeft daar niets mee te maken. Al wat
ik verlang zijn eenige inlichtingen over den toestand in Belgic;
en mocht er tegenover ons, Duitschers, een onaangenaam
woord tusschen gemengd worden, zal ik niet vergeten het onderhoud uitgelokt te hebben. »
Nog poogde ik het « interview » te ontwijken door de opmerking, dat ik reeds dertien maanden gevangen zat en inmiddels nog weinig van den algemeenen toestand was te weten
gekomen; maar ik kon er niet in gelukken hem van zijn voornemen of te brengen. « Ten andere, > voegde hij er bij, « in
de beste voorwaarden zullen er nog minstens Brie uren verloopen, vooraleer wij Cassel bereiken kunnen. Ons gesprek zal
den tijd korten.
En onmiddellijk liet hij er op volgen :
— 0 Kan men zich te Antwerpen reeds gewennen aan het
denkbeeld dat, na den oorlog, deze stall Duitsch bliIven zal ?
1k bekeek den Hauptmann van het hoofd tot de voeten, en
er moest op mijn gelaat wel veel verbazing zichtbaar zijn geweest, om hem plotseling te doen hernemen :
— « Gij schijnt dan niet veel geloof te hechten aan hetgeen
ik u vraag ?
— « Herr Hauptmann, » voegde ik hem toe, a veeleer zou
ik gelooven dat de domkerk van Keulen in puin zou storten,
dan dat een enkel Antwerpenaar — natuurlijk met uitzondering
der activisten — het gedacht deelen zou, dat ooit onze Scheldestroom aan Duitschland behooren zal. *
— a En toch zal dit gebeuren ! * bevestigde de Hauptmann, met jets zegevierends om de lippen.
Mijn antwoord luidde :
— « 1k acht het bepaald nutteloos daarover thans te twisten. Alleenlijk wil ik u dit zeggen : Indien Duitschland aan lien
eisch houdt, zal de oorlog nog vele jaren duren. Napoleon I
sprak eenmaal de historische woorden uit : a Antwerpen is,
door zijne geographische ligging, eene pistool, gericht op de
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borst van Engeland. » Welnu, Groot-Brittanje zal de wapens
nkt neerleggen, zoolang de Scheldestroom niet vrij zal zijn
van Duitsche overheersching. *
— « En dan de vier millioen Viamingen, die er met hand
en tand naar streven om zich los te scheuren van de verfranschte
Belgische regeering ?... Stond er verleden jaar niet in alle Duitsche bladen te lezen, dat eene afvaardiging van zeven voorname
Vlamingen te Berlijn een officieel onderhoud heeft gehad met
onzen toenmaligen rijkskanselier von Bethmann-Hollweg? Was
dit niet beteekenisvol? En sprak deze afvaardiging niet uit naam
van gansch het Vlaamsche yolk ? Deelde onlangs de « KOlnische Volkszeitung » niet mee, dat er in een groot theater, te
Brussel, eene meeting had plaats gegrepen, op deweike een
aantal duizende Vlamingen verklaarden, de Belgische regeering
niet meer te erkennen ? Dat moest u te Antwerpen toch ter
ooren gekomen zijn ! »
— « Toch niet; niemand in de gevangenis heeft mij daarover gesproken. Maar, vermits ik niet het recht heb te twijfelen
aan uwe mededeeling, zal dit wel zoo geweest zijn. Nochtans,
zonder iets van den huidigen toestand te kennen, schijnt het mij
al te bespottelijk te beweren, dat vier millioen — dus, al de
Vlamingen, — er naar streven zich los te scheuren van de Belgische regeering. Vermits mij niets bekend is van een officieel
onderhoud met uwen rijkskanselier, weet ik evenmin, we'ke
Vlamingen zich bij von Bethmann-Hollweg hebben aangeboden;
evenmin wat die onderdanige herren in habiet en gekromden
rug daar verteld hebben. Maar ik zou willen vragen, Ve hen
volmacht gegeven heeft om, in naam van vier millioen Vlamingen, te spreken in een bezet gebied, waar iedereen zwijgen
moet, of... de gevangenis in ! Laat ons een oogenblik aannemen dat er, in het grootste theater van Brussel, een paar duizend personen plaats kunnen vinden, wanneer ze dicht op elkander gedrongen staan. Van die twee duizend personen zullen
er zeer zeker duizend, Ofwel nieuwsgierige onverschilligen,
Ofwel stilzwijgende tegenstrevers geweest zijn. Wat beteekent
dan het overig duizendtal om te gaan onderhandelen met den
vijand, in naam van gansch een yolk ? En toch zegt artikel 25
onzer Belgische Grondwet : « Alle macht komt uit het yolk ! *
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— vVoor zoover mil bekend is, heeft het overige gedeelte
van Vlaamsch-Belgie geen verzet aangeteekend tegen het optreden der activisten, » merkte de Duitsche officier aan. v Het
was er bijgevolg stilzwijgend mee t'akkoord. »
— 0 Verschooning. Er kwam wel verzet tegen, en zelfs
allerwege. Doch de Duitschers,welke de activisten onder hunne
bescherming namen, lieten de niet-activisten kiezen tusschen
twee wegen : zwijgen of... achter de grendels, zooals ik reeds
zegde. In mijne gevangeniscel te Antwerpen kreeg ik onlangs
een gezel, die door de Duitschers veroordeeld was tot 8 maanden gevangenisstraf om te Boom, eene omliggende gemeente
van Antwerpen, op een zoogenaamden debatavond, tegen de
gedragslijn der activisten, geprotesteerd te hebben. Om een
woord van verzet werd bijgevolg voor hem de deur der cel ontsloten. Wie zou, onder zulke voorwaarden, den lust gevoelen
om in te gaan tegen deze slechte vaderlanders ? Door dergeliike
feiten wordt het duidelijk, dat het vrije woord nog slechts bestaat
voor de activisten. En waren het ook geen Vlamingen, welke
destijds gouverneur-generaal von Bissing verzochten, uit een
gevoel van begrijpelijke kieschheid, de vervlaamsching der
Gentsche Hoogeschool niet toe te staan. Waren onze activisten
nu onkiesch genoeg eene Vlaamsche Hoogeschool te aanvaarden uit de handen van den vijand, die van ons Vaderland een
puinhoop maakte, dat was hunne zaak ! >>
— « De Duitsche overheid was verplicht de rechten der
Viamingen te handhaven en te doen naleven ! » onderbrak mijn
tegenspreker op iet-wat vinnigen toon.
Doch aanstonds voegde ik hem toe :
— 0 't Is niet wanneer een land in den oorlog gewikkeld is
en een aantal zijner steden in puin liggen ; wanneer scheepvaart, handel en nijverheid niet meer bestaan en het yolk zich de
bitterste ontberingen getroosten moet, dat men kibbelt over
taalkwestien, welke bovendien niet van den vijand, maar van de
eigen regeering dienen gevergd te worden. Nochtans, beider
doe! was duidelijk : de Duitschers namen de activisten onder
den arm in 't belang van Duitschland zelf, en de activisten vernederden zich tot het likken der Duitsche schoenzolen, omdat
er.... in troebel water visch was te vangen. En dit zal dan ook
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wel de reden geweest zijn, waarom in de activistische dag- en
weekbladen onze Belgische regeering stelselmatig werd afgebroken en de Duitsche, tusschen de regels in, verheerlijkt werd.
Zonder twijfel was dit de prijs van het activistisch-Duitsch verbond. »
Noem het zooals ge wilt, » sprak de Hauptmann,
maar ge zult toch wel moeten erkennen dat, tot aan de komst
der Duitschers in Belgie, op taalgebied de Viamingen vreemdelingen waren in hun eigen land. Want zie eens, gansch het onderwijs, van laag tot hoog, was er uitsluitend op Franschen
leest geschoeid ; geen Vlaming werd ooit tot een gewichtig
staatsambt geroepen ; al de proceduren der rechtbanken geschiedden er eveneens in de Fransche taall »
— « En schrijven de Duitsche bladen dit alles ? * onderbrak ik haastig.
— « Dit werd mij meermaals nieegedeeld door Duitsche
officieren, wélke langen tijd te Antwerpen en te Brussel verbleven ! » bevestigde de Hauptmann zoo ernstig, dat hij daarvan
misschien wel innig overtuigd was.
— « Indien uwe officieren aldus door onze activisten ingelicht werden, hoef ik u slechts te zeggen, dat deze laatsten er
verstand van hebben, propaganda voor hunnen winkel te maken. Dat er in Vlaamsch-Belgie op taalgebied nog een aantal
wantoestanden bestaan, zal zeker door niemand geloochend
worden; wat niet belette, dat wij ons toch mochten rangschikken onder de vrijste volkeren der aarde. Eerlijkheidshalve moet
ik er tevens bijvoegen, dat er taalwetten gestemd werden, die
door onze Viamingen zelven weinig of niet nageleefd worden.
Het is echter hier niet de plaats daarover in breede beschouwingen te treden. Nochtans, beweren dat gansch ons onderwijs,
van laag tot hoog, uitsluitend op Fransche grondslagen berust,
is te bespottelijk om weerlegd te worden. Wat ten onzent de
rechterlijke proceduur betreft, deze geschiedt in het Vlaamsch
gedeelte in het Vlaamsch, in het Waalsch gedeelte in 't Fransch.
Indien er in het Vlaamsch gedeelte soms afwijkingen aan lien
algemeenen regel voorkomen, dan ligt daarvan de schuld aan
den belanghebbende zelf, die er, door zekere spitsvondigheden
toe geraakt, zijn advocaat in 't Fransch te doen pleiten. Aileen
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de vonnissen onzer Koophandeiskamer worden nog voortdurend
in de Fransche taal afgekondigd en dat is verkeerd, evenals er
op taalgebied nog andere verkeerdheden op rechterlijk terrein
heerschend zijn. Het zou ons te ver Leiden, hierover in al de
bijionderheden te treden, maar het aangehaalde moet u voldoende wezen om tot de overtuiging te komen, dat men u appelen voor citroenen in de hand heeft gestoken. Wat mij echter
in de hoogste mate verwondert is, te moeten vaststellen, dat in
het bezette gebied de Duitsche overheid, die ons oogenschijnlijk met een enkelen pennetrek al onze taalrechten toekennen
wilde, op dit gebied zeif zooveel afkeurenswaardige voorbeelden gaf en nog elken dag geeft, wanneer het hare eigen rechtspleging in Belgie geldt. In den meest verfranschten tijd van ons
land waren er geene grieven te brandmerken als degene, door
de Duitschers in het bezette gebied toegepast. Voor zoover mij
bekend is, heeft in Belgie nooit het schreeuwend onrecht bestaan getuigenissen, in het Vlaamsch afgelegd, in het Fransch
op te stellen. Welnu, is het geen ongeevenaard schandaal, in 't
bezette gebied al de verklaringen, zoowel van Vlamingen als
van Walen, in het Duitsch op te teekenen en eene rechtspleging
te voeren, waarvan 95 ten honderd der beschuldigden geen
woord begrijpen ? »
— « Men zal den beschuldigde van zijne verklaring toch
wel eene vertaling geven ? » wierp de Hauptmann op.
— « Inderdaad. Als de Duitsche polizei eene verklaring
van duizend woorden heeft opgeteekend, waarvan zij, door
hare zeer oppervlakkige kennis der Vlaamsche taal en de gewestspraak van een grout aantal beschuldigden, niet altijd de
ware beteekenis vatten kan, — trekt zij alles te zamen tot honderd woorden voor den beschuldigde en daarmee heeft de zaak
haar beslag gekregen. Men wordt gedwongen het relaas te
onderteekenen, doch men weet niet wat men teekent. Zulke
processen-verbaal hebben dan te beslissen over vijf, lien, vijftien
jaren of levenslangen dwangarbeid, ja, soms over de doodstraf.
Laat mij hier nog bijvoegen, dat te Antwerpen de polizei in het
algemeen bestaat uit Duitschers, die tot aan het uitbreken van
den oorlog er handels- of kantoorbedienden waren, wier eenig
streven is niet naar het front gezonden te worden en daarom
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alle beschuldigden, met of zonder reden, zoolang mogelijk
achter slot en grendel houden, — en gij zult u min of meer.
een gedacht kunnen vormen van de ellendige wijze waarop de
beschuldiging voor de krijgsrechtbank verschijnt. o
— « Er is aan elke Duitsche rechtbank toch een taalman
toegevoegd ? >> riep de Hauptmann verbluft uit.
— 0 Zeker ; maar die zoogenaamde taalman is eveneens
een Duitsch soldaat en client alleenlijk om, na afloop van het
proces, in geradbraakt Vlaamsch of Fransch te zeggen, tot hoeveel jaren tuchthuisstraf de beschuldigde veroordeeld werd. En
ziedaar nu de gedragslijn der Duitschers, die in Vlaamsch-Belgie de activisten zoo duchtig in de hand werkten om de Vlaamsche taalgrieven te doen verdwijnen. »
Er heerschte een oogenblik stilte tusschen ons, want het
was blijkbaar dat de Hauptmann niet goed scheen te weten wat
er op te antwoorden. Althans, na eenige keeren duchtig aan
zijne sigaar getrokken te hebben, hernam hij eensklaps
— « lk kan moeilijk gelooven, dat in Vlaanderen het
krijgsgerecht handelt zooals gij het voorstelt. 0
— A Ondervraag nopens dit punt al de politieke gevangenen welke in Duitschland verblijven, en ik verzeker u ten stelligste dat alien, zonder uitzondering, u hetzelfde antvvoord geyen zullen. Wat ik persoonlijk ondervonden heb, kan niemand
mij tegenspreken. »
— « Is die toestand bekend aan de Vlaamsche activisten ? »
A Uwe vraag bewijs$, dat er nog nooit activisten door
de Duitschers bij den kraag werden gevat ! Maar daarom zijn
zij niet onwetend van de zaak. 1k zelf heb, verscheidene maanden voor mijne aanhouding, eene brochuur laten verschijnen, in
dewelke die ellendige toestand, aan het adres der activisten,
aan den paal werd gespijkerd. 1k kloeg dit schromelijk misbruik
aan, omdat iedereen weet dat de activisten de vrienden der Duitschers 4n, en vrienden en schoenlikkers van den vijand steekt
men niet in de gevangenis en daarom hadden zij onwetendheid
kunnen inroepen. Door mijne brochuren echter waren zij op de
hoogte.
— A En wat hebben de activisten daar tegen gedaan ? »
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merkte de Hauptmann aan, terwiji een fijne spotlach om zijne
lippen te zamen trok.
— « Wat de activisten daar tegen gedaan hebben ?» vroeg
ik verbluft. A Deze mochten wel hunne eigen regeering verdacht maken en beschuldigen onder de hooge bescherming van
den bezetter; maar tegenover de Duitschers waren zij genoodzaakt de rol van onderdanige lakeien te spelen : ze zwegen
derhalve als uitgeperste citroenen. Ten andere, gansch hunne
houding duidde openlijk aan, dat zij zich beschouwden als vazallen van Duitschland. Nochtans, het hooger besproken punt
zou toch wel waard zijn geweest, dat de activisten er voor in de
bres sprongen. En wie zonder de minste vooringenomenheid
de zaak inziet zooals zij werkelijk is, zal moeten erkennen dat
de Vlaamsche strijd voor onze Vlaamsche herren slechts een
uithangbord, een lokaas is om hooger te'klimmen, en vaderlandsliefde niet in hun woordenboek voorkomt. Hoe anders
begrijpen, dat ze heulen kunnen met degenen, die niet alleen
het Walenland, maar tevens hun eigen grondgebied verwoestten. Hauptmann, wat zoudt ge zeggen, indien er tusschen het
Duitsche yolk dergelijke anti-Duitsche beweging bestond ? ›)
— 0 Dat is wat anders, » liet de Hauptmann er na eene
korte pons op volgen. « Indien ik diplomaat in plaats van soldaat ware, zou ik u zeggen : Het is de plicht van ieder land,
zooveel mogelijk partij te trekken uit de bezette gebieden. En
daarom begrijp ik zeer goed, dat de Duitschers te Antwerpen
en elders de activisten onder den arm hebben genomen.
Of de activisten, langs hunnen kant, daardoor hun land
beter of slechter gediend hebben, laat ik hier onbesproken.
Moest dergelijke beweging in Duitschland bestaan, dan zou ik
er slechts de diepste verachting voor koesteren, omdat het, in
oorlogstijd nooit toegelaten is, onder welk opzicht ook, met den
vijand samen te spannen. 1k ben dan ook gerechtigd te denken,
dat in Belgic de Duitsche overheid meer eerbeid zal gevoelen
voor politieke gevangenen, welke zij veroordeelt, dan voor activisten, welke het bewijs hebben geleverd dat zij de schoenzolen
afvagen op het vaandel van hun Vaderland. Doch, ik herhaal
het : dit maakt de rekening van den bezetter niet ! »
De Hauptmann zweeg en staarde ten gronde. 1k beyond
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mij op het punt hem te danken om zijne openhartige taal, toen
hij plotseling het hoofd verhief en voortvoer :
— 0 Nochtans, alles wel overwogen, begrijp ik toch niet
cluidelijk het streven uwer activisten. Hun doel is onbetwistbaar : zich aansluiten bij Duitschland en ook pier houdt iedereen er zich van overtuigd, dat het zoo geschieden zal na den
krijg. Het moet dan ook als eene natuurlijke zaak beschouwd
worden dat, in voorkomend geval, het Duitsch de officieek voertaal in Vlaanderen worden zal. Daarvan zijn de activisten, hoop
ik, toch wel bewust, en het ligt in den card der zaak zelve.
Dit verbergt men toch niet opzettelijk voor het yolk ? ›)
— v Vermits ik mij reeds sedert anderhalf jaar in de gevangenis bevind en dus geheel afgescheiden ben van de beschaafde wereld, is het mij niet mogelijk u daarop afdoende te
antwoorden. Toch geloof ik, dat uwe redeneering zeer juist is.
Want als ik blik naar Duitsch-Polen, waar nog in 1905 Poolsche moeders veroordeeld werden tot 6611 en twee jaar tuchthuisstraf, omdat deze er met alle kracht aan hielden, dat alleen
bet godsdienstonderricht hunner kinderen in het Poolsch in
plaats van in het Duitsch zou gegeven worden, omdat ook de
kleinen met hunne niet-Duitschsprekende ouders gezamenlijk
bij den haard in de moedertaal zouden kunnen bidden, dan ben
ik tevens gerechtigd te denken, dat al het Duitsch gescherm
over de taalrechten der Vlamingen niets antlers is dan een diplomatieke truc, waaruit alleen voor Duitschland voordeel te
halen is. »
— « Kan iemand dit eene oorlogvoerende en overwinnende partij ten kwade duiden ? » hernam mijn tegenstrever,
wel eenigszins verwonderd.
— v Daar wil ik niet over oordeelen ; ik houd slechts rekening met de feiten. »
— q Ten andere, » voegde de Hauptmann mij toe, q waarom toch zoo zeer geschermd met het princiep van Vlaamsche
of Duitsche taal, terwiil zoowel de eene als de andere Germaansch is ? Y,
— q Dat is tevens het stokpaard onzer activisten, ofschoon niet alle geleerden zich daar onvoorwaardelijk mee
vereenigen. Toch verlang ik liever dat de Duitschers over den
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Rijn blijven, dan dat zij zich voor immer te Antwerpen, te Brussel en te Gent vestigen: En geloof dat wij, Belgen, bij uwe
verwijdering niets zouden verliezen, al zien de activisten —
pour les besoins de la cause — geen heil dan door een Duitschen bril. Indien, bij voorbeeld, mijn eigen broeder in mijn
huis kwame met de bedoeling, er alles kort en klein te slaan,
houdt u dan overtuigd dat, indien de deur niet breed genoeg
ware, ik geen oogenblik aarzelen zou hem door het venster
buiten te gooien. En mijn eigen broeder zou toch wel wat nader zijn dan de eerste de beste Duitscher, overgewaaid uit een
vreemd land en die beweren zou, dat wij beiden van Germaanschen oorsprong zijn. Dat het eenig streven der activisten is,
langs den rug der Duitschers zich aan den bestuurlijken kaas
vet te mesten, is al te klaar voor iemand, die nog over een
weinig doorzicht beschikt ; maar ook dat maakt de zaak van
ons yolk niet. De oprechte Vlaming toch zou in geenen deele
zich kunnen vereenigen met den bekrompen en middeleeuwschen geest, die nog al de Duitsche bondsstaten beheerscht.
Bij ons, Goddank bestaat er geen Jonkerdom, dat 5 V. der
bevolking telt, en naar wiens pijpen de overige 95 V. dansen
moeten. Wij zijn een bij uitstek demoeratisch yolk, terwiji bij u
de democratie nog in de wieg ligt en onder uwen huidigen
regeeringsvorm nooit zal leeren loopen. Op gebied van vrijheid, staat Duitschers, minstens eene eeuw ten achter bij
andere beschaafde volken, en het einde van den oorlog zal
bewijzen, of uw Bismarckiaansch stelsel, gesteund op willekeur
en brutaal geweld, nog langer voortleven zal. Zijn ten onzent
Vlamingen en Walen eenigszins verdeeld over taalkwestien,
toch genieten wij eene onbeperkte vrijheid, waarvan Duitschers, met uwe middeleeuwsche kasten, nooit eenig begrip
krilgen zult. Bij ons acht de edelman het geene vernedering,
ziine aristocratische hand te leggen in die des werkmans. Zijn
blazoen wordt enkel beschouwd als een adellijk familie-erfdeel
en hij verbroedert met het yolk. De eerbied en de achting voor
den edelman zijn er niet minder om. In onze Grondwet staat
geschreven, dat alle macht uit het yolk komt, en dit had de
Duitsche bezetting in Belgie niet mogen vergeten ; zoo ja, zou
zij niet een paar duizend troebelwatervisschers toegestaan heb108

ben, wat vier millioen andere Vlamingen volstrekt niet verlangden. Voor ons, Belgen, was er bij den huidigen taalstrijd niets
anders te winnen dan verdeeldheid te zaaien, en dit konden
wij in oorlogstijd best missen. Daarvan was ik zoozeer doordrongen, dat ik dit reeds in eene brochuur schreef, welke te
Antwerpen verscheen in Januari 1915. Indien wij onderling ons
vuil lijnwaad wilden wasschen, kon dit niet beter geschieden dan
in familie, en het was eene onvergeeflijke fout er vreemdelingen bij te roepen, die van ons schoon land een puinhoop hebben gemaakt en die zich niet tegenover de burgers gedragen
hebben, zooals het een oorlogvoerend yolk past, dat zich weet
te eerbiedigen en er jarenlang eene onbeperkte , gastvrijheid genoot. Het is waar, gij zelf zegdet reeds, dat er in een bezet
gebied uit alles partij dient gehaald te worden, maar juist
daarom zou het yolk des te beter op zijne hoede moeten geweest zijn. Aan eene blijvende overheersching van Duitschland,
denken wij, Belgen, hoegenaamd niet, en ik misschien wel het
minst van al mijn landgenooten, ondanks de tegenovergestelde
meening welke gij er op nahoudt en niettegenstaande het
smachtend verlangen onzer activistische leiders, om bij Duitschland ingelilfd te worden. Voorzeker ligt de duur van den oorlog nog in het onbekende, maar wanneer deze ook eindige,
heilig houd ik er mij van overtuigd, dat hij zal gepaard gaan
met de onvoorwaardelijke ontruiming van Belgie. Rusland heeft
thans de omwenteling gehuldigd, waardoor de tsaar onttroond
werd, en wie kan voorspellen wat er, in dezelfde orde van gedachten, zich bij andere machtige staten kan voordoen ? Maar
wat er ook gebeure, met Gods hulp zullen wij ons Vaderland
uit zijne puinen zien herrijzen schooner, prachtiger, grootscher
dan het ooit te voren was. Onbetwistbaar zal dit niet geschieden 66n of twee jaar na den wereldkrijg, maar gebeuren zal
het !. .. Met den breedsten vrijheidsgeest die ons volk bezielt,
vrees ik bovendien dat het er nooit toe komen zal de verdrukking te vergeten, welke Duitschland er reeds zoolang op uitgeoefend heeft, in strijd met de wetten van het Volkenrecht. Men
dweept niet ongestraft met de vrijheden van een yolk, die het
met de moedermelk heeft ingezogen. En daarom — laat mij
toe dat ik het u zegge — zal er, na het gebulder van het laatste
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kanonschot, verbazend veel haat en afkeer tegenover Duitschland bij ons blijven heerschen. Het tegendeel zou zelfs ais een
wonder dienen aangestipt te worden, omdat er in gansch Belgie Been familie bestaat, die niet hare slachtoffers door den
niets te wettigen inval van uwe militaire partii geteld heeft en
verder nog tellen zal ! Eene lange reeks van jaren hebben wij,
Vlamingen, over huis en dak gekraaid : A Aan de Seine nestelt
de vijand ! >> zonder er ooit een oogenblik aan gedacht te hebben, dat de overweldiger van ons Vaderland eenniaal van over
den Rijn komen zou, bij wien onze activisten, met den hoed in
de hand, zoogenaamde taalrechten zouden gaan afbedelen op
een tijdstip, waarop de indringer zelf zullie schreeuwende taalverkrachtingen in het levee riep, dat de geschiedenis van ons
yolk er nooit de weerga van zag. Zulke lieden verbeuren het
het recht, nit naam van het yolk te spreken, want in hunne
plaats zouden de straatsteenen geprotesteerd hebben !... Ziedaar, herr Hauptmann, wat ik u nog zeggen wilde. Liefst zou
ik gewenscht hebben u over dit alles niet te spreken, maar gij
hebt er mij, in zekeren zin, toe gedwongen. Duid het mil dan
ook niet ten kwade, indien een of ander u weinig aangenaam
in de ooren heeft geklonken ! .
Zonder iets scherps in den toon, had ik den Hauptmann
toch duchtig de waarheid gezegd, en zonder de geringste onderbreking had hij mij aandachtig de woorden uit den mond
geluisterd.
Voor alle antwoord verscheen er een fijne spotlach om
zijne lippen en begon hij te redekavelen over de weergesteltenis,
de overstroomingen en meer dergelijks, totdat onze trein, omstreeks tien uur van den avond, de koninklijke residentiestad
binnenstoomde.
Bij 't uitstappen viel de sneeuw zoo overvloedig, dat ik er in
gansch mijn leven nooit de weerga van gezien heb. In min dan
een paar minuten tilds waren onze kleederen bedekt met eene
laag sneeuw van minstens anderhalven centimeter dikte. Het
was schier onmogelijk, een vijftal stappen vc5Or zich uit te kijken.
Daar te Cassel de gevangenis ruim eene halve uur gaans
van de statie verwijderd is en, gezien het onbegaanbare van den
weg, deed ik den soldaat, welke mij vergezelde, het voorstel,
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ergens in den omtrek den nacht door te brengen, en ons den
volgenden morgen naar de gevangenis te begeven ; voorstel
waarin gereedelijk werd toegestemd.
Op onze vraag duidde een voorbijganger ons een « sehr
billig 0 gasthof aan. Het was een huis dat men te Antwerpen
een hotel van zevenden rang noemen zou, een soort « mosselhuis », dat tevens een nachtelijk onderkomen aan vreemdelingen
verschafte.
Alvorens ons ter rust te begeven, vroegen wij jets te eten.
Er werd ons elk een glas bier, een halve telloor zuurkool —
hetgeen in oorlogstiid de geliefkoosde kost der Duitschers
schiint te ziin — benevens een zeer klein stukje vleesch opgediend. lk noem het « vleesch » maar nog altoos kan ik het
gedacht niet van rnij verbannen dat het een stukje zool was,
gesneden uit de waterleers van een gesneuvelden Duitscher,
want de tanden van een olifant waren er bijna noodig om het te
kunnen kauwen. En dat mijn geleider er ook zoo min of meer
moet over gedacht hebben, bewees zijn herhaaldelijk gezegde,
dat hij wel gaarne den oorsprong van dit « vleesch » zou willen
gekend hebben.
• Daarna begaven wij ons voor de eerste maal sedert den
Maandagnacht ter rust. Den volgenden morgen gebruikten
wij elk nog eene tas koffie — want brood was er niet te bekomen. De rekening beliep per man 11.50 Mark. Wie dat in een
0 mosselhuis 0 niet .0 sehr billig 0 vond, was moeilijk tevreden
te stellen.
Inmiddels was de geweldige sneeuwmassa aan 't smelten
gegaan, zoodat wij tot aan de enkels door water en deels ontdooiden sneeuw moesten waden om eindelijk, omstreeks tien
uur van den morgen, de gevangenis van Cassel-Wehlheiden te
bereiken.
Daar begon weer het gewoon onderzoek, zooals in alle
Duitsche gevangenissen. Mijne valiezen werden nauwkeurig
onderzocht. leder voorwerp, in mijne valiezen aanwezig, werd
binnen- en buitenwaarts bekeken met eene nauwgezetheid, alsof
het al of niet voortzetten van den oorlog er hadde van afgehangen. En toch was het een goede of slechte geest — al naar gelang men het van Belgische of Duitsche zijde beschouwde —
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die te Cassel weerkeerde. Op den gewonen barschen toon
vroeg mij de «Hausvater» waarom men mij niet naar Vilvoorde
gezonden had; maar die vraag had hij eigenlijk in de Antwerpsche Begijnenstraat moeten stellen.
Nauwelijks beyond ik mij een paar uren in mijne nieuwe
cel of, op 't onverwachts werd de ijzeren deur ontsloten, en
daar stond vOOr mij de ranke gestalte van mijnen medegevangene, Dominikaner Pater Nuyens, zoon van den gekenden
Antwerpschen geneesheer van lien naam, die mij, uit naam der
aldaar verblijvende Belgen, een hartelijk welkom (?) toevoegen
kwam. (*)
(*) Om mijn interview met den Hauptmann der Duitsche lanciers
zoo getrouw mogelijk te kunnen weergeven, schreef ik dit en voorgaande hoofdstuk daags na mijne aankomst te Cassel. In den loop der
volgende week was het handschrift reeds gelezen door Pater Nuyens,
alsmede door mijnen vriend Tielemans, den huidigen pastoor van
St-Antoniuskerk te Antwerpen, welke destijds eveneens de onderscheiding genoot te Cassel-Wehlheiden in 0 villegiatuur 0 te zijn.
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XI.
IN MIJN NIEUW VERBLIJF.

verblijf te Cassel, tien maanden te voren, was
van te korten duur geweest om grondig deze gevangenis te leeren kennen. Er hadden zich, ten
andere, in dien tusschentijd vele veranderingen ten
opzichte der gevangenen voorgedaan Al dadelijk vernam ik
dat er, sinds de aankomst der 75 gevangenen op het einde van.
Februari 1917, verscheidene maanden waren verloopen vooraleer deze pakken met eetwaren uit Zwitserland konden bekomen, en dat zelfs de toevoer van beschuiten geruimen tijd later
was onderbroken geworden.
Bij mijne tweede aankomst was er in dien toestand verandering gekomen, want sinds eenigen tijd kwamen de beschuiten
weer min of meer regelmatig toe, en schoorvoetend had men
ook pakken in ontvangst kunnen nemen Het gevoig van dit
alles was, dat het transport gevangenen, dat einde Februari geketend van Werden naar Cassel gevoerd was, langer dan zes
maanden de allergrootste ontberingen had moeten doorstaan,
ja, angstvallig den hongerdood te gemoet gezien.
Het moet hier gezegd worden ter eere onzer Belgische
politieke gevangenen, welke te Cassel-Wehlheiden verbleven,
dat er eene groote solidariteit tusschen hen bestond, niet alleen
als landgenooten, maar tevens om elkander in den hood te
steunen.
Er was niet veel tijd noodig om daarvan de ondervinding
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op te doen. Aan het slot van het voorgaande hoofdstuk gewaagde ik met een enkel woord van den Dominikaner Pater Nuyens.
Deze was de eenige gevangene die zoo wat A carte blanche »
had en in de gelegenheid was gesteld uitmuntende diensten te
bewijzen. Het slot van ons eerste onderhoud was de belofte,
dat hij dadelijk voor beschuiten zou gezorgd hebben.
Tusschen de gevangenen bestond het lofwaardig gebruik
dat, bij aankomst van een nieuweling in deze of gene afdeeling,
ieder gevangene een of meêr zijner beschuiten vriiwillig afstond,
derwijze geregeld, dat deze over hetzelfde rantsoen beschuiten
beschikken kon als de andere opgeslotenen zijner afdeeling.
Pater Nuyens ging mijne komst van eel tot eel aankondigen, en
vooraleer er een paar uren verloopen waren, beschikte ik over
een zestigtal beschuiten.
lk moet hier tevens eene dankbare hulde brengen aan
Gustaaf Wauters, treinoverste te Gent, alsmede aan mijnen
stadgenoot Ernie! De Paepe, scheepsbevrachter, beiden tweemaal veroordeeld tot de doodstraf — die al het menschelijk
mogelijke aanwendden om mij in alles behulpzaam te zijn.
Te Cassel bevonden zich op dit tijdstip ongeveer 250 Belgische en Fransche politieke gevangenen. Mijne afdeeling telde
30 man, waarvan 16 ter flood veroordeelden, en de 14 overigen hadden zoo maar gezamenlijk de kleinigheid van 212 jaar
dwangarbeid op hun actief. Wat de andere afdeelingen betreft,
daar was het, zooals ik weldra vernam, al weinig beter gesteld.
Alle weken mochten wij briefwisselingen voeren : de eene
week eene kaart, de volgende week eene kaart en een brief van
4 bladzijden. Waren er vijf Zondagen in de maand, dan mocht
er op den vijfden Zondag niet geschreven worden.
Den eersten Zondag waarop er, na mijne aankomst, een
brief mocht geschreven worden, verkeerde ik in een zwaarmoedigen geestestoestand. Alles was mij nog te vreemd ; de gedwongen werkloosheid gedurende de eerste maand, deden allerlei zonderlinge denkbeelden in mil ontstaan, en wat er alsdan
in mij omging, kan ik niet beter vertolken dan door het overnemen van mijnen eersten brief, welken ik naar mijne vrouw te
Antwerpen zond :
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Cassel, 29 Januari 1918.
Wanneer men ver van huis, in onbekende streken
Het leven tijdlijk shit, in lang gevangen staat ;
Wanneer het matte oog zich moede heeft gekeken
Op alles wat er om en rand ons henen gaat,
Dan welt een grootsch gevoel uit 't diepste onzer harten
En brengt niet zelden troost en zielelafenis ! ....
Eerst dan beseft men recht, ondanks geleden smarten,
Hoe duurbaar steeds de grond van 't Vaderland ons is !
En met den moedergrond herdenkt men tevens 't leven,
Dat men er van de wieg tot rijpen leeftiid sleet ;
Dien heilgen moedergrond, die 't grootste heil kon geven,
Al viel daar ook een traan van weemoed en van leed !
Wie achtte toen de deugd van 't vrijste y olk der aarde ?
Wie dacht er aan 't geluk dat men zoo ruim genoot ?
Wie droomde dat de grond nog al de vreugd bewaarde,
Die menig machtig y olk nooit kende in zijn schoot ?
Herinner U den dag, vaOr meer dan dertig jaren,
Wanneer op eigen grond, ons hulkje stak van wal,
En door de wereldzee, trots stormen en gevaren,
Behouden kwam ter ree, schier zonder ongeval !
Hoe zalig is 't mij thans, die jaren te herdenken....
Hoe innig grijpt de tand des tijds mil weder aan,
Die zooveel waar geluk aan 't huisgezin wou schenken,
Al is dat zoete heil lang in den stroom vergaan !
Nog zie 'k uw vreugdeiach, wanneer ons eerste zoontie
Ons tweetal van 't gezin met edntje had vergroot,
En in uw moederschoot getimmerd had zijn troontje,
Waar gij het elken dag zoo vaak aan 't harte stoat !
Geen zorg was steeds te groat, geen last te zwaar om dragen,
Wanneer 't het welzijn gold van onzen duurbren schat ;
En kon ik het der wieg van onzen eerstling vragen,
Ze zegde dat uw hart hem steeds vertroeteld had !
Zoo ging het telkens weer : een tweede en een derde
Ontsprdot uw moederschoot, doch altijd kwam de min
Met 't grootsche vrouwenhart van aan de wieg te berde
En bracht er niets dan heil en moederweelde in !
En als de stroom des tijds hen wees de mannenjaren,
Stondt gij nog meer dan ooit ons kroost met liefd' ter zij ;
Gij toondet het den weg door 's werelds woeste baren
En bracht niet weinig tot zijn hell en welzijn bij !
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Onz' jeugd is lang voorbij. Geen schoonheid kan nog gelden ;
De rampen van den tijd zijn bitter, wreed en zwaar ;
En Loch, ondanks dit al — ik hoef het pas te melden,
Trekt, sterker nog dan ooit, de ziel ons tot elkaar !
Het is de stem van 't bloed, die luid spreekt in onz' harten ;
Het is de stem van God, die zooveel wilskracht biedt,
Om tot aan 't somber graf het eeuwig woord te tarten :
w Wat God vereenigd heeft, dat scheiden menschen niet ! 0
Gezegend, goede vrouw, die zooveel trouwe zorgen
Besteeddet aan het lot van mijn gevangen staat ;
Die zooveel tranen stort, in stilte weggeborgen,
En Loch den troost van God u in den boezem laat !
Verheven is uw taak, gelouterd door de plichten
.
Die ik met zooveel moed steeds op de schouders droeg,
En die ik tot het laatst grootmoedig wou verrichten,
Totdat het scheidingsuur eens voor ons beiden sloeg !
Wanneer de bronzen stem der klokken zullen luiden :
K Alom de wapens neer ! De vrede is in 't land ! >
Dan zal ook dit voor u in voile Licht beduiden,
Dat ik in aantocht ben naar 't oude Scheldestrand !
Daar zal de goedheid Gods ons nog een aantal jaren
Vergunnen op de plek, die vree en liefde vond ;
En rn6dr dan in 1 verleen, ons eendracht doen vergaren,
In vrijheid, hell en vreugd, en.... op den moedergrond !
In mijne afdeeling bevonden zich verscheidene gevangenen, welke tien maanden te voren met mij van Werden near
Cassel waren vertrokken, zoodat onze vroegere kameraadschap
hernieuwd werd. Allen waren de meening toegedaan dat ik,
bij mijn eerste vertrek in vrijheid gesteld was, maar hoe hadden
die trouwe vrienden zich bedrogen
In eene gevangenis leert men van alle hout pijlen maken.
Dingen, die men in het gewoon leven niet de geringste aandacht
schenken zou, worden achter de grendels benuttigd en zijn niet
zelden het voorwerp van ernstige studie, om er zooveel mogelijk partij uit te trekken.
Dit was voornamelijk het geval met de briefwisseling.
.
Hooger heb ik aangestipt, dat te Cassel elk gevangene de
eene week eene kaart, de volgende week eene kaart en een
brief schrijven mocht. Deze briefwisseling werd op allerlei wijze
uitgebaat. Wel ontving iedereen regelmatig brief en kaart op
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een vastgestelden dag, maar niet iedereen maakte er regelmatig
gebruik van. In geval, bij voorbeeld, de gevangene slechts eene
kaart of enkel een brief schrijven wilde, was hij verplicht het
niet benutte terug te geven. En vermits alle briefwisselingen
aan censuur onderworpen werden, kon er in het achterwege
houden van kaarten of brieven geen bedrog gepleegd worden.
Toch wist men op behendige wijze zorg te dragen dat
brieven of kaarten, waarvan de eene gevangene geen gebruik
maakte, door den andere gebezigd werden. Dit leidde niet zelden tot lustige gevolgen. Als nu een gevangene twee kaarten in
plaats van eerie wenschte te schrijven, maakte deze afspraak met
een zijner kameraden, die van zijne persoonlijke kaart geen
gebruik maakte. Degene welke twee kaarten verzenden wilde,
moest echter de tweede kaart doen schrijven door den bezitter
der kaart zelven, omdat ze ook door dezen moest onderteekend
worden. Maar dan gaf de eerste kopij aan den tweede, en deze
leverde de kaart of in eigen naam, hoewel ze voor een ander
bestemd was en natuurlijk geadresseerd aan iemand die hij niet
kende.
De familieaangelegenheden waren voor alle gevangenen
niet dezelfde. Voor wat mij betreft, ik schreef nooit dan aan mijne vrouw, omdat mijne overige familieleden bij de Duitschers in
geenen geur van heiligheid stonden en het voor hen te gevaarlijk- was de eene of andere zinspeling te maken ; te meer, daar
brieven of kaarten, bij hunne aankomst te Antwerpen, nogmaals
de censuur moesten passeeren. Daarom schreef ik enkel de eene
week een brief, de volgende week eene kaart.
Alle veertien dagen had ik dus eene kaart beschikbaar.
Deze kaart gaf ik echter niet terug, want er waren altoos liefhebbers die ze gebruiken konden, natuurlijk op voorwaarde dat
ik ze zelf schreef volgens opgegeven kopij en met mijnen naam
onderteekende.
Welnu , een mijner medegevangenen legde meest altijd beslag
op mijne beschikbare postkaart. Het was een jonge man van.
Hasselt, door de Duitschers veroordeeld tot twaalf jaar dwangarbeid. Deze was verloofd, maar gaf er altoos de voorkeur aan,
eigenhandig aan zijne oude moeder te schrijven, en wenschte
tevens zooveel mogelijk zijne verloofde van alles op de hoogte
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te houden. En telkens ik eene kaart beschikbaar had, werd mij
door hem de vereischte kopij bezorgd om zijne toekomende
bruid eenige regels toe te zenden.
Tusschen mijne uit Cassel meegebrachte papieren ontdekte
ik onlangs toevallig de kopij van een door mij geschreven kaart,
bestemd tot de verloofde van mijnen deelgenoot in het noodlot.
Deze luidde :
Cassel-Wehlheiden, 14 Maart 1918.
Mijne allerliefste Monica,
Wanneer toch zullen wij andermaal het onschatbaar geluk
genieten,elkander aan het hart te mogen drukken ! 't Is toch al
zoolang geleden ! Nooit inniger dan in de eenzaamheid mijner
cel heb ik begrepen, hoe duurbaar de liefste, engel mijner droomen mij was, en hoeveel duurbaarder doze mij geworden is
sedert ik mij in de gevangenis bevind, niet zelden ten prooi
aan de grootste droefheid. Vandaag echter acht ik mij weer
gelukkig eenige woorden tot u te kunnen richten. Heb moed !
wie weet hoe dichtbij de tijd is, waarop de deur der gevangenis voor mij zal ontsloten worden. Dit zal zeker de gelukkigste
dag mijns levens zijn en ook voor u, niet waar, mijn liefste
engel ?
Duizend zoenen van uw liefhebbenden
Jozef Buerbaum.
En zoo was ik er in mijnen ouden dag toe gekomen, in het
hartje van Limburg eene jeugdige, levenslustige verloofde te
bezitten, die ik tot den liefsten engel mijner droomen in de
eenzaamheid mijner cel had gemaakt. En door de gratie van
het toeval noemde die engel zich Monica. Indien haar naam niet
zwart op wit voor mij geschreven stond, zou ik hem zeer zeker
op dit oogenblik reeds vergeten hebben, maar haar aandenken
was bewaard gebleven.
Had ik dan ongelijk hooger te beweren, dat de briewisseling der gevangenen soms ook hare kluchtige zijde had ?
Indien Monica mij in mijne cel hadde kunnen zien, de
ellebogen door de mouwen van mijnen jas, wie weet hoe dikwijls
zij binnensmonds mij het woord « leelijkaard * of « vagebond
naar het hoofd zou geslingerd hebben !
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Bovendien was het geval misschien eenig dat twee menschen
met elkaar verloofd waren, die elkanders bestaan in de wereld
nooit gekend hadden.
Neen, in oorlogstijd was niets onmogelijk !
De methode van briefwisseling te voeren met personen, die
voor elkaar onbekenden waren, was te Cassel veelvuldig in
gebruik. Want toen ik later naar een anderen vleugel der gevangenis was overgeplaatst, trof ik ook daar genoegzame liefhebbers, om gebruik te maken van mijne veertiendaagsche postkaart, o. a. door mijnen sympathieken Antwerpschen stadgenoot, de Z. E. beer Tielemans, maar bovenal door mijnen
goedhartigen medegevangene, baron Verhaegen, van Gent, tot
wier familieleden herhaaldelijk door mij geschreven en onderteekende postkaarten gezonden werden.
Ofschoon het door het reglernent ten strengste verboden
was, werd elken avond, na uitdooving van het licht, laiina elk
klein vensterken der cellen door de gevangenen geopend, en,
de meest luidruchtige gesprekken met de buren werden aangevangen.
Al de gebeurtenissen van den dag werden aan elkander
medegedeeld. Uit geest van solidariteit werd er alsdan gewaarschuwd tegen alle mogeliike onheilen, die ons vanwege het
beheer der gevangenis boven het hoofd hingen. Goede en
slechte hoedanigheden van nieuwe gevangenbewaarders werden aan elkander overgeseind ; kortom, geen punt van eenig
aanbelang werd onbesproken gelaten.
Op dit tildstip bestond er voor ons nog weinig gelegenheid
om, tijclens onze dageliiksche wandeling, welke eene halve uur
duurde en waarbij de gevangenen, op vijf stappen afstand van
elkander moesten gaan, — oorlogsmededeelingen te doen.
Maar daartoe werd de avond afgewacht. Wat de eene niet wist,
vertelde de andere. Vele gevangenen beschikten . over hunne
dagelijksche 0 Zeitung>>, binnengesmokkeld door de gevangenbewaarders die, in ruffling eener doos verduurzaamd vleesch,
een maandelliksch abonnement op dees of geen Duitsch blad
bezorgden.
Aan de vensters der gevangenen geleek het bij avond dan
ook menigmaal aan eene soort vogelenmarkt, waar langs alle
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kanten geroepen en getierd werd. En dit tieren was niet altoos
zonder reden, als men bedenke dat niet zelden een paar kameraden in gesprek waren, met een afstand van twintig meters
tusschen beiden.
Men trekke daar niet het gevolg uit alsof, eenmaal het
slapensuur gekomen, iedereen de vrijheid had zooveel kabaal
te maken als het hem lustte. Volstrekt niet. Reeds elders deed
ik uitschijnen, dat praten aan het venster .volstrekt verboden
was. Soms ging het er zoo luidruchtig toe, dat al de gevangenbewaarders in eenen staat van lethargie zouden moeten verkeerd hebben, om het niet te hooren. En als dan de eene of
andere dier bullebakken toeschoot, zaten er in den regel verscheidene praters in de val, die hunne praatzucht met eenige
dagen cachot moesten boeten.
Misschien zal men opwerpen dat er voor het beheer der
gevangenis niets eenvoudiger geweest ware dan de vensters der
cellen te grendelen, om te voorkomen dat de gevangenen er willekeurig gebruik van konden maken. Dit was inderdaad het
geval. Alle gevangenbewaarders waren in bezit van eenen sleutel om het venster te openen; maar het eerst wat een nieuwen
gevangene door een ouderen geleerd werd was, bij middel van
nagel of potlood, het venster te openen en op dezelfde wijze te
sluiten.
Hoewel al de te Cassel verblijvende politieke gevangenen
tot dwangarbeid waren veroordeeld, was er, bij mijnen tweeden
terugkeer, bijna niemand aan het werk, bij gebrek aan grondstoffen.
Nochtans, zooals ik weldra vernam, toen er grondstoffen
voorhanden waren, schenen Belgische en Fransche gevangenen
zich toch maar weinig om den arbeid te stooren. Men werkte
juist zooveel als men wilde, ondanks bedreigingen en zelfs van
tijd tot tijd toepassing van eenige dagen cachot. Daar waren er,
die in veertien dagen tijds, zes lappen in drie paar pantoffels
wisten te plakken, een werk dat zeer gemakkelijk in tien minuten tijds kon verricht worden. Anderen, — waarschijnlijk met
de bedoeling de schoeisels eenigszins een geur van « Eau de
Cologne » te geven — verwerkten rotten visch, den gevangenen toegediend, tusschen de zolen der pantoffels ; en als de
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‹4 werkmeister » zich bekloeg over den schier onuitstaanbaren
stank welke de schoeisels verspreidden, dan heette het dat het
plaksel niet deugde.
Er zou echter nog wei een maand verloopen, vooraleer er
werk in overvloed voor de gevangenen komen zou.
Inmiddels had ik niets anders te doen dan te trachten
eenige Duitsche « Zeitungen » machtig te worden, waarvoor
mijn levenslustige vriend Gustaaf Wauters, van Gent, dan bok
elken dag wist te zorgen. Deze was « kalfakter in mijne afdeeling en door zijne betrekking kon hij, natuurlijk, aan al de
celdeuren aankloppen.
Ook « La Belgique » werd dagelijks naar de gevangenis
van Cassel gezonden, en elken middag stak Pater Nuyens «Het
Vlaamsche Nieuws 0 door de spleten mijner celdeur. Het was
immers het blad van de mannen, die zich zelven bestempelden
met de benaming van « Redders van Vlaanderen ? >>
Indien ik mij ooit in mijnen gevangen staat geergerd heb,
dan was het voorzeker bij het lezen der hoofdartikels van Luc,
in « Het Vlaamsche Nieuws ». In geen enkel blad verschenen
Machiavellischer artikelen dan in dat van Borms.
Dat Duitsche «Zeitungen,» opgeschroefd door grootheidswaanzin, niets onbeproefd lieten om den oorlogsgeestdrift bij
hun yolk levendig te houden, liet zich begrijpen, ofschoon die
bladen, om hunnen overdreven iever, meer dan eens door de
0 Frankfurter Zeitung 0 duchtig naar de ziel werden getast.
Maar dat Vlaamsche organen, wier eigen yolk dag en nacht
werd getyranniseerd en uitgemoord, de gevangenissen opgepropt zag met deftige burgers en het land door een bandietetiaanval overweldigd had gezien, de partij van den verdrukker
koos en zijne lezers op echt Pharizeersche wijze dag aan dag
exploiteerde in den waren zin van het woord — waarlijk, dat
ging mijn verstand te boven. Nooit heb ik begrepen wat ik het
meest in een rekel als Luc bewonderen moest : ofwel zijne onbeperkte schaamteloosheid in het schrijven zijner artikels, ofwel
de arglistige comedie die hij met het Vlaamsche yolk wist te
spelen.
Op zekeren dag kwam een der gevangenbewaarders mijne
cel nazien, terwiil ik verdiept was in de lezing van een artikel
>>
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van Luc. Spotlachend vroeg hij of ik in het blad veel nieuws
uit Vlaanderen had gevonden. Zoo goed het mij mogelijk was
gaf ik den beknopten inhoud weer van het verradersartikel dat
ik voor mij had liggen. En ik vroeg wat men le Cassel wel zou
gedaan hebben, indien er onder zijn yolk zulke rekels moesten
aangetroffen geweest zijn. En het antwoord luidde, dat er in dit
geval in elke straat van Cassel meer dan te veel lantaarnpalen
waren, om er heel de redactie van zulk blad aan op te hangen.
Als een Duitscher aldus sprak, wat moest ik, Vlaming, dan wel
gezegd hebben ?
Het was onder den indruk van hetzelfde lafhartig hoofdartikel, dat ik den eigensten namiddag in mijne cel het gedicht
schreef :
AAN ONZE ACTIVISTEN 1
Ons land werd overrompeld
Door Duitsche overmacht ;
In rouw en wee gedompeld,
Ten onder gansch gebracht !
Nooit werd in het verleden
Zoolang en diep getreurd,
Als in 't bedroevend heden
Nog elken dag gebetirt !

Wat kan 't die 0 Leute * schelen
Dat Vlaandren wordt verdrukt,
En dat er toch zoovelen
Door rampspoed gaan gebukt ?
Dat 't bloed van onze zonen
Den Duitsch ten offer valt,
En elk, bij lachend honen
Met eigen landaard bralt 1

En midden der ellenden
Van 't Duitsche schrikbewind,
Zijn activisten-benden
Den vijand trouw gezind !
. ..
Wanneer in vroeger eeuwen
Het yolk den vijand zag,
Dan grepen Vlaamsche leeuwen
Naar bijI en goeden dag !
Geen man bleef uitgezonderd
In 't kwijten van zijn plicht,
Door iedereen bewonderd
En houw en trouw verricht !

Zij gingen liever pralen
Op speelreis langs den Rijn,
Om Bethmann's gunst te halen
In 't hartje van Berlijn !

Wat deden sommige Vlamen ?...
Zij sloegen ook weldra
In groep de handen samen,
Maar... joegen plaatskens na !

Misschien dat zij 't niet wisten
En ging de zaak haar gang,
Want Vlaamsche activisten
Smeet men nooit in 't gevang !

•
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Voor al de Vlaamsche lieden
Gedaagd vbör het gerecht,
Moet 't al in 't Duitsch geschieden
En wordt de zaak beslecht !
Wat deden onze 0 herren *,
Onz' kampers voor de taal,
Om 't euvel te versperren
Van dergelijk schandaal ?

Waar woont het y olk op aarde
Dat alles zag vernield,
En ooit het monster baarde
Dat voor den vijand knielt ?
Will rookend bloed en puinen
Nog daaglijks in het land
Gestort wordt in de duinen
Van 't woelig Noordzeestrand ?
Dat y olk vindt men in Vlaandren,
Ontdaan van eergevoel,
En door gevelde spaandren
Ging knielen voor zijn doel !
* *

Toen 't grauw de straat doorsnelde
Met Kamer, zwaard en koord,
En Ruwaard Artevelde
Lafhartig werd vermoord,
Bestond maar 't valsch vermoeden
Dat hij zijn Vaderland,
—Wat God wet wou verhoedenDen vijand had verpand !
0 ! schim van Artevelde,
Rijs uit uw bloedig graf,
En zweep aan Maas en Schelde
Onz' landverraders of !
* *

0 ! hedendaagsche leeuwen
Van Lei- en Scheldestrand,
Gij gaat voor Duitschland schreeuMet .Marken in uw hand ! [wen
Behaald door vette posten,
Die Pruisen aan u gaf,
Maar die u lang reeds kosten
Verachting tot uw straf !

om dit loon to halen
Moest
schier dag en nacht,
Op onz' regeering smalen
Die elders was gebracht

En

*

Maar Vaderlandsche vrienden
Bezieid met trouw en moed,
Die 't Land belangloos dienden,
Offerden goed en bloed
Als vrome martelaren
Ten bate van het Land,
Or zagen zich tot jaren
Van kerkersstraf verpand
En ondertusschen huilden
Een aantal %men voort,
Die zich bij Duitschland schuilden
Vrijwilig, ongestoord
Ook wii eischen onz' rechten
Voor eigen grond en taal,
Maar nooit van Duitsche knechten
Met vreemden bluf en praal !
Wij willen 't land niet scheiden
Al huilt men het reeds lang,
En niet den weg bereiden
Voor eigen ondergang !

Onciariks 't baldadig drijven
Van Duitschers alter soort,
Zal Belgie, Belgie blijven
Het vrij, gezegend oord
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XII.
ONZE 4( WERKMEISTER v, HERR BRENDEL.

het einde van Februari werden wij aan den arbeid
gezet. Van pantoffels-plakken was geen spraak
meer. Eengedeelte der gevangenen begon matten
te vlechten, terwijl de overige kartondoosjes gingen
maken. 1k beyond mij onder het getal dezer laatsten.
Zoolang ik in de gevangenis van Cassel verbleef, was het
feitelijk de eerste maal, dat ik aan 't werk werd gezet. Arbeiden
zooals wij het daar opvatten — ik bedoel dat wij juist zooveel
voortbrachten als wij wilden — moest voor de gevangenen als
eene weldaad beschouwd worden. Niets toch is ellendiger dan
werkeloos, met gekruiste armen, gansch den dag been en weer
eene cel te wandelen ; de tijd schijnt eindeloos en ik kan verzekeren dat het humeur er niet beter om wordt. Wat erger is,
voortdurende ledigheid opent den geest voor allerlei sombere
denkbeelden ; men denkt aan huffs en verdiept zich in honderdvoudige gissingen en veronderstellingen nopens een en ander,
die alles behalve aangenaam zijn, omdat er aan niets aangenaams kan gedacht worden.
En onder dit opzicht had ik zelfs een groot voordeel op
de overgroote meerderheid mijner medegevangenen. Immers,
wanneer mij daartoe de lust bekroop, kon ik in mijn eentonig
bestaan afwisseling vinden in het schrijven van novellen of
g.edichten, ofschoon een gevangeniscel, op 750 kilometers van
de Belgische grens, waarin van tijd tot tijd het gevloek van
P
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Duitsche bromberen doordringt, wel niet mag beschouwd worden als het ideaal van geschikt verblijf om een schrijver voor
zijn onderwerp te begeesteren.
Maar nu was er eensklaps brood — verschooning — werk
op de planken. Er werd een berg karton, papier en stijfsel in
mijne cel gesmeten, benevens een paar houten blokjes, bestemd
om den vorm aan de doosjes te geven. Vermits al het benoodigde op de juiste grootte gesneden was, moest men al een
domkop van de ergste soort wezen om, door een enkel voorbeeld, niet dadelijk van alles op de hoogte te zijn.
Van lien dag af snelde de tijd met reuzenschreden voorbij.
De o werkmeister o zekere herr Brendel — een klein,
mager manneken van vooraan in de zestig, maar niet ontbloot
van zekere schranderheid — was zeer verdraagzaam en behandelde de politieke gevangenen op voorkomende wijze. Dit zal
wel getuigd worden door iedereen, die met hem in aanraking
kwam. In mijne cel verborg hij menigmaal zijnen afkeer niet
voor sommige gevangenbewaarders welke de beest speelden en
die, volgens hem, maar niet begrijpen konden dat een politiek
gevangene, wiens eenige misdaad was zijn land gediend te
hebben, zooveel eerbied verdiende als de Duitsche soldaat, die
met hetzelfde doel te velde stond.
Maar Brendel, hoewel demokraat ziinde, was Duitscher
van kop tot teen. Zijne theorien weken wel eenigszins af van de
school van Bismarck. Wel droomde ook hij van een groot,
machtig < Duitsch Rijk 0, dat op cultureel gebied alle andere
volken in de schaduw stellen moest, maar aan de zoogenaamde
vergoddelijking van zijnen < kaiser » had hij het land gezien.
Integendeel ; naar zijn oordeel was heel de keizerlijke familie
geen pijp tabak waard.
Daar de << werkmeister o slechts des avonds de gevangenis
verliet om huiswaarts te keeren, kwam hij elken middag tusschen 12 en 1 uur in mijne eel ziine boterhammen verorberen.
Dat hij van 't vet in 't vuur spuwde, kon niet getuigd worden,
want men beleefde toen te Cassel het tijdstip dat de rantsoeneering voor iedereen juist groot genoeg was om niet omver te
vallen van lichaamszwakte.
loch was Brendel vriendelijk genoeg mil elken dag de
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4( Cassèler Nachrichten » te bezorgen. Pater Nuyens verschafte
mij regelmatig « Het Vlaamsche Nieuws », dat alle dagen in •de
gevangenis toekwam zonder dat iemand er op geabonneerd was
— terwiil de kameraad Wauters die, in zijne hoedanigheid van
« kalfakter » aan alle cellen kon aankloppen, mij gewoonlijk
tegen den avond een heel pakje 0 Zeitungen » begon aan te
voeren. Daarin bevonden zich « Germania », — 0 Frankfurter
Zeitung », — « Taglische Rundschau *, — 0 KOlnische Volkszeitung » enz. En dit alles, uitgezonderd het blad der « Redders
van Vlaanderen D, dat ik van eerstaf ontving — sedert den dag
waarop er een paar manden karton tot het vervaardigen van
doosjes in mijne cel waren terecht gekomen. Langs alle kanten
was er dus werk toegestroomd en ik begon er sterk aan te
twijfelen, of er van heer Brendel's arbeid wel veel in huffs
komen zou.
Van in den beginne had Pater Nuyens mij medegedeeld,
dat enkele der te Cassel verblijvende politieke gevangenen, zoo
niet gehed de activistische denkbeelden aankleefden, dan toch
de scheiding van Belgie voorstonden, en het daarom beter
ware, « Het Vlaamsche Nieuws » zoo weinig mogelijk in vreemde
handen te laten overgaan.
Bij nader overwegen kwam ik nadien echter tot een ander
besluit. Vermits ik nu toch in mijne eel overvloedig beschikte
over papier en stijfsel, vatte ik het voornemen op, zooveel het
mij doenbaar zijn zou, een polemiek te schrijven over het dagelijksch hoofdartikel van Luc ea doze op de nevenstaande kolom
te plakken. Aldus kon de lezer tevens het antwoord overwegen,
dat ik meest altijd in humoristieken geest schreef, om het des te
genietbaarder te maken. Zelfs was dit niet zelden het geval voor
opgeschroefde, artikeltjes, waarin de snoeverij, voor dezen of
genen activist, die men in « Het Vlaamsche Nieuws » een klad
siroop om den baard wilde smeeren, maar al te duidelijk doorstraalde. Van dan of bestond er niet veel gevaar meer, en het
blad van Borms en Luc ging van eel tot eel, vergezeld van de
noodige antwoorden.
Maar dit alles eischte natuurlijk tijd. Daarenboven schreef
ik nooit meer novellen dan vanaf het tijdstlp, waarop ik, door de
gratie van het toeval, tot doosjesmaker gebombardeerd werd.
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Toch kloeg herr Brendel niet ofschoon ik, alles te zamen
gerekend, geen twee uren daags aan mijn doosjes werkte ; wel
een bewijs dat mijn medegevangenen er nog erger dan ik er de
vod door roerden. En toch ontbrak het mij immer aan tijd. In
't algemeen leverde ik, de eene week door de andere, een paar
honderd vijftig doosjes; maar, indien ik er al mijnen tijd hadde
aan wilier' besteden, dan zou ik zeer gemakkelijk tot een
duizendtal kunnen geraakt zijn.
En toch getuigde menigmaal de < werkmeister 0 dat ik elke
week het record sloeg op de medegevangenen mijner afdeeling.
En ik geloof dat die lof niet overdreven was, als men nagaat dat
er tusschen mijne nieuwe vakgenooten werkers waren, die er
alle weken diep in de vijftig afleverden.
Een mijner collegas, Mariaud, Fransch professor, buitengewoon klein van gestalte en die er in zijn galeiboef-uniform met
korte, bruine vest en klak, een broek die bijna dertig centimeters
aan de voeten was omgeslagen om ze eenigszins bruikbaar te
maken, grijze kousen en afgesneden schoenen er altijd even
potsierlijk uitzag, — vertikte zelfs'radikaal doosjes te vervaardigen ; hij beriep zich daarbij immer op de Conventie van Den
Haag die, volgens artikel zooveel of zooveel, den arbeid aan
politieke gevangenen verbood. Deze parlementaire betwistingen
met het beheer der gevangenis hadden voor gevolg, dat hij meer
in het cachot dan in zijn cel vertoefde. Toch bleef ten slotte de
overwinning aan de zijne van professor Mariaud ; want toen hij
op zekeren dag voor den zooveelsten keer uit het cachot was
weergekeerd, en in zijne cel opnieuw een hoeveelheid karton
aantrof, greep hij den stijfselborstel — iets in den aard om er
een muur mee te kalken — en begon er links en rechts den
karton mee te besprenkelen ; daarmee niet tevreden, smeet hij
er ten slotte gansch den inhoud van den stijfselemmer tusschen.
Den volgenden dag plakte alles aan elkander en van dan of liet
men hem met vrede. Zonder twijfel was men door het gebaar
van den Franschen leeraar tot de overtuiging gekomen, dat er
inbreuk was gemaakt op de internationale conventie.
1k zegde hooger, dat Brendel elken middag zijn boterhammen in mijne cel kwam verorberen. Dit nam voor hem niet veel
tijd in beslag. Na een tiental minuten was alles afgeloopen,
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waarna de « werkmeister » zijn pijp ontstak, plaats nam op den
ijzeren bovenkant van mijn bed, en over oorlog en staatkundige
beschouwingen begon te redekavelen.
1k zal hier stellig niet hoeven aan te merken dat wij nooit
t' akkoord konden geraken. En in sommige gevallen liepen onze
argumenten zoover uiteen dat hij, om zijne bevveegreden kracht
bij te zetten, met de vuist op mijn bed sloeg. Maar dit kon ik
zoo goed als Brendel en in den regel klopte ik nog harder dan
hij. Dit belette niet dat hit, bij zijne verwijdering, wanneer de
klok der gevangenis het hernemen van den arbeid aankondigde,
altijd even vriendelilk de deur milner eel achter zich sloot.
loch was de kleine « werkmeister », onder verstandelijk
oogpunt, geen misdeeld man. Zelfs bezat hij eene groote belezenheid en kende betrekkelijk goed het standpunt, op hetwelk
meest alle oorlogvoerende volkeri stonden, maar hij ging uit
van het grondbegin, dat het Germaansch element den boventoon in het Europeesch concert houden moest, niet alleen om
de kracht, die van Duitschland bet eerste yolk der aarde gemaakt had, maar omdat hij zich overtuigd hield dat geen yolk
beter geschikt was dan het Duitsche om kunst, wetenschap en
beschaving te verspreiden en te bevorderen. En herr Brendel
bezat bovendien de gaaf, zijne bewijsvoeringen door een aantal
voorbeelden te staven.
Van den anderen kant wilde hij gaarne erkennen, dat er
ook in Duitschland nog veel te verbeteren viel ; dat het heerschende Jonkerdom nog altijd eene middeleeuwsche kaste was,
die onder militair opzicht een bestendig gevaar opleverde, maar
dat daaruit niet mocht afgeleid worden, dat ditmaal het Jonkerdom had meegewerkt om den wereldoorlog te doen ontketenen.
Volgens hem was Engeland de oorzaak van alles. Sedert jaren
had Groot-Brittanje niets onbeproefd gelaten om een economischen krijg uit te lokken. Duitschland, dank het vernuft zijner
ingenieurs en uitvinders, gepaard aan de werkkracht van zijn
y olk, was geroepen om de wereldmarkt te beheerschen. Engeland was niet bestand om de mededinging tegen de Germanen
uit te houden, en daarom moest er naar gestreefd worden
Duitschland « kapoet zu machen ». Over den Rijn had men
daarvan sedert lang den indruk gekregen en vandaar wraarom,
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in 1914, in gansch het land, de oorlogsverklaring zoo sympathiek was onthaald geworden.
Dit was doorgaans schering en inslag van Brendel's redeneering.
Nieuwe gedachten straalden er niet in door, want hij
praatte enkel na, wat schier alle Duitsche bladen, sinds het
begin van den oorlog, dag aan dag hadden te lezen gegeven,
en waarmee men, uit loutere berekening, nog elken dag voortging.
1k bracht hem wel eens het tegendeel in herinnering door
een aantal bewijsvoeringen, waarvan iedereen, die niet ziende
blind was, zich overtuigen kon ; maar daarvoor was Brendel
nooit te vinden.
De Duitsche inval in Belgie had de 44-werkmeister » altoos
als een natuurlijk iets beschouwd, want het kon toch, volgens
zijne bewering, niet geloochend worden, dat Belgie zelf schuld
had aan lien inval. In al de bladen der wereld had immers te
lezen gestaan, dat de Duitschers te Brussel officieele documenten hadden onderschept, eene verstandhouding met Engeland
daarstellend. Hij kon dus niet begrijpen waarover wij, Belgen,
ons te beklagen hadden. En dan, als men in oorlog is, moet
men maar zien hoe er zich het best doorheen te slaan, dit was
nu eenmaal eene taktiek zoo oud als de wereld.
Het baatte dan ook al niet veel, Brendel er op te wijzen, dat
de oorlogsverklaring aan Belgie den 4 Augustus 1914 was
gedaan, en de Duitschers maar eerst in October daaropvolgend
dit zoogenaamd document hadden ontdekt, waarvan bovendien
niemand de echtheid had kunnen nagaan, en onbetwistbaar
slechts een <4 fragment » uit een of ander stuk was. Dit document had dus stellig geene aanleiding tot den oorlog kunnen
geven.
Maar nooit zag ik Brendel lastiger dan toen ik hem eens,
naar aanleiding van zijne wijze « om er zich best doorheen te
slaan », ten antwoord gaf « Wat zoudt ge zooal zeggen indien
ik, onder voorwendsel uwen achterbuur eene duchtige afrossing
te geven, u eerst den kop insloeg ? Dat is nochtans wat de
Duitschers ten onzent deden. Neen, met al uwe Duitsche cultureele opvatting, zult ge dit nooit kunnen wegpraten. Maar de

straf zal er niet door uitblijven. Ws& den oorlog was Belgic
het luilekkerland der Duitschers ; na den oorlog zullen uwe
landgenooten door de Belgen gehaat en vervloekt worden als
behoorende tot het gevaarlijkste ras dat ooit de aarde bewoonde.
Er zou daarenboven in de wereld geen rechtvaardigheid meer
bestaan, indien Duitschland de overwinning behaalde I »
En zoo hadden er elken middag vinnige besprekingen
plaats tusschen ons, waarbij ik nooit een haarbreed toegaf, ja,
hem herhaaldelijk voorspelde dat het niet anders kon, of Duitschland moest A kapoet. »
En toch, ik herhaal het, was Brendel geen kwaadaardig
man. Zelfs wanneer hij de politieke gevangenen dienst- kon
bewijzen, toonde hij zich daartoe altijd bereid. En die diensten
waren menigvuldig. Brendel, in hoedanigheid van 4( werkmeister»,
behoorde niet tot het personeel der gevangenis. Hij was een
onafhankelijk burger. Voor den eenen bracht hij uit de stad
landkaarten, voor den andere dagbladen mee. Nu verzocht men
hem om notaboekjes, dan om schrijfgerief en Brendel was altijd
gereed om iedereen te bevredigen. Zelfs wist hij, op zekeren
dag, te midden zijner kisten karton, een paar naphtevuurkens
in de gevangenis te smokkelen, waarop sommigen gestolen
aardappelen kookten. 't Is waar, in ruiling stak men hem al
eens eene loos verduurzaamd vleesch of eenige beschuiten toe,
maar deze vergelding woog op verre na niet op tegenover wat
de gevangenen van hem genoten.
Bovendien leerde de ondervinding ons zeer spoedig, dat
Brendel een vertrouwbaar man was. Nooit diende hij klachten
in, zelfs niet tegen gevangenen die bijna geene of in 't geheel
geen doosjes maken wilden, ofschoon het beheer der gevangenis zich wel eens met hunne zaken bemoeide. En dat kon
de « werkmeister » onmogelijk verhinderen. Immers, het aantal
afgewerkte doosjes werd wekeNks ingeschreven en nagezien
in de cel door eenen gevangenbewaarder, en aldus moest de
uitslag van zelf in het bureel terecht komen. Daarop volgde dan
soms wel eenig kabaal vanwege dezen of genen overste, gepaard
aan wat grofheden en bedreigingen, maar dan bleef het daar
doorgaans bij, als men maar niet, zooals professor Mariaud, op
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het denkbeeld kwam er de Conventie van Den Haag tusschen te
mengen.
1k zelf liep dienaangaande op zekeren dag ook eenige
moeilijkhedin op. In plaats van, zooals doorgaans, ongeveer
een paar honderd doosjes gemaakt te hebben, had ik er eens,
gedurende eene gansche week, 65 samen geknutseld. En toch
had ik nooit harder gewerkt dan toen. Regelmatig had ik al de
mij toegezonden dagbladen doorloopen, vijf polemieken geschreven op hoofdartikels van Luc in 0 Het Vlaamsche Nieuws*
en een verhaal samengesteld van nagenoeg 80 bladzijden druks.
Wie zou er dan, onder zulke voorwaarden, durven beweren,
dat ik mijn schamel brood in ledigheid geeten had ?
De « werkmeister» had zich geene enkele opmerking veroorloofd. Wat meer is, hij had mij zelfs een paar dikke schrijfboeken bezorgd, benevens eenige pennen en inkt.
Den volgenden Maandag werd de deur mijner cel geopend
en de « Oberaufseher » — overste der gevangenbewaarders —
in gezelschap van herr Brendel, trad binnen met een lijst in de
hand. Deze Oberaufseher was een kerel van ongeveer zestigjarigen ouderdom met lange grijze, maarverwaarloosden baard.
Geen enkel beambte der gevangenis kon meer lawijd maken
dan hij, maar daarbij bepaalde zich alles. Soms ging hij te werk
als een bezetene, dock nooit heb ik kunnen gelooven dat de
man over zijn vijf normale zintuigen beschikte. Op mij heeft hij
nooit den geringsten indruk gemaakt.
Nauwelijks waren beide binnengetreden of de « werkmeister » begon mij te verontschuldigen door te zeggen, dat Been
enkel gevangene, tot dan toe, meer doosjes dan ik had afgeleverd. Ik begreep dus reeds waaraan ik het bezoek van den
Oberaufseher te danken had.
Deze hield echter niet de minste nota van de woorden des
« werkmeisters * en, in tegenstelling met zijne gewoonte van op
een hoogen toon tegen de gevangenen uit te varen, sprak hij
kalm •
— « 1k zie in de boeken dat gij tot hiertoe, de eene week
door de andere, 200 doosjes hebt kunnen afwerken ; verleden
week zijt gij er met 65 voor den dag gekomen ; ik ben dus ge-
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rechtigd te vragen : wat hebt ge gedaan met het overige van
uwen tijd ?
Onverstoorbaar, kalm, zooals afflict, gaf ik ten antwoord :
— A Wat ik verleden week met het overige van mijnen tijd
gedaan heb, Oberaufseher ?... 1k heb gestudeerd I... »
— A Gestudeerd ! * riep de man verbiuft uit, terwij1 hij de
armen kruiste en een glimlach zich op het gelaat van den << werkmeister * vertoonde. A Denkt ge dat gij u hier in de universiteit
van Heidelberg bevindt ?
— A Neen, neen, Oberhaufseher ! 1k weet maar al te goed
dat ik gelogeerd ben in de gevangenis van Cassel-Wehlheiden.
Maar ook daar moet niet zelden gestudeerd worden. ace maand
moet ik acht Mark betalen voor het wasschen van mijn ondergoed ; en als ik een gansche maand aan doosjes arbeid, bemerk
ik op mijn werkboekje, dat ik een Mark heb kunnen verdienen,
en nu zou ik bovendien willen weten, of in lien enkelen Mark
de duurtetoeslag begrepen is. ledere maand heb ik dus een tekort van zeven Mark. Nu heb ik eenmaal de zwakheid, voor geen
werk meer te deugen, zoolang ik met een of ander in het hoofd
loop, voor hetwelk ik geen oplossing vinden kan. 1k heb bijna
een gansche week gestudeerd en gezocht naar het middel om
mijn bilan in evenwicht te brengen. En tot mijn spijt moet ik er
bijvoegen, daar niet in gelukt te zijn. Wat erger is, ik voorzie
dat ik mij — ondanks al mijnen arbeid — op den weg der failliet
bevind. Indien gij eene degelijke oplossing aan de zaak geven
kunt, zet ik mij weer dadelijk terug aan den arbeid.
De Oberaufseher vertoonde een gelaat alsof hij het te
Keulen hoorde donderen, maar bleef mij verwonderd aanstaren,
zonder zich een enkel woord te laten ontvallen.
1k maakte van deze stilzwijgendheid gebruik om er bij te
voegen :
—
A En nu denk ik wel te mogen hopen, dat de Oberaufseher er zorg voor dragen zal, mij ten minste zeven Mark
duurtetoeslag per maand te verleenen ; zooniet zal hij ongelijk
hebben zich voortaan te komen beklagen over mijnen arbeid. >>
De 4( werkmeister * borst los in een schaterlach, maar
de Oberaufseher hief de slippen van zijnen jas op en plaatste
zich op de 4zeren plaat van mijn bed, alsof hij zich gereed
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maakte om eene ernstige polemiek te beginnen. Maar op al wat
ik gezegd had, bleef hij het antwoord schuldig.
Hij keek eene wiji in zijn register en sprak eindeliik :
— « Gij zijt van Antwerpen ?
— « Zooals ge zegt, Oberaufseher.
— « Een schoone stad ; maar het stadstheater is er
ellendig.
— 0 Het stadstheater, hernam ik op den toon der grootste verbazing. 0 Me dunkt dat er dit Loch niet zoo ellendig
uitziet.
En de Oberaufseher vervolgde
— 0 In 1888 bezocht ik Antwerpen en was toen afgestapt
bij eenen vriend, die op het Zand woonde.
— « Het Zand bestaat niet meer. Die straat is sinds vele
jaren gesloopt en gaf tiitzicht op de Schelde en op de tegenwoordige Vlasmarkt.
— « Het Zand — ik heb het goed onthouden — was niet
ver verwijderd van een groot middeleeuwsch gebouw.
- « Het Vleeschhuis ! Dat bestaat nog en de straat, welke
het Zand genoemd werd, lag in de onmiddellijke nabijheid. Gij
hebt dat middeleeuwsch gebouw loch niet voor het stadstheater
aanzien ? »
Neen, lachte de Oberaufseher, 0 want dan zou het
—
de moeite waard zijn geweest. Maar vlak tegenover dit groot
gebouw daalden wij de trappen of om in het stadstheater te
komen. »
Line vrienden in 1888 zullen dan reeds geweten hebben
dat het hoord van den toekomenden Oberaufseher niet geschikt
was om eenmaal dikke Bertha's * uit te vinden, want men
had hem eenvoudig eene vertooning in onzen Antwerpschen
poe'sjenellenkelder laten bijwonen, en hem-in den waan gebracht
dat hij zich in het stadstheater beyond.
En aldus was het uit te leggen, dat de overste der Cassel.sche gevangenbewaarders, ons zoogenaamd « stadstheater
zoo miezerig vond.
Als deze regels ooit onder de oogen van den tegenwoordigen bestuurder van onzen « poesje komen, zal deze zich
niet weinig gevleid gevoelen bij het denkbeeld, dat er reeds in
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1888 in de konink- en keizerlijke residentiestad Cassel personen waren, bij wie zijn theater als het eenig officieel van
Antwerpen doorging.
En dat dergelijk theater bij den Duitscher niets te beteekenen had,was des te gereedelijker aan te nemen als men weet,
dat in Duitschland alles veel grooter is aangelegd dan in welkdanig land van Europa.
Dit onderhoud, hetwelk ik gepoogd heb zoo getrouw
mogelijk weer te geven, toonde meer dan genoeg de geestesgesteltenis aan van den Oberaufseher der gevangenis van Cassel, om er niet langer bij stil te blijven.
Wat er ook van zij, over het maken van doosjes werd
verder tusschen ons Been woord meer gerept.
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XIII.
B. T. — GEKOOKTE AARDAPPELEN. - DE DUITSCHE
4 VATERLANDSPARTEI *.

ORTS nadien verhuisde ik naar een anderen vleugel

der gevangenis. Daar kwam ik rechtstreeks in betrekking met den Z. E. H. Tielemans ; den abbe
De Voghel, van Brussel ; Pere Adan, een Fransch
Dominikaner ; den abbe Bossut ; pastoor-deken Ley, van
Luxemburg ; baron Verhaegen, van Gent, en meer anderen,
met wie ik voortaan dageliiks omgang hebben zou. Pater
Nuyens bewoonde insgelijks dezelfde afdeeling.
De verandering van vleugel had echter geene verandering
aan mijne bezigheden gebracht. Op een paar uitzonderingen na
werden al mijne medegevangenen gebezigd in de doosjesnijverheid, zoodat alles zoo wat op den ouden voet gebleven was,
met dit onderscheid, dat ik hier een ander gezelschap bekomen had.
1k was hier aangeland in een midden van intellectueelen,
die er voor het meerendeel « gulden boekjes » op nahielden.
Wij waren toen ook het tijdstip ingetreden, waarop wij
elken dag, in overeenstemming met het reglement voor politieke gevangenen, twee uren wandeling hadden. Op de wandeling waren destijds de gevangenen verplicht op vijf schreden
afstands van elkander te gaan, zoodat het bijna niet mogelijk
was een woord te kunnen wisselen. Sedert echter de Spaan135

sche gezant een bezoek aan de gevangenis bracht en over lien
toestand heftig geprotesteerd was geworden, mochten wij ons
op de wandeling in groepjes van twee en drie tusschen elkander mengen.
In rr*e nieuwe afdeeling, waar de meerderheid der gevangenen eene meer dan gewone opleiding bekomen had, was
het dus zeer natuurlijk dat, gedurende onze wandeling, de oorlogstoestanden en staatkundige gebeurtenissen van den dag,
breedvoerig tusschen elkander besproken werden. Wij waren
daartoe gewapend, niet alleen door een menigte Duitsche bladen van allerlei kleur en strekking, maar ook met Belgische
en Fransche.
Sinds tang hadden we zeer goed tusschen de regels leeren
lezen en het gevolg daarvan was, dat wij in onze gevangenis
van Cassel zoo goed op de hoogte waren als men het in de
groote steden van Europa was.
Daarbij kwam nog, dat wij in onzen staat van ballingschap, over ons eigen orgaan beschikten. Het droeg als titel :
B.(russeler) T.(ageblatt).Onze hoofdopsteller was de ingenieurgevangene Capart. Het formaat was klein-octavo, 4, 6 of 8
bladzijden, volgens de belangrijkheid der te behandelen stof.
Bij gelegenheid kwam ook B. T. geillustreerd uit, en zelfs gekleurd. Deze kleurteekeningen, altijd van humoristieken aard,
waren insgelijks van Capart, ofschoon er' meer dan eene reden
bestaat om te veronderstellen, dat ook baron Verhaegen daartoe wel eens het zijne bijdroeg. Van het blad verscheen elke
week een geschreven nummer, dat door toedoen onzer kalfakters, van de eene cel naar de andere ging. Het gaf een wekelijks
overzicht der verschillende slagvelden, uitstekend gedocumenteerd en zeer wel beredeneerd, zoodat iedereen zich over het
oorlogsstadium een goed gedacht vormen kon. B. T. was bovendien samengesteld uit verscheidene rubrieken, die al de
gevangenen ten zeerste aanbelangden.
Ook het binnenlandsch nieuws, 't is te zeggen dit der
gevangenis zelve, werd er regelmatig aan toegevoegd. Uit dit
alles blijkt, dat de verscheidenheid in voldoende mate voorhanden was.
Er was echter maar 66n bezwaar aan verbonden : de
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gevangene, die in 't bezit van B. T. bevonden werd, was er
aan voor acht dagen cachot. Maar dit geval heeft zich uiterst
zelden voorgedaan, want een paar voorbeelden waren voldoende
om tot de overtuiging te komen, dat het gevaarlijk was B. T.
in de cel te laten liggen terwiil wij op wandel waren ; in dit
geval bleven de cellen open en dan gebeurde het wel eens dat
er door de gevangenbewaarders geheime huiszoekingen »
plaats grepen ; sedert men begonnen was het blad op zak te
dragen wanneer men de cel verliet, konden er geen straffen
meer voor uitgedeeld worden. Zoover mij bekend is, werd
verder de redactie nooit verontrust.
In de eerste dagen der maand Mei werd het gerucht verspreid, dat kortelings een transport onzer Belgische gevangenen
naar Vilvoorde zou gezonden worden, en dat er beurtelings
nieuwe transporten volgen zouden.
Dit bericht mocht eigenlijk niet als eene nieuwigheid gelden. Reeds bij mijne aankomst in Januari was daar ernstig
spraak van geweest, maar het vertrek was telkens, om onbekende redenen, uitgesteld geworden. Nu zou het eindelijk een
voldongen feit worden. Het eerste transport zou bestaan uit
75 man, waarbij ik verschillende mijner kameraden verliezen
ging, onder andere, den geestigen abbe De Voghel, pastoordeken Ley en den ronden, jovialen Antwerpenaar, pastoor
Tielemans, altijd even goed geluimd, altijd met een opgewekt
woord voor iedereen op de lippen.
Bij het eerste transport be yond zich ook de gewezen luitenant Gille, die te Luik van eene gunstige gelegenheid gebruik
wist te maken om uit den . trein te springen en te ontsnappen.
Deze ontvluchting maakte een leelijke streep in den bilan
der achtergeblevenen. Nauwelijks waren de begeleidende gevangenbewaarders van Vilvoorde te Cassel weergekeerd, of de
twee uren dagelijksche wandeling werden teruggebracht op een
half uur, en de afstand van vijf schreden moest hernomen worden. Er werd dus een algemeene straf toegepast op ruim twee
honderd politieke gevangenen, omdat een hunner, 700 kilometers verder en op behendige wijze er in gelukt was het hazenpad
te kiezen. leder, die nog over vijf zintuigen beschikte, zou de
gevangenbewaarders gestraft hebben, die zich hadden later
131

verschalken, in plaats van degenen, die met de ontvluchting
niets te maken hadden. Maar, wat zou er dan wel van de administratie der gevangenis geworden zijn ? Die kon immers toch
haar zelve niet straffen ? En dat zulke ontvluchting werd mogelijk gemaakt in tegenwoordigheid van den brutalen Hausvater, ging waarlijk alle gedacht te boven.
Die draconische maatregel verwonderde ons echter niet
't was .Pruisisch stelsel, en de machtspreuk c Gott mit uns !
wischte in de oogen van het beheer der gevangenis alle onrechtvaardigheid uit.
Het zal wel overbodig zijn hier aan te merken, dat in het
volgend nummer van B. T. de bestuurder der gevangenis nopens zijne strafbepaling duchtig den bol werd gewasschen.
Daarbij bleef het echter niet. Er ging een krachtdadig protest
uit vanwege de politieke gevangenen en dit maakte toch zooveel
indruk op den bestuurder, dat de genomen maatregel gewijzigd
werd. Weer werden ons twee uren wandeling per dag toegestaan, maar de afstand van vijf schreden achter elkander werd
behouden. Onder zulke voorwaarde geleek deze wijziging veeleer eene verscherping van straf, want men bedenke dat wij ons
te midden van den zomer bevonden, en twee uren regelmatig
onafgebroken voortstappen met de brandende zon boven het
hoofd, was eene ware marteling als men bedenkt, dat er zich
tusschen ons ouderlingen bevonden van 73 jaar, die toch geen
twee uren lang met hunne jongere makkers gelijken tred konden houden.
Enkele dagen later kwam, geheel onverwachts, de Spaansche gezant een nieuw onderzoek instellen naar den toestand
der politieke gevangenen. Dit bezoek was echter geen louter
toeval. Een der gevangenen had, aan 't adzes van dezen Spaanschen gezant, te Berlijn, een schrijven gericht, hem de onmenschelijke gedragslijn van den bestuurder der Casselsche gevangenis aanklagend. Brieven van dien aard zouden zeker het
4( strafanstalt ) niet verlaten hebben. Maar er bestond een ander
middel om het beoogde doel te bereiken. Een vertrouwbaar
gevangenbewaarder stak den brief op zak en wierp hem buiten
de gevangenis in eene postbus. Aldus kwam dit schrijven in
handen van den Spaanschen gezant zonder dat iemand er iets
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van wist. En zooals men ziet, had deze niet op zijne komst
laten wachten.
De gezant vertoonde zich joist op het oogenblik der wandeling. Dadelijk begon hij verschillende gevangenen te ondervragen, en het spreekt van zelf dat het weldra klachten regende.
Deze ondervraging was echter maar van schijnbaren aard, want
de Spaansche gezant kon zich met eigen oogen overtuigen van
den ellendigen toestand, waarin wij ons op de wandeling bevonden. Op eenige schreden van ons greep er eene vinnige
woordenwisseling plaats tusschen den gezant en het beheer der
gevangenis, en de slotsom was, dat wij onmiddellijk weer konden wandelen zooals voorheen ; het A drillen * werd afgeschaft.
Ondertusschen hoorden wij wel elken dag spreken van een
tweede transport gevangenen naar Vilvoorde, maar het duurde
nog tot in de maand Augustus, vooraleer daaraan gevolg werd
gegeven.
Een derde transport was aangekondigd voor September,
maar de oorlogsomstandigheden wierpen dienaangaande alle
verdere plannen in duigen.
Op dit tijdstip deed zich in onze gevangenis te Cassel jets
voor, waarin het bestuur alweer een middel vond om gezamenlijke stratfen toe te passen voor fouten, bedreven door enkelen.
Tusschen drie politieke gevangenen van een anderen vleugel dan degene welke ik betrok, was door drie politieke gevangenen eene ontvluchting beraamd. Te middernacht zouden
deze, bij middel van lange koorden, zich door het venster hunner derde verdieping naar beneden laten glijden. Hoe zij verder
over den meer dan vier meters hoogen muur, die de gevangenis omringde, zouden geraken, bleef een raadsel. Hoe het zij,
een hunner viel naar beneden en was op den slag flood ; de
tweede brak zich den arm, terwij1 de derde heelhuids langs den
muur naar beneden kwam. Het was klaar, dat er van verdere
ontvluchting door het tweetal geen spraak meer kon zijn, De
man met den gebroken arm werd naar het lazaret der gevangenis gevoerd, terwijl de derde in de ijzers geklonken werd.
Gedurende een vijftal dagen kwamen weer de vijf schreden afstands voor al de gevangenen tot stand, waarschijnlijk
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otn te beletten dat er nieuwe samenzweringen in het lever/
zouden geroepen worden.
Het scheen alsof de vensters onzer cellen in 1 algemeen
geroepen waren om eene noodlottige rol te spelen in het leven
onzer politieke gevangenen, want omstreeks hetzelfde tijdstip
liep ik zeif er een incident mee op, dat wel is waar niet zoo
tragisch afliep dan het hoogeraangehaalde, maar zonder eenigen
twijfel een ferme buil zal verwekt hebben op het hoofd van een
der gevangenbewaarders, die zich toevallig beneden onder
mijn venster beyond.
Wij waren het seizoen der aardappelen ingetreden. Een
zeker aantal politieke gevangenen bewerkten de velden en
vonden daardoor gelegenheid zich aardappelen aan te schaffen,
wat als een weelde mocht beschouwd worden, want zoolang ik
in de Casselsche gevangenis verbleef, werd mij nooit een aardappel toegediend.
En weer werd er een v conspiratie * tusschen Brie gevangenen tot stand gebracht.
Tijdens onze wandeling was er tusschen mijnen buurman
rechts en links overeengekomen, dat de eene welke in bezit was
geraakt van aardappelen, deze voor den andere zou gekookt
hebben. Hoe nu de kok in bezit was gekomen van een petrol- of
naphtevuurken, is mij altoos onbekend gebleven, maar vast gaat
het, dat deze in zijne cel over een aantal voorwerpen beschikte,
die uit elke cel moesten geweerd worden. Daar er van de
wandelplaats, onder de oogen van een gevangenbewaarder,
nu toch geen gaarkeuken kon gemaakt worden en de andere er
de voorkeur aan gaf, deze gekookte aardappelen in zijne cel te
verorberen, werd er mij door beide belanghebbenden gevraagd
om als tusschenhandelaar op te treden. Dit kon niet gebeuren
dan bij middel der wederzijdsche vensters. Wij kwamen overeen
dat de kok den volgenden morgen de aardappelen op het vuur
zou gezet hebben, en wanneer deze gaar waren, zou hij, als
verwittiging, op den muur kloppen. Dit zou als teeken gelden
dat ik mij aan het venster moest gereed houden. Op dezelfde
wijze moest ik mijn buurman rechts verwittigen. De overhandiging der aardappelen zou op volgende wijze geschieden : In een
gewoon sigarenkistje werden de aardappelen geladen. Daar de
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afstand van het eene venster tot het andere ruim drie meters
bedroeg, kon er natuurlijk geen spraak van zijn, dit sigarenkistje
bij middel eener hand over te nemen en verder voort te geven.
Aan eenen stok werd derhalve eene koord bevestigd, aan welks
uleinde het kistje hing te bengelen. Aldus kon er van den eenen
naar den anderen kant mee gezwierd worden. Eenmaal het kistje
gegrepen, moest de stok gevat worden, en dezelfde operatie
zou ik op mijne beurt moeten aanwenden om de aardappelen in
het bereik van mijnen rechlschen buurman te stellen. Men zet,
het plan was zoo eenvoudig mogelijk en reeds meer dan eens
met goed gevolg ten uitvoer gebracht.
Op het oogenblik dat er op den muur werd geklopt om mij
gereed te houden, deed zich echter een begin van onraad voor.
Een onzer gevangenbewaarders, zekere Maulart, een Lange
kerel van een eind in de zestig, met ruigen baard en nog anderhalven tand in den mond, be yond zich op de wandelplaats onder
mijn venster, in druk gepraat met een zijner collegas. Maulart,
— met een kop die het uitzicht had van een roovershoofdman
— was ook een dergenen, die bij gelegenheid de halve gevangenis kon bijeen schreeuwen.
Wat bleef er te doen ? Geen mijner buren kon ik verwittigen dan door een roepen langs het venster, en dit kon niet gebeuren zonder de aandacht van Maulart op ons te vestigen. De
kok echter scheen er niet zooveel graten in te vinden, want
terwij1 ik mij voor het venster be yond en nog een en ander overwoog, zweefde eensklaps het sigarenkistje heen en weer mijn
venster. lk stak den arm vooruit om het te grijpen, wanneer het
andermaal te voorschijn komen zou. Had ik nu metterhaast een
verkeerde beweging gemaakt, of was het koordeken, dat om
het kistje gewikkeld was en dat misschien reeds voor de viiftigste maal gebruikt werd, te rot om er nog ruw mee om te springen ? 1k weet het niet, maar zeker is het dat ik nauwelijks de
hand aan het koordeken geslagen had, of het brak door. Nog
was ik niet .in de gelegenheid gesteld mijnen arm geheel uit het
venster terug te trekken, then zich eensklaps een doffen slag :
bourn ! hooren liet. Een oogenblik stilte beneden, maar plots
daarna de storm van het onweer. Wat Maulart daar huilde,
vloekte en tierde, kon ik niet verstaan, want de drie vensters
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waren reeds dicht geslagen, maar wat zoo vast stond als een
paal boven water, was, dat het kistje gekookte aardappelen op
het hoofd van den ouden Pruis was terecht gekomen van op de
derde verdieping. Wel ging men een kwaart uurs later van cel
tot cel op zoek naar dengene die zich aan het venster vertoond
had, maar het feit zelf zegde uitdrukkelijk dat men niet eens
met eenige zekerheid wist, of de aardappelen van de eerste of
van de derde verdieping op den knikker van Maulart waren
gevallen. Zeker, indien de man een weinig op de hoogte van
de wetten der zwaartekracht ware geweest, zou de slag zelf
hem wel eenigszins met zekerheid hebben laten kunnen gissen,
van welke verdieping de aardappelen naar beneden gedonderd
waren.
Het laatste woord over deze mislukte aardappelkwestie
was echter nog niet gesproken. Alle drie, vier dagen kwam een
der gevangenbewaarders de cellen nazien. Enkele dagen na de
hoogervermelde gebeurtenis wend de deur mijner cel geopend
tot nazicht en, tot mijne groote verbazing, was ditmaal Maulart aan de beurt. Niet zoodra had ik hem opgemerkt, of de
patatgeschiedenis schoot mij te binnen, en op echt jovialen Loon
sprak ik hem toe :
— 0 Welnu, ik zie bier in de 0 Casseler Neueste Nachrichten » dat het in de stall niet zeer voordeelig staat met de
rantsoeneering ! Ge krijgt nog alle veertien dagen 200 gram vet
per huisgezin ? .
Het gemoed van den ouden gevangenbewaarder liep over.
Brommend begon hij de rantsoeneering te vervloeken, want,
volgens hem, was er behoefte aan alles. Hij meende dat er in
gansch Duitschland geene gemeente bestond welke slechter
bedeeld was dan de koninklijke residentiestad Cassel. Hij ging
zelfs zoover te beweren dat, indien die toestand nog eenige
maanden aldus bleef voortduren, de menschen dood in de straat
zouden liggen.
Misschien had Maulart daarin niet geheel ongelijk, want
eenige minuten te voren had ik in de q Casseler » gelezen, dat
er de vorige week 45 geboorten waren geweest tegen 151
sterfgevallen, wat zeker als een merkwaardig teeken des tijds
mocht beschouwd worden.
142

1k vatte echter de zaak geheel anders op en antwoordde:
— * Me dunkt dat gij niet veel reden tot klagen hebt.
Noem mij eens 6611 land van al de geallieerde, waar de aardappelen gekookt uit den hemel op den kop vallen !... Dat gebeurt nochtans hier te Cassel, naar ik vernomen heb. Misschien
spruit dit hieruit voort, omdat gij, Duitschers, * Gott mit uns o
tot op den boord van uw hemd schrijft. Zulk felt is zelfs zonder voorgaande in de wereldgeschiedenis. Toen in de oudheid
de IsraMieten door de woestijn trokken, hoefden zij op den rug
te gaan liggen, om het Manna in den mond te laten vallen ;
maar ik geloof niet dat dit Manna bestond uit gekookte aardappelen. Te Cassel moeten de Duitschers den mond openen
om dadelijk gevoed te worden. En gij durft klagen !. .. o
Maulart beschouwde mij wel met een paar oogen waarin
de grootste verbazing doorstraalde, maar hij ging er niet verder op in.
Dit was wel eenigermate begrijpelijk. We waren het tijdstip
ingetreden waarop maarschalk Foch den Duitschers reeds
maanden lang de eene klopping na de andere had toegediend,
en de moedeloosheid en teleurstelling liet zich zelfs tot bij onze
gevangenbewaarders in sterke mate gevoelen.
En toch, ofschoon de Duitschers op dit oogenblik reeds
de overtuiging bezaten, dat zij kortelings met alle zekerheid
het onderspit zouden moeten delven, gaf de A Vaterlandspartei»
het nog niet op. Voortdurend en op allerlei wijze zette deze
hare propaganda voort. In het nummer der A Frankfurter Zeitung » van 15 Augustus 1918, trof ik een artikeltje aan, dat
hoofdzakelijk ons, Belgen, alleen aanbelangde.
Het zal hier zeker, als aandenken, op zijne plaats zijn om
de mentaliteit der Duitschers te doen uitschijnen. Opdat men
niet beweren zou dat ik den zin ervan verdraaid heb, last ik het
hier in de oorspronkelijke taal volgen
* Zur welchen mitteln die * Vaterlandspartei 0 greift, um
• Mr ihre Annektionswilnsche Propaganda zu machen, lehrt ein
O Flugblatt, das der Niederrheinisch-Westfalische Landesverein
4( der Vaterlandspartei von Dortmund aus verbreitet. Im diesem
« Flugblatt heischt es wOrtlich :
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« Was ist nicht schon alles fiber Belgien geschrieben und
gesprochen werden. Wenn wir in der Geschichte suchen,
• dan finden wir, das derselbe Fall schon vor tausenden von
4 Jahren dagewesen ist, und weil in diesem Fall der Wille der
• Vorsehung so schon klargelegt ist, bitte ich s den lieben Leser
0 in der Bibel 5. Moses 2/26-36 nachzulesen. Warum mustte
0 der KOnig Sihon sich weigern, die Kindern Israel durch sein
O Land zichen zu lassen ? Warum mustte er seine Heere den
• Kindern Israel in den Weg stellen ? Die Antwort gibt uns der
(‘ 30. Vers : weil Land und Volk in die Hande der Israeliteri
• kommen sollte, darum mustte der . KOnig Sihon den Kindern
O Israel den Durchzug verweigern. Liegt unser Fall in Belgien
4( nicht gerade so ?
Alvorens dien namiddag de « Frankfurter Zeitung * verder
te zenden, kon ik mij niet -weerhouden, om zooveel verwaandheid, het volgende antwoord te schrijven, dat ik op de dichtstbijzijnde kolom van het blad plakte :
WAAROM BELGIE DOOR DUITSCHLAND
MOEST INGEPALMD WORDEN.
Weet men in Belgie dat ons lot,
Waarmee men sinds zoolang al spot,
Reeds duizenden van jaren
Voorspeld was in het Bijbelschrift,
Waar zwart op wit staat in gegrift,
Dat 't eindlijk zoo moest varen ?
'k Bedoel dat eens ons Vaderland
Bestuurd wordt door een Duitsche hand
En nauw verwant moet wezen
Aan 't troebel water van den Rijn,
Daar kan men overtuigd van zijn,
Al wordt het niet geprezen !
Misschien had Luc dit reeds ontdekt
Toen hij zijn hand hield uitgestrekt
Naar 't psalmenboek der Joden,
Waarvoor hij in zijn Jodenblad
Het Vlaamsche Nieuws zoo menig klad
Het yolk had aangeboden !
4(
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Ook Nitschlands keizer wist al lang
Dat eenmaal toch die overgang
Aan zijne kroon moest komen !
Hij had het vaak g in peis en vree
Als Pruisisch opperdominee
Uit Mozes' schrift vernomen
Het was dus vast geen bloote vond
Toen hij zijn ultimatum zond,
Om allerhande troepen
Te sturen door ons klein gebied,
En had zich enkel, 'lijk men ziet,
Op 't Bijbelsch schrift beroepen.
Dat heeft de 0 Vaterlandspartei
Een boel van keizerlijk gerij,
Nog onlangs laten weten,
Vervat in dringend manifest,
Gesteund uit Dortmund's oude vest,
Maar dat... verruckt mocht heeteni I
Als men van Mozes vijfde boek,
— Een foliant nog struisch en kloek —
Nauwkeurig uit wil pluizen,
Dan werd vorst Sihon eens gevraagd,
Waarom het' hem sums had behaagd
De Joden te verguizen ?
Waarom hij eens geweigerd had
Het Joodsche y olk, van stall tot stall,
Den doortocht te verleenen ?
Waarom hij kindren Israels
Of andre von's en Michaels
Soms trapte op de teenen !
En 't antwoord geeft datzelfde boek ;
Het staat er in een andren hoek
Uitdrukkelijk te lezen,
Als toonbeeld voor een nieuw geslacht,
Dat eenmaal 't zelfde doel betracht
Om vorsten te genezen :
Omdat het yolk en gansch het land
Zich door die weigring zag verpand
g In Joodsche hand te komen !
« En daarom, voegt het blad er bij,
Als tolk der 0 Vaterlandspartei 0,
Wordt Belgie thans genomen
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't Zijn dus de Joden van den Rijn
Die om ons land begeerig zijn,
Al wou men er om liegen !
Die o noodweer * was dus enkel list,
Waaraan zich niemand heeft vergist,
Om 't yolk in 't slaap te wiegen ?
Maar wat niet in den Bijbel stond
En iedereen toch 0 richtig * vond,
Dat waren veertien psalmen,
Die Wilson laatst met zeer veel grond
Uit Washington naar Potsdam zond
Om 't land niet in te palmen !
Daarin werd duidlijk vastgesteld
Dat Belgie nooit voor Duitschland geldt,
Ondanks de profecijen
Van heel de 0 Vaderlandspartij *
Met Reventlow en keizer bij
Om Belgisch leer te sniien !
Wat meer is dat zij gansch den boel,
Ja, tot den laatst gebroken stoel,
Met al wat ze er mocht halen,
En zonder jets ervan bevrijd,
In kort en zeer afzienbren tijd,
Ten voile moet betalen !
In plaats van wereldheerschappij
Behaalt de < Vaderlandspartij *
Met die ons Belgie namen,
Niet enkel scha, maar dubbel schand,
Zoodra zij uit ons Vaderland
Verdreven worde. Amen !
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XIV.
JETS OVER 0 GULDEN BOEKIES * IN DE OEVANOENIS.
N een voorgaande hoofdstuk gewaagde ik reeds met
een enkel woord over << gulden boekjes. Voor
gevangenen, die aan gulden boekjes hielden, dien-

den deze als herinnering aan hun langdurig verblijf
in de Casselsche gevangenis. Men ging er zoo wat uit van

hetzelfde standpunt van gemeentebesturen die, wanneer een
voornaam persoon hunne gemeente met een bezoek vereert, zij
dezen verzoeken het 0 gulden boek der stad . te willen teekenen.
Maar hier kwam nog lets anders bij. Het volstond niet het
gulden boekje van dezen of genen gevangene, die er om verzocht, door zijn handteeken te bekrachtigen ; men eischte tevens,
er een of ander bij te schrijven.
In mijne vorige afdeeling waren er slechts een paar gevangenen die er zoogenaamde gulden boekjes op nahielden. In mijne
nieuwe afdeeling was het er geheel anders mee gesteld. Het
meerendeel mijner lotgenooten was in bezitvan dergelijk boekje.
Op zich zelven beschouwd was zulk gulden boekje niet
zoo bijzonder belangwekkend ; maar voor de bezitters er van
konden zij Belden als ontegensprekelijk bewijs van hun verblijf
in deze of gene gevangenis, want het was te voorzien dat, eenmaal de vrede geteekend, er in ons land niet veel officieele
registers zouden overgebleven zijn, de namen vermeldend dergenen, welke ooit de onderscheiding hadden genoten, als echte
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boosdoeners over den Rijn gevoerd en in Duitsche gevangenissen jaren lang opgesloten te worden.
Sommige dezer gulden boekjes, onder andere dit van den
abbè De Voghel en van Baron Verhaegen, waren bovendien
opgeluisterd met gekleurde teekeningen hunner eigen hand ;
teekeningen, welke als ware kunstwerkjes mochten beschouwd
worden. In dit van den eerste bevonden zich zelfs, — indien ik
het mij nog wel herinner — een aantal humoristieke schetsen,
waaronder eene geestige * charge *, den * Hausvater ,» der
gevangenis voorstellend.
Daaruit blijkt terzelfdertijd dat onze vrienden te Cassel,
rekening houdend van de omstandigheden, en ondanks hun
gevangen staat, toch het leven langs de meest rooskleurige zijde
wisten op te vatten.
Bij mine komst in deze afdeeling waren al deze boekjes
reeds bekleed met een aantal handteekens, opschriften en verzen
van gevangenen.
Het duurde dan ook niet lang cf al deze boekjes kwamen
beurtelings in mijne cel terecht, met verzoek er eveneens lets in
te krabbelen. 1k wist niet dat de * reputatie » van Droogstoppel
tot in de Casselsche gevangenis doorgedrongen was. En toch,
hoe zeer ik er mij ook dikwijls tegen verzette, toch bleven de
liefhebbers doorgaans zoolang aandringen, tot dat ik hun eindelijk voldoening schonk.
En dit verzet was niet van alien grond ontbloot. Uit vele
dier gulden boekjes had ik opgemerkt dat, behalve hier en daar
eene zeldzame uitzondering, de overgroote meerderheid der in
uitgedrukte denkbeelden, bfwel banaal, Ofwel niet eens de
moeite waard geweest was, ze trachten te vereeuwigen.
Dan, ik ken niets lastiger en ondankbaarder dan te schrijven * op bevel », ik bedoel : te schrijven in een boekje, bestemd
om in familie bewaard te worden, zonder dat men eigenlijk weet
wat er in te zetten.
Ongeveer veertig jaar geleden zegde mij Jan Van Beers op
zekeren dag : * Om verzen te schrijven is geduld, veel geduld
noodig. Het is mij ooit gebeurd, dat ik acht dagen lang oblokte
op een enkelen versregel. »
En wat zou onze gemoedelijke dichter dan wel gezegd
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hebben, indien hij verzen in eene gevangenis als te Cassel hadde
moaten schrijven bij den hoek eener tafel, gansch beladen met
stukjes karton, een overgrooten stiifselpot, voorzien van een
borstel, groot genoeg om er de muren der cel merle te kalken ?
En als hij dan min of meer 4( geinspireerd 0 ware geraakt en hij
hoorde plotseling een Hausvater, een Oberaufseher en een paar
gevangenbewaarders met hun vieren tegen elkander opschreeuwen om hun gebulder Brie straten ver te hooren — want daardoor meenden die menschen veel indruk op de gevangenen te
maken — hoeveel dagen zou hij dan wel noodig gehad hebben
om terug op dreef te komen ?
Hier kwam nog bij, dat ik, met uitzondering van een of
ander gelegenheidsgedicht, om vrienden genoegen te verschaffen, in heel mijn leven nooit verzen geschreven had ! En dit
vergemakkelijkt zeker niet den toestand om in gulden boekjes
onberispeliike verzen te schrijven. Daaraan kon dan ook niet
gedacht worden. Alles moest zich bepalen bij invallende denkbeelden, toepasselijk op den persoon voor Wien ze bestemd
waren. Mijn geduld was bij den gezamelijken arbeid van doosjes
maken en verzen schrijven zoo weinig groot, dat, indien ik voor
zulk gulden boekje na een paar uren niet gereed was, ik al het
geschrevene verscheurde en het boekje voor een of meer dagen
achteloos in den hoek smeet.
Door tusschenkomst der kalfakters daagden er weidra ook
bestellingen uit andere afdeelingen op, en ik meen nog verre
beneden de waarheid te blijven als ik zeg, dat ik te Cassel
minstens een vilftigtal gulden boekjes ander handen heb gehad.
Hadde ik al daze verzen verzameld, zij zouden te zamen een
lijvig boekdeel gevormd hebben.
Slechts van twee dezer is toevallig de kopij bewaard gebleven en op verre na niet de best gelukte. De eerste was bestemd
voor den Limburger, die mij met het vertrouwen vereerd had,
kaarten aan zijne verloofde te schrijven, en waarvan ik te voren
gewaagd heb. In vredestijd was deze Limburger een hartstochtelijk drankbestrijder, en als aandenken aan onze gevangenschap
drong hij er ten zeerste op aan, eene strophen te schrijven, een
of ander alcooldrama voorstellend, waarvan na den oorlog, als
propagandamiddel, gebruik zou kunnen gemaakt worden.
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Maar ik oordeelde dat de gevangenis al dramatisch genoeg
was, zonder dat het nog noodig ware over alcooldramas te
schrijven, en daarom schreef ik, zonder hem er verder over te
raadplegen, het volgende in zijn gulden boekje :
DE BELOFTE EENS DRONKAARDS.
Jan Pot was een werker en had — buiten kijf !
Twee kloeke en stevige handen aan 't lijf,
Waarmee hij het lot zoo voor kind als voor vrouw
Had kunnen verzekren, indien hij het wou !
Maar Jan was een drinker en veel van zijn geld
Werd steeds door de vrouw van den tapper geteld,
In plaats dat de vrucht van het zure gewin
Tot steun zoude dienen van 't werkersgezin.
Dat duurde reeds jaren en beterschap was
Bij Jan niet te vinden, want 't laatste glas
Moest hem door de keel eer hij zwijmlend de kroeg
Verliet en den weg naar zijn woning insloeg 1
Een weldenkend bdurman, die vaak in den nood
't Gezin had geholpen aan kleeding en brood,
Zei zekeren Zondag, toen Jan voor hem stond,
Maar ditmaal met kalmen en nuchteren mond :
4( Zie, Jan, laat me toe dat ik nogmaals herhaal,
4( Wat ik reeds zoo dikwijls in krachtige taal
4( Tot u heb gezegd, op gevaar dat de les
4( Verdwiinen zou tusschen het glas en de flesch.
4( Wanneer u den drank niet de lippen verbrandt,

44 Dan zijt ge de vroolijkste kerel van 't land ;
4( Dan is het al leven, al lust dat men ziet,
w Maar wee als de baas u 't geneverglas biedt !
4 Dan denk ik bijwijlen, dat duivel en hel
w Zich hebben geplaatst in uw vleesch en uw vet,
w Dan leeft gij alleenlijk voor dwarsdrijverij,
4K En beestigheid komt dan niet zelden er bij !
a En zoo slijten kindren en Treesken, uw vrouw,
« Bestendig hun dagen in droefheid en rouw,
« Te midden van armoe, ontbering en flood,
g Tot aan uwen bittren, ellendigen dood !
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beteren, heilzamen weg op zult gaan,
Tot welzijn van u en van gansch uw gezin,
Dan stroomt er nog vreugde uw huizeken in.

LOCIVUI 11111 Until UMICIljn Udl
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Want komt een bekeering ook nimmer te vroeg,
Hoeveel wee en rampen in zich zij ook droeg,
• Te laat is het nooit voor een beter besluit ;
a Trek thans er de noodige vruchten eens uit !

4

Bewogen was Jan tot in 't diepst van zijn hart,
En toonde dit door een rechtzinnige smart ;
Een traan aan zijn oog zegde meer dan genoeg,
Dat hij zijn gedrag zich wel bitter bekloeg.
En toch schudde Jan nog bijwijlen het hoofd
Als hadde hij nog maar ten halve geloofd
Dat hoop op een heilzamer lot in 't verschiet,
Hem vreugde zou baren in stee van verdriet !
« 1k dank u, gebuur, om uw heilzamen raad,
Sprak eindlijk de drinker. 0 En is 't nooit te laat
Een beetren en vruchtbaren weg op te gaan,
« Dan toch ligt nog steeds iets verkeerds op de baan.
« Wanneer ik den weg naar mijn werkhuis bega,
« Dan kom ik zoovele kapelkens te na ;
4, Die

trekken mij aan met een satansch geweld,

• Zoodat ik er voortdurend door word gekweld !
Bestonden die herbergen niet op mijn weg,
Dan zeker, zoo heilig als ik het u zeg,
• Was alles gedaan, en 'k waar' dadelijk gereed
• Mijn woord te bekrachtigen door eenen eed !
4

4( Maar kies dan voortaan eene andere baan,
4 Waardoor gij 't gevaar van de kroeg kunt ontgaan, •
Oaf buurman hem thans als een nuttigen raad.
Wat maakt toch de eene of andere straat ?
• Dan ware het nog erger, bevestigde Jan.
Dan kwam er volledige dronkenschap van,
• Want andere straten, in gansch hun geheel,
Daar tieren de kroegen nog driemaal zoo veel !

4

• Wel, Jan, 0 sprak de buurman, ziehier wat ge doet :
Loop haastig, gezwind, met hardnekkigen spoed,
• Voorbij elke kroeg ; de bekoring wordt licht,
• En zeker is 't dat gij uw taak goed verricht

4
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0 Dat is 't ! >> riep de wroeter, verrukt door den raad ;
0 lk zal het beproeven, al komt het wat laat ;
g Van morgen of toon ik mij inoedig en vrij,
« En loop op een drafken de kroegen voorbij ! 0
Den volgenden avond trok Jan aan de bel
Van buurmans gezin en sprak bondig en snel :
0 Mijnheer, ik hield woord en, dank uwen raad,
a Bevind ik mij thans in een nuchteren staat. 0
0 Dat doet me genoegen, 0 weersprak de gebuur,
g Houd stand tot het einde, dan zult ge op den duur
g Tot voorbeeld verstrekken van menig gezel,
0 Al gingt 't in 't begin dan misschien niet te wel I *
Drie dagen liep Jan de kapelkens voorbij,
En toonde zich vroolijk, gelukkig en blij,
En als hij het laatste voorbij was gesneld,
Toen hield hij zich plotseling in met geweld.
Hij keek naar de kroeg met verwonderd gelaat
En voerde daarbij het vrij aardig gepraat :
0 'k Had nooit durven denken dat wilskracht en moed,
0 Mij zouden geleiden tot 't opperste goed !
0 De deugd heeft gewonnen ; maar deugd dient beloond,
0 Dat heeft men mij honderde malen betoond,
0 Belooning moet volgen ; voorbij is de straf,
0 Nu kan er een borreltje zeker op of ! o
En Jan trail de kroeg in en dronk er wel drib
En ging er dien avond geen enkle voorbij,
En haalde bij alien zijn achterstel in,
Als trouwe belofte voor 't nieuwe begin !
Dien avond, of liever een eind in den nacht,
Werd Jan op een stootwagen huiswaarts gebrachtt,.
Als loon om zijn deugd en heldhaftigen moed I...
Hield Jan zijn onthoudersbelofte niet goed ?

Het tweede bewaard gebleven gedicht was toegewijd aan
mijn trouwen vriend en stadsgenoot, den Z. E. H. Tielemans.
Gedurende zijne lange gevangenschap was deze verstandig genoeg, het leven tangs de meest wilsgeerige zijde,op te vatten
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en, op gevaar af zijne nederigheid te kwetsen, moet ik hier, om
wille der waarheid, bijvoegen, dat hij zich, evenals de andere
gevangen priesters, op bewonderenswaardige wijze tegenover
behoeftige gevangenen aanstelde. Hij betoonde zich daar werkelijk een priester naar Gods woord. Velen zullen dit reeds
vergeten zijn, omdat dankbaarheid niet bij alle menschen evenveel ingang vindt, bijzonder nadat zij weer opnieuw in de wereld verspreid werden, in het onbeperkt genot der vrilheid.
Maar, er was meer : onze brave pastoor Tielemans was
bedeeld met een gul, rondborstig, joviaal karakter, het kenmerk van den echten jongen van het Schipperskwartier. Hij
lachte en jokte gaarne.
Tot aandenken onzer lange gevangenschap dacht ik dan
ook iets voor hem te moeten schrijven, dat zeker eenigszins in
overeenstemming was met zijn priesterlijk ambt ; maar, voor
iemand als de toekomende pastoor van St-Antonius' parochie,
mocht ik mijn onderwerp toch niet te droog opvatten. En zoo
kwam ik er toe, in mijne eenzame eel, te midden van een stapel
kruideniersdoosjes, de dorpsvertelling < Uit de biecht geklapt »
die ik hieronder volgen laat, voor hem te schrijven.
1k durf mij vleien met de hoop, dat mijn brave vriend het
mij niet ten kwade duiden zal dat ik, door het afkondigen van
dit gedicht, op mijne beurt eens << uit de biecht klap. »
Zijne parochianen zullen er uit leeren dat wij te Cassel, al
zaten wij dan ook daar << in 't prison », er nog verre af waren,
door heimwee op eene tering te geraken.
UIT DE BIECHT GEKLAPT !

Dorpsvertelling.
I.
Martha knielde zachtjes neder
In den biechtstoel, vol berouw
Wachtend tot de herder weder
't Raam voor haar ontsluiten zou !
Want geregeld alle weken
Met een kuisch en vroom gemoed,
Had ze voor die deur gekeken .
En heur zonden trouw geboet !
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Nooit had zij een fout bedreven,
In haar oog, zoo uitgestrekt
'Lijk degeen, die thans haar leven
Als een schanddaad hield bedekt !
En die moest ze nu belijden...
0 ! verschrikkelijke stond !...
Heer, wil haar voortaan bevrijden
Van zoo'n wreede zielewond.
En weer ging het deurken open,
En de brave heer pastoor
Als een schim er \TO& geslopen
Luisterde met 't linker oor !
Martha kuchte een paar malen,
Keek bedremmeld naar den grond
En, na zuchtend ademhalen,
Klonk het schuchter uit haar mond :
— 0 'k Heb een zonde thans misdreven,
0 Volgens mij, zoo wondergroot,
« Dat ik nooit, in gansch mijn leven,
« Zwaarder in mijn binnenst sloot !
« Aan de hoev' van pachter Venken
0 Heb ik laatst, naar hartelust,
a Zonder ernstig na to denken,
a Hannes — op — zijn — wang — gekust I
En ze zweeg, de blonde deerne,
Nu de zonde was van wal ;
En de paster, die soms geerne
Jokte met can vreemd geval,
Hield zich stil en ingetogen,
Maar beschouwde van ter zij',
Met een schalkschen blik in de oogen,
Zijne biechtling, vrank en vrij.
— a Is dat Mies ? » vroeg de herder,
Toen hij haar had aangestaard.
a Kwam er bij dit zoentje, verder
0 Niets meer dat uw ziel bezwaart ? *
— a Neen, eerwaarde, God mag 't weten
0 Dat het bij die zonde bleef,
0 Schoon 't mij innig heeft gespeten,
0 Dat ik haar zoo stout bedreef I *
154

— ( 't Was dus enkel, moet ik denken,
( Een verrassing, Iiik men 't heet,
* Door uw hartie weg te schenken,
Onnadenkend voor het Iced ? *
— 0 Juist, eerwaarde; zoo zal 't wezen :
# Anders kan het toch niet zijn;
« Maar, door in Hans' hart te lezen,
« Boet ik nawee, smart en pijn. *
4

4

4‹

Weerom waren enkle stonden
Over Martha's liefdevlam,
Zwijgend door den stoel gezonden
Toen de paster plots hernam :
— « Weet uw moeder, dat de liefde,
« Die gij eens hadt opgevat,
Ras uw jeugdig hart doorgriefde,
« En thans uit elkander spat ? *
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— 0 Paster, 'k moet hierop verklaren,
« Dat gij 't geheel niet goed verstaat ;
4( Slecht kan moe er niet bij varen,
* WO zij 't vrijen toe en last !
4( Maar... 't is zonde Hans te kussen
« Als hij mij zijn wangen biedt ;
4, Doch, van 't zoenen ondertusschen,
4, Dat weet nog mijn moeder niet ! *
— « Als het got) is moet ik wenschen,
« Dat gij beiden zijt verloofd ;
4‘ 't Wordt het lot der meeste menschen
Wier gevoel niet gansch verdooft...
Maar, hoe lang moet gij nog wachten
Eer gij eenmaal, door de trouw,
« U het lot wilt doen betrachten
« Dat u opleidt tot de vrouw ?
4‹

4t

4

— « Nimmer werd daarvan gesproken,
Zei de schuchtre, blonde maagd,
Met de oogen toegeloken;
« 'k Heb het moeder nooit gevraagd.
• Maar, we zien elkander geeren,
En dan komt 't er toch eens van,
« Dat ik Hannes zal begeeren
• Als mijn allerliefsten man !
*

0
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— g Ga in vrede dan maar henen,
Sprak de herder vastberaán;
4( Moget gij geen kwaad beweenen
0 Op uw verdre levensbaan !...
0 Onderzoek steeds uw conscientie
g Zooals vrome christnen doers,
4( En geef, voor uw penitentie,
4 Hannes... nog een tweeden zoen !
II.
En reeds enkle maanden later
Klonk van den predikstoel
Tot gesnap van menig prater,
Dat het lang gewenschte doel
Eerstdaags zou voltrokken wezen :
Martha werd de schoonste bruid ;
Hannes bruigom, luid geprezen,
Ging met haar ter kerke uit.
En 't was hoogtij op de hoeve....
Eene uitgelezen schaar
Kwam er aan den feestdisch proeven
Bij den grooten perelaar !
En to midden al die vreugde,
Vol van opgewekten zin,
lie het hart nog mddr verheugde,
Trad een man de kamer in.
't Was de herder. Als een vader
Diep vereerd door iedereen,
Trad hij enkle schreden nailer
Tot het paar en sprak meteen :
— 0 Kindren, 't zou niet billijk wezen
O Als ik, op deez' blijden stond,
4 Nu er heil is opgerezen,
g U geen hartlijk woordje zond !

a Weest verzekerd, goede vrinden,
't eenig, waar geluk,
4 Enkel op uw hoev' kunt vinden....
4 Buiten 't huis heerscht enkel druk !
4 Slecht steeds beiden uw geschillen
g Onderling, zooals 't behoort,
€ ook uw luimen en uw grillen,
4 Met een vreedig, wijslijk woord !

(C Dat gij
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O Hannes, laat u nooit bekoren

a Door den drank, die overal
a Eer en plichten heeft verloren
« En niets brengt dan ongeval !
4( Waar het glas wordt opgeheven
a En de meester zich bedrinkt,
a Zeker is 't dat Oar, met 't leven,
a Welvaart naar den afgrond zinkt !
a Weest nooit kwistig met de gelden
(< Die gij door uw zweet vergaart,
4 Want, 't valt nauwlijks te vermelden
a Dat het geld, aldus gespaard,
4( M66r voldoening u zal geven
es Dan de beste erfenis
« Waar gij ooit naar kondet streven
e Of u mild geschonken is !
g Bovendien, ik mag het denken,
O Zult ge wel gelukkig zijn ,
O Want als Martha Haas wou schenken
O Hare kussen, grof of fijn,
<4 Achter kant of achter hoeken,
e Is het zeker dat de min,
g Beider harten niet moest zoeken,
4( Want de grondslag lag er in ! »
Martha bloosde. Ja, haar wangen
Werden rood als een pioen,
En nu was 't haar grootst verlangen
Eens te spreken van dien zoen.
En wanneer er na de rede
Van den herder stilte kwam,
Brak de bruid welhaast den vrede,
Wijl zij 't woord nu eensklaps nam :
— g Wat ge zegt, mijnheer de paster
e Van dien eens geschonken zoen,
a Is nu wel precies geen laster,
4 Maar ge mocht het toch niet doen !
4( Achter 't net wil ik niet dreggen,
g Mooglijk is het u ontsnapt,
ex Maar... dit mag ik toch wel zeggen :
4 Gij hebt nit de biecht gekiapt I x•
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En de boeren lachten tranen,
En de vrouwen juichten DSO,
Dat men zich had kunnen wanen
In een slag van Waterloo !
Aan 't rumoer kwam schier geen einde,
Allerwege was er pret,
En van verre en van heinde
Werd een glas er op gezet !
Maar wanneer van lieverlede
Stilte heerschte op de hoev',
Vond de paster, zeer tevreden,
In zijn kaart een andren troef.
Lachend trad hij veer naar voren,
Plaatste zich weer vOOr het het paar,
En liet toen zijn stemme hooren
Overtuigend, vast en klaar :
— 4( We gaan thans er niet om twisten
w Dat een woord mij is ontsnapt,
w Of dat ik, met zeekre listen
« Uit den biechtstoel heb geklapt !
4( Maar ik wil u iets vertellen,
«-- Schoon het wel een beetje wringt —
• Dat ik nu locil uit moet bellen,
4( Wiil de nood er mij toe dwingt :
w Op een morgen van de lente,
w Ver van woelen en getier,
« Zat ik onder mijne tente
4( In den tuin, met mijn brevier.
w Eensklaps hoor ik stil gefluister
4( Op den weg, achter mijn haag;
w 'k Leg mijn bidboek neer en luister,
w En daar klinkt nu plots de vraag
ww Martha, hoe is 't afgeloopen
44( Toen ge, met benepen hart
(4« In den biechtstoel waart geslopen ?
ww Heeft de paster, tot uw smart,
(<4‹ U niet grof en zwaar bekeven
ww Als ge biechttet, plat of glad,
•4 Dat gij, de eerste maal van 't leven,
wo Mij een kus gegeven halt ? *
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Neen, Goddank ! 't kon erger wezen, *
g Kionk het thans uit Martha's mond;
g« 'k Moest niet eens een kransken lezen,
go Maar hij zegde gul en rond :
00 Onderzoek steeds uw conscientie,
00 Zooals vrome christnen doen,
04( En geef, voor uw penitentie,
00 Hannes nog een tweeden zoen I

04(

04( En nu wil ik u betalen,
og Hannes, wat ik schuldig ben,
go In een munt die, zonder falen,
go Wel de beste is die 'k ken !
g« Z66 mag ik 't geweten sussen,
W4( Zonder dat ik 't mij beklaag ! *
g En.... daar klonk een tweetal kussen
0 Door de ruimte achter de haag !

4( Stellig valt er bij te melden :
0 Martha gaf den zoen te veel,
4( Maar, die kon als intrest gelden
0 Op de reekning van 't geheel,
0 En die bleek niet zwaar om dragen;
0 Maar... z66 had 'k u bei betrapt I...
0 Zou ik hier nu mogen vragen :
w Wie heeft uit de biecht geklapt? y,

En nog luider dan zooeven
Wou de gansche bruiloftsschaar
Aan haar lachiust teugel geven
Uitgezonderd... 't jonge paar !
Hannes keek bedrukt ten gronde,
Martha bloosde thans nog medr
Om de nieuw ontdekte zonde,
Die haar strafte keer op keer !
0 Luistert, * sprak de herder weder
Toen de stilte was hersteld,
0 'k Leg hier nog een woordje neder,
0 Dat ook voor ons alien geldt :
g Het gebeurde kan ons leeren
g Dat wij, door een loutren schijn,
g Somtijds in den waan verkeeren
g Dat de zaken anders zijn !
159

Dat pastoor Tielemans, in zijne cel, bij 't lezen van vorenstaande gedicht, wel eens hartelijk zal gelachen hebben, hoef ik
hier niet te zeggen.
Ook mijn Limburgsche kameraad, ofschoon het gedicht
over zijn voorgewend alkooldrama, niet naar wensch was
meegevallen, bleek over mijnen arbeid toch tevreden geweest
te zijn.
En wie kon het ons ten kwade duiden dat er in eene eenzame cel eens hartelijk gelachen werd ? Hadden we dan, reeds
jaren lang, geene genoegzame ellende doorstaan, om bij eene
onschuldige gelegenheid, ook eens ons hart lucht te geven ?
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was te Cassel — en dit zal wel in
gansch Duitschland het geval ziin geweest — de
nood op onrustbarende wiize gestegen. In het meerendeel der Duitsche redactiebureelen moet men op
dit tijdstip stellig de kluts ziin kwijt geraakt, want wie zonder
vooringenomenheid en aandachtig hunne Zeitungen las, moest
zeer zeker tot de gevolgtrekking komen, dat er nog overvloed
van eten voorhanden was en de Engelsche blokkade nog niet
den geringsten invloed uitgeoefend had. En terwill men artikels
vol cooed en uithoudingsvermogen op de eerste bladzijde aantrof, kon men niet zelden op de derde bladzijde de meest ontmoedigende uitslagen aanstippen.
In het algemeen overtroffen de sterfgevallen de geboorten
met 60 tot 70 ten honderd.
Trouwens, om tot de bestatiging te komen van den werkelijk heerschenden hongersnood, hadden wij geen Duitsche dagbladen noodig. Maulart had mij immers gezegd dat, indien die
ellendige toestand nog eenige maanden duren moest, de menschen zouden dood liggen in de straten van Cassel. En hij had
meer dan gelijk, want al onze gevangenbewaarders geleken
aan spookgedaanten.
Een dezer, algemeen gekend onder de benaming van
« Trompe-la-mort », had het omstreeks het einde van Augu stus
NDERTUSSCHEN

1918 zoover gebracht, dat hij nog ternauwernood de breede
trappen der gevangenis beklimmen kon. Meermaals, wanneer
hij er maar eenigszins kans toe zag, opende hij geheimzinnig
de deur mijner cel en kwam, niet zelden met tranen in de oogen,
om eene beschuit smeeken.
Zeker, de Duitschers waren en bleven onze vijand en, maar
z66 hardvochtig heb ik mij nooit als christen kunnen aanstellen,
hem het gevraagde te weigeren. Wie mij dit ten kwade duidt,
zal nooit overtollig Eiden gezien hebben. Niet minder dan zeven
zijner broeders waren : Ofwel gesneuveld, Ofwel invalied geworden ; hij zelf gehuwd en vader van een paar kleine kinderen,
was op zijne beurt invalied met eene langzaam wegkwijnende
ziekte op den hats. leder gevangene, die hem gekend beef t, zal
stellig overtuigd zijn geweest, dat « Trompe-la-mort >> ons vertrek uit Cassel niet lang zal overleefd hebben. Overigens, zijn
bijnaam zelf zegde meer dan genoeg.
Ook de Duitschers hadden noch hem, noch zijne familie
gespaard. Zijn vader, aannemer van beroep, had men, tot
oorlogsdoeleinde, al zijne werkpaarden ontnomen, zonder er
ooit de geringste vergoeding voor be l aald te hebben. Kortom,
zijne gansche familie was het slachtoffer van den wereldkriig
geworden en het mocht dus geene verwondering baren, dat hij
de keizerlijke bende zelfs meer vervloekte dan wij.
Maar, « Trompe-la-mort » stond niet alleen : al onze gelegenheids-gevangenbewaarders zagen er sedert langen tijd uit,
alsof er een vasten-prijskamp tusschen hen ware uitgeschreven
zonder eindbepaling.
Enkelen hunner — verstokte Pruisen — wilden nooit de
bekentenis afleggen dat zij honger leden; maar zij, die onder
dit opzicht hun « Confiteor » dorsten uitspreken, lamenteerden
des te luider. Maar het waren juist de verstokten die, wanneer
wij op wandel waren, in onze cellen drongen en er alles stolen
wat onder hunne klauwen viel.
Het was op hetzelfde tijdstip dat de «Werkmeister » Brendel op een morgen mijne cel binnentrad, en mij met betraande
oogen meedeelde, dat de jongste zijner drie zonen aan den
.
IJzer gesneuveld was.
De meest onverschillige mensch, die hem op dit oogenblik
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hadde aangestaard, zou tot in het diepste zijner ziel ontroerd
zijn geworden, en toch gevoelde ik mij veeleer verontwaardigd
dan medelijdend.
Hij zelf had aanstonds zoo duidelijk opgemerkt wat er in
mijn binnenste omging,dat hij weldra met verkropte stem sprak :
— . Ha ! nu moet ik wel bestatigen, dat de Belgen de
Duitschers haten en verfoeien, zelfs tot in den flood ! En toch,
wanneer ik den Belgen dienst kon bewijzen, heb ik mij nooit
laten wachten. Altoos was ik van meening, dat de Belgen een
dankbaar y olk waren. Hoe heb ik mij aldus kunnen bedriegen!o
1k stond recht, stak de handen in de broekzakken, wierp
een doordringenden blik op Brendel en antwoordde :
— -0 't Is waar, ondanks het tragische uwer mededeeling,
gevoel ik mij weinig getroffen, niet tegenover u als mensch,
'his vader, word ik zekere onverschilligheid gewaar, maar tegenover ons beider standpunt. Gij, Duitscher, ofschoon gij menigmaal uwe antipathie voor uwen kaiser hebt te kennen gegeven, wist u toch te sympathiseeren met den oorlog. Als
zoodanig hadt gij u op voorhand moeten wapenen tegen gebeurtenissen als degene, welke u thans getroffen hebben. Er staat
immers geschreven : . Wie met het zwaard staat, die zal er
door vergaan ! o Gevloekt zij de oorlog ! kwam tot heden
nooit in u op, omdat gij, evenals ieder Duitscher, besmet waart
met de erfzonde van Pruisische overheersching ! Uw afgod
Bismarck, bevool destijds elken onderwijzer, van op de schoolbanken den kinderen in te prenten, in iederen niet-Duitscher
een vijand van het Duitsche vaderland te zien ! Hadde uw keizer
niet gansch de natie achter zich gehad, er ware geen druppel
bloeds vergoten, en uwe eerste legers in 1914 waren niet vol
geestdrift en de geweren met bloemen getooid, naar het slagveld getogen, vergezeld door een waanzinnige toejuichende
volksmenigte !
. Dat was het Duitschland van Augustus 1914 ! Uw keizer
en zijn hofkliek wilden den oorlog ! 't Was ook uw keizer die
den kindschen Oostenrijksclien keizer Franz-Jozef tot den
wereldkrijg wist voor te bereiden. Daarvan bestaan ontegensprekelijke documenten en de geschiedenis zal er wel andere
bijbrengen. En gansch het Duitsche yolk, nog altoos bedwelmd
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door den roes der overwinning van 1870 en opgevoed in de
kazerne in plaats van in de school der menschheid, droomde
zich Wilhelm II als de aanstaande keizer van Europa ! Napoleon I, de overwinnaar van Wagram en Austerlitz, moest in de
schaduw der twintigste eeuw verdwijnen !
o Ook de partijen in uwen Reichstag stemden eenparig de
oorlogskredieten, toen uw keizer moord en verdelging over de
wereld zaaien ging ! En ieder Duitscher juichte hem toe, alsof
al het gestorte bloed een zegebaan voor uw land worden ging !
Daarin lagen de kiemen uwer zoo hooggeroemde cultuur ! En
al de sociaal-demokraten, op twee leden na, meen ik, brachten
een o Hoch ! » op den keizer uit, nadat zij de eerste milliarden
hadden toegestaan, in de vaste hoop, het Duitsche grondgebied
door den oorlog te zien vergrooten. Uwe eerlijkheid en loyauteit waren zoo groot, dat gij Belgie mee in den wereldoorlog
sleurdet, niet omdat dit voor u eene noodwendigheid was,
maar om het later te kunnen inpalmen. En tegen uw schandig
en eerloos ultimatum protesteerde geen enkel Duitscher. En
toch wist gij dat door uwe door niets te wettigen oorlogsverklaring aan Belgie, er duizenden en duizenden onschuldige
slachtoffers gingen vallen !
o Gansch Duitschland was als waanzinnig van opgetogenheid toen de mare kwam, dat generaal von Boseler, dank zijne
brutale overmacht en niet door zijn behendig krijgsbeleid, zich
een weg had gebaand door bloed, brand en tranen om Antwerpen te doen vallen. Toch wist ieder Duitscher dat het een weg
van bandieterij was, die de keizerlijke legers waren opgegaan !
Neen, herr Brendel, ween dan niet als een uwer zonen het met
den dood heeft betaald, en klop u ootmoedig op de borst onder
het murmelen van een openhartig o mea culpa ! »
0 Twee mijner drie zonen staan aan het front, niet omdat
zij door het lot verplicht waren het militaire uniform te dragen,
maar tot verdediging van den moedergrond, dien op de lafhartigste wijze werd overrompeld. Zijn beiden gewond ? Misschien
het leden lang invalied ? Zijn zij wellicht reeds lang gevallen
onder de moorddadige kogels van Duitsche vriibuiters ? Wie
zal mij hierop het antwoord geven ? De Duitscher viel aan, de
Belg verdedigde zich. Wie van beiden verdient het meest mede164

lijden ? En gij, Duitschers, die u aansteldet als de partij van
brutaal geweld, gij gedroegt u niet eens als een werkelijk oorlogvoerend yolk ! Gansch de beschaafde wereld slingerde u het
woord 0 barbaren ! * naar het hoofd; maar bestond er wel 66n
enkel woord om de Duitsche Kannibalenstreken te brandmerken, welke plaats grepen te Vise, te Dinant, te Leuven, te Aerschot, waar op de onschuldige burgerij tooneelen werden gepleegd, zooals de geschiedenis er nooit had aan te stippen !....
Weet ge dan niet dat we hier in de gevangenis een monster als
gevangenbewaarder bezitten, dat er bij iedere gelegenheid op
pocht, te Leuven niet minder dan zeven ongewapende burgers
met de bajonet doorstoken te hebben, zonder dat daartoe de
geringste reden bestond ?
« Nog eens, Brendel, bedrbef u niet om het verlies van
uwen zoon, want de wrekende arm van God zal gansch
Duitschland treffen, omdat ook gansch Duitschland schuldig is
aan den oorlog !... Wie is de Duitscher die ooit medelijden
heeft ingeroepen over een Belgisch slachtoffer, — zelfs over een
slachtoffer dat door de Duitschers zelf doorstoken en levend
begraven werd ? Verbaas u dan niet over mijne onverschilligheid, maar beschouw het als de natuurlijkste zaak der wereld I
De oorlog is zijn einde nabij, gij zijt daarvan zoo goed overtuigd
als ik en iedereen. Nog enkele dagen, enkele weken misschien
en uw keizer, die zich als een godheid liet vereeren zal, evenals
Napoleon I na Waterloo en Napoleon III na Sedan, den weg der
ballingschap opgaan. Uw vermolmd keizerrijk gaat eerlang in
puin storten en er is dan ook niets billijker dan dat al de schuldigen, 't is te zeggen gansch Duitschland, dat zijn idiotenleger in
zijne bandietenonderneming vrijwillig heeft toegejuicht, naar
verdienste gestraft worde. Het zijn niet de slachtoffers, de martelaren van den oorlog, die hunne deelneming hoeven te betuigen
tegenover degenen, welke den oorlog uitgelokt en verheerlijkt
hebben ! En wanneer uwe beide andere zonen het geluk hebben
ongehinderd naar Cassel weer te keeren, leer hen dan afstand
doen van het uitdagend « Deutschland fiber alles I », want het is
niemand toegelaten de hand tot andermans goed uit te strekken.
Herinner hen bovendien het gebod van God dat zegt : Gij zult niet
dooden ! zelfs dan nog niet als een hoovaardige en niets ont165

ziende keizer het dooden gebiedt ! Wellicht zullen zij dan in
elken mensch een broeder zien, of die mensch dan tot de
Belgische, Fransche, Engelsche, Amerikaansche, Zweedsche,
Noorsche, Deensche, Portugeesche of Zwitsersche nationaliteit
behoort.
# Wij Belgen, hebben ons steeds gelukkig gevoeld omdat
wij een klein yolk waren. Reeds in 1833 schreef Jan-Frans
Willems, de vader onzer Vlaamsche Beweging : # Mijn Vaderland is mij niet te klein ! » En duizenden hebben het hem later
nagezegd. Ofschoon het dichtst bevolkt land der aarde zijnde,
heeft geen Belgerooit aan gedacht een meter gronds te veroveren
door het zwaard. Maar in het vooruitzicht eener overbevolking
zijn wij den Oceaan overgestoken en begonnen op wreedzame
wijze de barre Congogronden te ontginnen en de beschaving in
Afrika te laten doordringen. Z•56 heeft ons klein yolk zich groot
weten te maken, voorgelicht door een Vorstenhuis, dat de
wereld verbaasd heeft door zijne zucht naar vrede en welvaart
zijner onderdanen. Jammer dat Duitschland het niet aldus
begrepen heeft.lk althans had het zoo goed verstaan dat ik reeds
in het begin van 1915 in een mijner brochuren schreef : # Als
een ezel het te goed krijgt, gaat hij op 't ijs staan dansen en
breekt zich de pooten. » Die ezel was uw keizer en zij die hunnen
ezel op het ijs gevolgd en toegejuicht hebben, moeten niet
week1agen als ze mee door het ijs zakken. Dit zal de eeuwige
zedeles van dezen oorlog blijven. »
1k zweeg. Herr Brendel had zich geene enkele opmerking
veroorloofd. Hij stond daar, de handen over elkander gekruisd
en den blik ten gronde gericht, gansch roerloos. Indien ik eene
uur Lang het woord hadde gevoerd, zeer zeker zou hij tot het
einde toe aandachtig geluisterd hebben.
De man, die bij elke staatkundige betwisting in mijne cel
zich steeds slagvaardig betooral had, scheen thans gansch
verslagen, ontzenuwd, verlamd. Alle veerkracht was in hem
gebroken.
Juist toen ik mij terug op mijnen stoel had neergezet,
verhief Brendel langzaam het hoofd, dacht nog een oogenblik
na en verliet mijne cel zonder op mijne voor de vuist geImpro-
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viseerde akte van beschuldiging zich een enkel woord te hebben
laten ontvallen.
Toen hij zich daags nadien andermaal in mijne cel aanbood
tot regeling van den arbeid, zag hij er nog diep neerslachtig uit,
maar sprak geen woord meer dan volstrekt noodig was. Een
drietal dagen later kwam hij weer van lieverlede op den middag
zilne boterhammen in mijne cel verorberen.
Omstreeks denzelfden tijd hadden wij andermaal een gevoelig verlies aan te stippen. Er was bericht gekomen dat twee
onzer vrienden : Pater Nuyens en Baron Verhaegen, naar de
gevangenis van Siegburg gingen overgebracht worden. Dit
verlies was des te grooter, daar het twee onzer beste elementen gold.
Pater Nuyens toch mocht met voile recht beschouwd worden als de schutsengel der politieke gevangenen van Cassel.
Niet alleen was zilne liefdadigheid — evenals dit het geval was
geweest met de andere geesteliiken welke ons reeds vroeger
verlaten hadden — onuitputtelijk, maar voor iedereen had hij
steeds een gemoedelijk, een opbeurend woord ten beste.
In de gevangenis leert men honderden kleinigheden waardeeren, ja, op hoogen prijs stellen, die in het vrije leven niet
eens de aandacht op zich trekken, en voor al die zoogenaamde
kleinigheden had Pater Nuyens steeds een open oog.
Slechts een voorbeeld tusschen vele andere : Tabak was
er toen in de gevangenis niet te bekomen, en toch waren er in
ons midden eenvoudige menschen, die alles zouden willen gegeven hebben om aan een rolleken pruimtabak te geraken. En
Pater Nuyens, altijd gereed om diensten te bewijzen, maakte
voortdurend afspraak met gevangenen die in fabrieken der stad
gingen arbeiden en gelegenheid vonden om zich, op de eene of
andere wilze, ten koste van grof geld, pruimtabak aan te schaffen. De rekening bleef natuurlijk altijd voor Pater Nuyens, want
geen enkel gevangene kon of mocht over geld beschikken.
En nu vraagt men wellicht, hoe onze Pater het dan aan
boord legde om aan geld te geraken ? Men zal me wel toelaten,
nog eens uit de biecht te klappen !. .. Aan alle regels zijn uitzonderingen, en den weg tot die uitzondering had onze vriend
sinds lang gevonden. Door bemiddeling van een der gevangen167

bewaarders werden aan varier Dr. Nuyens, te Antwerpen, door
Pater Nuyens, zoon, brieven geschreven, met verzoek zooveel
of zooveel Mark te willen zenden op het adres van den aangeduiden gevangenbewaarder, die dan het geld mee naar de gevangenis bracht. Zoo stak het beheer der 0 Strafanstalt 0 er
den neus niet tusschen. Men ziet dat de zaak zoo eenvoudig
mogelijk in elkaar zat. En aldus vond onze vriend het middel
om hier en daar een ongelukkige gelukkig te maken, al was
het dan ook slechts door een rolleken pruimtabak, dat in die
dagen voor de belanghebbenden meer waarde had dan.... een
goudstuk !
Wat Baron Verhaegen betreft, deze was een man, bedeeld
met een edelmoedig karakter. Eenvoudig in zijnen omgang,
ferm waar het er op aan kwam zijne grondbeginselen te verdedigen en tevens altoos bereid diensten te bewijzen waar het hem
mogelijk was zonder aanzien van rang of persoon, had hij zich
in onze afdeeling niets dan vrienden weten te verwerven. Geen
wonder dan ook, dat Pater Nuyens en Baron Verhaegen door
hun vertrek eene leemte zouden achterlaten, welke door niets
hoegenaamd kon aangevuld worden.
Gelukkiglijk dat alles er op wees, dat wij eerlang het einde
van ons ballingschap gingen te gemoet zien, want de Duitsche
dagbladen hadden de eene neerlaag na de andere aan te kondigen, en dit troostte ons wel eenigszins voor het verlies onzer
beide vrienden.
Enkele dagen na hun vertrek naar de gevangenis van Siegburg, deed zich in onze gevangenis iets voor, dat misschien wel
waard is hier verteld te worden. Wanneer er vroeger door het
beheer een of ander van algemeen belang diende meegedeeld te
worden, gebeurde dit tijdens• onze wandeling op de binnenplaats der gevangenis. In dit geval werden de dertig gevangenen eener afdeeling, of vleugel, zooals men het noemde, op de
wandelplaats verzameld en het noodige onderricht gegeven.
Daar de Oberaufseher, ondanks zijn langdurigen omgang met
de vreemde gevangenen, er nooit in gelukt is een enkel woord
Vlaamsch of Fransch te leeren,was het doorgaans Pater Nuyens
die in zulk geval als tolk optrad.
Nauwelijks waren Pater Nuyens en Baron Verhaegen afge168

reisd, toen op zekeren namiddag de Oberaufseher op onze
wandelplaats verscheen en mij verzocht aan de gevangenen
eene mededeeling te doen. Al de kameraden werden in groep
vereenigd, en nadat de Oberaufseher in het Duitsch had gezegd
wat hij wenschte vertaald te hebben, sprak ik :
— q Vrienden, de Oberaufseher zegt dat zich iemand
tusschen ons bevindt, die, ketels soep meedragend naar den
tram van Cassel, welke de ketels verder naar de fabriekarbeiders
voert, aan vrouwen van Wehiheiden verteld heeft dat de soep,
welke aan de gevangenen gegeven wordt, niet eetbaar is : Het
beheer der gevangenis acht zich daardoor zeer beleedigd en de
Oberaufseher vraagt of degene, welke die lastertaal — het
woord is van hem — verspreid heeft, den moed hebben zou zich
kenbaar te maken. »
Aanstonds trail mijn buurman, de restaurant-kellner,
vooruit — dezelfde welke reeds vroeger zulk teleurstellend
patat-incident had opgeloopen — en antwoordde :
— q 1k ben het, die gezegd heb dat de soep niet eetbaar is,
en dat kan toch ieder van ons getuigen. Urn dit aan de vrouwen
van Wehiheiden kenbaar te maken, heb ik echter geen trompet
opgestoken. Toen ik eergisteren werd aangeduid om de ketels
soep naar den tram te helpen dragen, stonden eenige jonge
moeders met de kinderen op den arm op den weg, welke ons
om een weinig soep smeekten. 1k heb daarop geantwoord dat
de soep niet eetbaar was, maar dat ik nog vier beschuiten in
den zak had en dat ze daar meêr voedsel van zouden hebben
dat van een heelen ketel soep. 1k zou het mij tot op mijn sterfbed
beklaagd hebben als eene der moeders of kinderen, hoewel
Duitschers ziinde, door mijne schuld krampen in de Barmen
zouden gekregen hebben. En wat uwe soep waard is, kan
verder het volgende getuigen : Toen wij de ketels op de voettrede
van den tram plaatsten, viel, door eene onvootzichtige beweging
van mij of van mijnen kameraad, ik weet het zelf niet goed, een
der ketels omver en al de soep vloeide over den grond. Drij
groote loeffers van honden kwamen toegeloopen, snuffelden
even aan de soep en liepen weg. Als de honden — welke te
Cassel evenmin als elders, toch niet van 't vet in 't vuur zullen
spuwen — van de soep gaan loopen, wat moeten de menschen
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dan zeggen ? » En met een misprijzend gebaar voegde hij er bij :
0 En dan durft de Oberaufseher spreken van lastertaal, als ge
zegt dat de soep niet deugt ! »
Walen en Franschen zagen verwonderd op zonder er jets
van te begrijpen ; de Vlamingen daarentegen proestten het uit
van lachen.
1k trachtte de zaak zoo naief en onbeduidend mogelijk aan
het verstand van den Oberaufseher te brengen, zonder hetwelk
milli buurman zeker er eenige dagen cachot zou door opgeloopen hebben.
Daags nadien bereikte jets ergers onze ooren. Er werd ons
meegedeeld dat de pakken eetwaren, welke wij geregeld alle
veertien dagen uit Zwitseriand ontvangen, voortaan niet meer
in onze cel zouden mogen behouden. Elk dezer pakken bestond
uit zeven of acht doozen opgelegde levensmiddelen, met bijvoeging van zeep, tabak of jets dergelilks. In 't vervolg moesten al
deze doozen geopend worden in tegenwoordigheid van een
gevangenbewaarder in het schoollokaal der gevangenis.
Waarom die kwellende en door niets te wettigen maatregel?
Naar ik vernam had een politiek gevangene, verblijvende
in eene andere afdeeling dan de onze, een colli uit Holland
ontvangen. Deze colli bevatte insgeliiks een aantal doozen
opgelegde waren. Een dezer doozen, ofschoon goed gesoudeerd,
was, in plaats van met eetwaar, gevuld met een paar Fransche
en Engelsche dagbladen en, om de doos min of meer haar
normaal gewicht te geven, was er gedeeltelijk zand bijgevoegd.
Op welke wijze deze zaak was uitgelekt, kwam nooit tot
ons, maar zooals het altijd gebeurde, voor de font van een enkele, werden alien gestraft.
De toegepaste maatregel was niet steekhoudend. Ten eerste, zou er voortdurend een gevangenbewaarder aan de beschikking moeten zijn, en er waren op dit tijdstip zelfs verschillende
gevangenbewaarders te weinig. Ten tweede, we konden toch
geen veertien dagen lang met geopende doozen blijven zitten.
wij hadden dus te kiezen tusschen twee zaken : Ofwel, al de
eetwaren zoo spoedig mogelijk verorberen en verscheidene dagen zonder eten door te brengen, Ofwel een gedeelte eetwaren
langzamerhand laten bederven.
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Wat bleef er ons te doen ? Eene afvaardiging tot den bestuurder zenden met opdracht niets onbeproefd te laten om dien
draconischen maatregel te doen intrekken ? Dat zou geen zier
aarde aan den dijk gebracht hebben, want sedert enkele weken
hadden wij een nieuwen gevangenisbestuurder bekomen, een
Pruis met huid en haar, het hardnekkigste wezen dat ooit onder
een Duitsche zon had geloopen.
Er moest derhalve wat antlers op gevonden worden. Op
onze wandeling werden de koppen bij elkaar gestoken en we
kwamen weldra tot het besluit eene bijzondere uitgave van B.T.
te laten verschiinen. Deze speciale editie zou slechts bestaan uit
een enkel blad; er zouden een viertal exemplaren in beide landstalen van geschreven worden, en de kalfakters namen op zich
zorg te dragen, dat al de politieke gevangenen er mee in kennis
gesteld werden.
Het gold hier slechts eene loutere kennisgeving welke in
hoofdzaak hierop neerkwam, dat voortaan elk politiek gevangene, in plaats van gelijktijdig al ziine doozen, er zich bij bepalen moest telkens maar 66n enkele doos in tegenwoordigheid
van den gevangenbewaarder te laten openen.
Het toeval wilde dat de twee personen, welke gelast waren
bij aankomst de collis aan de gevangenen te bezorgen, juist in
onze aldeeling thuis hoorden. Met dezen werd overeengekomen
bij 't uitzoeken der collis en het openen der doozen zoo langzaam mogelijk te werk te gaan. Eene warme aanbeveling daartoe was evenwel overbodig.
En zooals wij verwacht hadden, geschiedde het : vanaf
den volgenden dag werden al de deuren der cellen gelijktijdig
opengeworpen en ieder mocht zijnen voorraad, zooals men het
spottenderwijze noemde 0 in den winkel op 't hoeksken »,
gaan opdoen. Maar niemand behoefde mêer dan een enkele
doos voor zich te laten openen. Verbeeld u ongeveer vier honderd collis, die daar achteloos tusschen elkander liggen. Er
biedt zich b.v. een Janssens aan. Eindelijk, na een half uurs
zoekens, komt de colli van Janssens te voorschijn. Deze behoeft
nog enkele minuten om te overwegen of hij eene doos melk,
vleesch, of wat ook, verlangt. Dan wordt de doos geopend,
de colli gesloten en achteloos aan den anderen kant gezet. En
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na een half uur en Lien minuten komt Janssens uit den zoogenaamden winkel van 't hoeksken terug om plaats te maken voor
Peeters, met wien natuurlijk dezelfde comedie gespeeld wordt.
Inmiddels zijn er nagenoeg -honderd vijftig gevangenen,
waarvan er een vijftigtal op de breede trappen hebben plaats
genomen en de overigen links en rechts, in den omtrek « van
den winkel * verspreid, hunne beurt afwachtend om 0 bediend *
te worden. Ongeduldig zijn deze echter niet. Zij hebben immers
tijd genoeg ? En het komt er niet eens op aan of ze binnen drie
of vier uren aan de beurt geraken.
De lezer is voorzeker niet zoo nalef te denken, dat al deze
gevangenen, aan zich zelven overgelaten, daar eene houding
aannamen alsof zij zich in eene of andere hoofdkerk bevonden.
Op sommige oogenblikken ging het er zoo luidruchtig toe, dat
men zich te midden van eene voddenmarkt zou gewaand hebben.
Vandaar tusschenkomst vanwege een aantal gevangenbewaarders om dit legerken min of meer in toom te kunnen houden ;
ten slotte bedreigingen, maar zonder feitelijk het beoogde doel
te kunnen bereiken.
Deze comedie duurde niet Langer dan drie dagen. Toen gaf
het beheer der gevangenis het op en we kregen onze collis
terug. Wie zou er nog durven twijfelen aan de kracht der
journalistiek ?
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XVI.
TERWIJL HET DUITSCHE KRAAM AAN 'T INSTORTEN WAS.
LHOEWEL het

reglement der gevangenis verbood dat
de opgeslotenen in bezit van dagbladen kwamen,
was men wel gedwongen, deze oogluikend toe te
laten, vermits de gevangenbewaarders zelf deze, bij
middel van abonnement, in de cellen brachten. Het waren dan
ook nlet onze bewakers, die ons op overtreding moesten betrappen. Aileen bet te Brussel verschijnend dagblad « La Belgique », alsmede « Het Vlaamsche Nieuws », het Antwerpsch
blad der activisten, en waarvan elken dag exemplaren toekwamen zonder dat iemand er op geabonneerd was, mochten vrijelijk door de gevangenen gelezen worden.
Bovendien ontvingen wij elken Zondag kosteloos een
Duitsch kerkelijk orgaan, « Bonifaciusbode » geheeten, uitgegeven door het naburige bisdom Fulda.
Benevens het godsdienstig gedeelte, wat het eigenlijk doel
van het tijdschrift was, kwam er ook telkens eene oorlogsrubriek in voor, die met de strengste onpartijdigheid was opgesteld. Geen enkel blad van gansch Duitschland gaf juister de
oorlogstoestanden gedurende de afgeloopen week weer, en al
mijne medegevangenen, welke « Bonifaciusbode » regelmatig
gevolgd hebben, onverschillig welke politieke of wijsgeerige
denkbeelden zij aankleefden, zullen dit volmondig moeten er.
kennen.
Natuurlijk dat het Duitsch orgaan mee juichte gedurende
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de periode van het begin van 1918, toen Hindenburg en Ludendorff de eene zegepraal na de andere op de geallieerden behaalden, en ik herinner mij dat « Bonifaciusbode » zelfs eene
geographische schets gaf, toen de Duitschers den Kemmelberg,
na een driedaagsch gevecht, bemeesterden.
Enkele dagen nadat 0 de winkel op 't hoeksken » voor de
gevangenen bepaald was gesloten, kondigde de kalender den
eersten Zondag der maand October aan. Toen we uit de kerk
waren weergekeerd, trof ik « Bonifaciusbode » van dien dag
op den grond mijner cel aan.
Het nummer herinnerde er aan, dat de maand October
toegewijd was aan Onze-Lieve-Vrouw van den Rozenkrans, en
in een zeer roerend artikel wees « Bonifaciusbode » er op, dat
in de laatst verloopen week de gemeente Fulda de 500 e oorlogsweduwe had moeten aanstippen, en dat op eene bevolking van
nauwelijks 7000 zielen. In hetzelfde artikel werden de oorlogswoekeraars bedreigd met al de straffen des hemels, wat mij de
volstrekte zekerheid gaf, dat Belgie er niet op roemen mocht,
het monopool van dergelijke ellendelingen te bezitten. Tusschen
de regels kon men duidelijk lezen, dat de Duitschers het tijdstip
genaderd waren, waarop zil zich op het ergste moesten voorbereiden. Dit was zeker in tegenspraak met al de andere Duitsche
bladen, die het zich op dit oogenblik nog lieten voorstaan, alsof
den volgenden Kerstmis « planrnassig >> door de Pruisen te Parijs zou gevierd worden. En 0 Bonifaciusbode, » meende het
zoo oprecht, dat hij de Duitsche moeders onder de hoede stelde
van Onze-Lieve-Vrouw van den Rozenkrans; eenerzijds om het
verlies harer mannen en zonen, anderzijds omdat het gestorte
bloed voor het Duitsche rijk niet nutteloos zou vergoten zijn.
Voorzeker was dit nummer er niet noodig geweest om mij
moed in te boezemen voor de toekomst. Immers, reeds van in
de eerste dagen van Augustus had ik nooit opgehouden aan al
mijne medegevangenen uit te bazuinen, dat we voor Kerstmis
zouden thuis wezen. Maar, het deed me toch goed aan 't harte
dergelijke voorspelling te lezen in een kerkeliik blad dat, ik
herhaal het, zonder het minste inzicht de waarheid te willen
verminken, altoos een degelijk en welberedeneerd wekelijksch
oorlogsoverzicht gegeven had.
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Een ander Duitsch blad was mij lien Zondag niet toegekomen ; en dit was te vervelender, daar er niet gewerkt werd.
1k had dus niets meer te doen dan been en weer mijne cel te
wandelen. Onder den indruk van bovenstaande artikel, nam ik
pen en papier en schreef
HET GEBED VAN DEN GEVANGENE.
Weer is October daar, de maand door gansch de wereld,
U, Onze-Lieve-Vrouw, zoo heerlijk toegewijd ;
U, met uw kralenkrans, zoo glorierijk ompereld,
Die naast den troon van God nog steeds gezeten zip !
Weer zweeft de geest omhoog naar 't eeuwig, zalig Eden,
Weer knielt de aarde voor uw Moederlijken glans,
En stuurt de grijsaard als het zwakke kind zijn beden
Tot U, 0 Lieve-Vrouw, des heilgen Rozenkrans !
Men noemt U Ster der Zee en Baak der Schepelingen ;
Uw armen zijn gestrekt tot wie bier Iiidt en strijdt ;
't Onsterflijk Englenchoor staakt nooit uw lof te zingen,
Geen stond waarop uw Naam niet zij gebenediid !
En toch ontketent zich reeds zooveel Lange jaren
Een' kamp op moord en dood, en 't bloedend zwaard zwaait thans
De gansche wereld rond in dichtgesloten scharen,
Vergetend, Lieve-Vrouw, uw vreedigen Rozenkrans !
Men zegt dat 't zondig y olk thans boet zijn euveldaden,
Dat God Zijn geesel sloeg op 't hedendaagsch geslacht,
Want dat de ondeugdsmaat reeds lang was overladen
En vroom gerechtigheid ten onder was gebracht !
Maar toen eens Sodoma en Gomorrha verbrandden
Riep iemand Gode aan als allerlaatste schans,
Om 't sparen van het land, wen tien geloov'gen pandden
Hun godsvrucht, Lieve-Vrouw, des zaalgen Rozenkrans !
Indien de straf van God het menschdom wreed moest slagen
En 't anders niet meer kan, val Jezus dan te voet,
En spreek Hem teeder toe met moederlijk behagen
0 Mijn Jezus, duurbre Zoon ! er is genoeg geboet !
0 Breng vrede weer op aard, leer nog de volken bidden,
0 En plet, indien het moet, de wreede bloedtyrans !
0 Zoo keert de menschlijkheid weer eerlang in hun midden
0 1k smeek 't U bij het heil van mijnen Rozenkrans ! 0
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Herinner U, o Maagd, den wreedsten dag uws levees,
'Then, aan het bloedig kruis, uw Zoon te sterven hing ;
De aarde openreet, om 't zondig y olk, en tevens
Een zwaard van eindloos wee U door het harte ging !
Wie schetst het smartgevoel dat U de lip deed bijten
Als, op denzelfden stand, de lange Joodsche lans
De zijde van uw Zoon, zoo plots deed openrijten,
0 ! zaalge Moeder van den schoonen Rozenkrans !
Wat toes uw heilig hart zoo grondloos diep moest smarten,
En immer leven zal tot 't verste nageslacht,
Gevoelen sinds vier jaar millioenen moederharten,
Steeds biddend voor haar kroost, bij dage en bij nacht !
Ontelbaar is 't getal van hen die daaglijks sneven
In menig vreemd gewest, zonder de minste kans
Nog ooit hun graf te zien !... Schenk troost in 't bitter leven,
0 ! schoone Lieve-Vrouw des veilgen Rozenkrans !
Ofschoon sinds jaren lang in kerkers opgesloten,
Vraag ik U, Moeder Gods, geen enkle gunst voor mij !
Maar zie de moeders aan, die nooit een gunst genoten,
En werp op haar een blik van innig medelij !...
Drijf hunne zoons aan 't hart, voor wie ze angstig stenen,
En toon hun andermaal den hoogen hemeltrans
Als einddoel van 't bestaan, na lang en bitter weenen,
Maar leer hun tevens ook uw zoeten Rozenkrans !
Het scheen alsof het artikel van « Bonifaciusbode >> gansch
het personeel der gevangenis — ofschoon het meestal uit
protestanten bestond — met moedeloosheid geslagen had, want
sinds lien dag bleek het mij dat een soort van anarchie te midden van ons begon te heerschen.
Voorheen op onze wandeling mochten wij slechts met twee
of Brie te zamen zijn ; thans bekommerde men er zich niet meer
om, of wij ons met acht of tien man bij elkander schaarden, en
weldra geleek onze wandelplaats eene ware oorlogsbeurs. De
gebeurtenissen der laatste dagen werden breedvoerig tusschen
elkander besproken, want er viel niet meer aan te twijfelen, dat
met den val van Bulgarie, de ondergang van OostenrijkHongarie en Turkije nog slechts een kwestie van dagen zijn kon.
1k hoef hier vooral niet te drukken op de uitgelaten vreugde
mijner medegevangenen, waartusschen de hevigste pessimisten
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van vroeger thans overtuigd waren, dat ons rijk te Cassel
weldra een einde nemen zou. Van dan of was de gevangenis
hun onverschillig geworden.
Ook de andere Duitsche bladen begonnen langzamerhand
hunne lezers voor te bereiden tot eene nationale begrafenis
eerste klas. Wel kon men er elken dag in lezen, dat een land
van 70 millioen inwoners niet ten onder kon gebracht worden ;
dat al de oorlogsmanceuvers van maarschalk Hindenburg nog
altijd < planmassig » werden uitgevoerd, en meer dergeliiks ;
maar dit waren enkel gezondheidsbulletiins, welke de dood der
Duitsche natie vooraigingen.
Aileen de Werkmeister Brendel was nog niet tot wanhoop
gebracht. De pikante woordenwisseling tusschen mij en hem
nopens het sneuvelen van zijnen zoon was echter niet van aard
geweest om eene bepaalde kloof tusschen ons tot stand te
brengen, want van lieverlede had hij zijne middagbezoeken
hernomen, en het was dan ook eene al te natuurlijke zaak dat
het zinkende Duitsche schip ter spraak kwam.
De nakende val van het Duitsche rijk had hem welsprekender dan ooit gemaakt. Op verontwaardigden toon deed hij
uitstralen dat Duitschland nog onweerstaanbare wapens aan
zijne beschikking had ; dat er tot nu toe slechts tien millioen
Duitschers voor 's lands verdediging waren opgekomen, maar
dat dit aantal meer dan verdubbeld kon worden.
— 0 Verdubbeld ! » riep ik verbluft uit. 0 En sedert meer
dan twee jaar staan alle Duitsche weerbare mannen aan
het front ! >
Brendel grijnslachte.
— q Meent ge dan, >> weersprak hij, < dat onze Zeitungen
al de geheimen der Duitsche weerbare macht hebben afgekondigd ? Als ge dat denkt zijt ge waarlijk nog naief. De wereld zal
kortelings verbaasd staan over de reuzenkracht, welke Duitschland ontplooien zal !
— 0 Als het zoo is ben ik waarlijk nog naief > , merkte ik
spottend aan. << Toch zou ik er een eed op durven doen, dat
uw keizer reeds sedert eene maand op zijne beurt wanhopig heeft
uitgeroepen : « Varus ! Varus ! waar zijn mijne legioenen ! o
Brendel, misschien weet gij niet, dat reeds in het begin van
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1915, Antwerpen overstroomd werd met bejaarde landstormers;
dat half kreupelen, bijzienden en gebochelden van Duitsche
nationaliteit, in de Scheldestad onder dienst werden geroepen,
zij die in Duitschland uit oorzaak van lichaamsgebreken, niet
militairverplichtend waren. Men eischt toch geene nietswaardige elementen op, als er nog millioenen goede bestaan ? 0
Nog eens : de wereld zal eerlang verbaasd zijn. En al
stonden al onze weerbare mannen in 't gelid, welke nationale
verdediging zou er dan op eene bevolking van zeventig millioen
niet kunnen tot stand komen als laatste redmiddel ? »
— o 1k begrijp u : o Berliner Tageblatt », 0 Tdgfiche
Rundschau » en < KOlnische Volkszeitung » spraken gisteren
reeds van nationale verdediging. En Coen ik die snoevende
artikelen las, heb ik geglimlacht, en ik dacht onwillekeurig aan
menschen als gij. Want waaruit kan vandaag nog eene Duitsche
nationale verdediging bestaan, tenzij uit menschen welke reeds
lang de jaren der landweermannen achter den rug hebben ! 't Is
waar, de keizer kon ook nog alle weerbare vrouwen en jonge
meisjes mobiliseeren, wat misschien sin ds lang het ideaal van
Wilhelm II is geweest. Wij staan andermaal voor den winter ;
wat zouden, in dit jaargetijde ouderlingen en vrouwen in de
loopgraven gaan aanvangen ? Dan zou ik eenige honderden
Trojaansche paarden, am den vijand te verschalken, oneindig
beter begrepen hebben. Maar daarvoor komen zij een aantal
eeuwen te laat ! Neen, Brendel, laat ons over dit alles niet
redetwisten en aanvaard zonder morren het lot, dat u en alle
Duitschers, gaat beschoren worden. Uw rijk bevindt zich op den
rand van den afgrond en aan redding valt niet meer te denken.
In het nummer der < Frankfurter Zeitung » van heden morgen
staat zwart op wit te lezen dat, onder handteekening van
gouverneur-generaal von Falkenhausen, al de politieke gevangenen in Belgie en in Duitschland gaan vrijgesteld worden ; wat
meer is, dat er in Belgie reeds een begin mee gemaakt werd. Dit
zegt meer dan genoeg, dat het Duitsche rijk gaat instorten en
uw keizer onder de puinen begraven worden ! »
Een paar dagen later moest herr Brendel de bekentenis
afleggen dat ik gelijk had en Duitschland reddeloos verloren
was.
-
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Ons rijk zou dus niet meer van langen duur wezen en niemand onzer zou er zich om bekiagen, ofschoon wij het leven te
Cassel stilaan waren gewoon geworden.
Denzelfden dag werd ons bericht, dat men in de gevangenis ophield ons ondergoed te wasschen. Dit was niet zeer
bemoedigend, want de oorlog was nog niet ten einde, en wij
verwachtten er ons geenszins aan, dat wij binnen de eerste
veertien dagen naar huis zouden gezonden worden.
Gelukkiglijk dat mijn buurman rechts — de bestemmeling
der gekookte aardappelen, welke nooit in zijn bezit kwamen —
dadelijk in die leemte wist te voorzien. Deze buurman kon noch
lezen, noch schrijven, maar was daarentegen zeer bedreven in
het stoppen van kousen, het aannaaien van knoppen aan een of
ander kleedingstuk en meer dergelijke kunstjes van huishoudelijken aard.
Van af lien dag vertikte hij het nog doosjes te maken en
zou hij zich vrijwillig gelasten met het wasschen van hemden of
ander ondergoed. De eenige onkosten welke er opliepen was
een weinig zeep, die ieder gevangene in ziin bezit had, want in
elke colli, uit Zwitserland afkomstig, was een stuk zeep aanwezig. ,
Onnoodig te zeggen dat deze kameraad weldra eene uitgebreide klienteel had. Wel bromde meer dan een gevangenbewaarder tegen deze praktijk, want het reglement verbood formeel iets in de cellen te droogen te hangers ; maar onze gezel
hield daarvan niet de minste rekening en ging iederen dag voort
met zijn huishoudelijk werk.
En het water ? vraagt misschien de lezer, welke denkt dat
van toen af de politieke gevangenen vrijelijk mochten rondwandelen.
Aan water geraakte onze vriend op zeer eenvoudige wijze.
In elke cel was een emmer aanwezig, waarvan weinig of geen
gebruik gemaakt werd. Van zoodra onze kameraad de rol van
waschvrouw op zich genomen had, hadden verschillende der
naaste buren, bij 't verlaten hunner cel om zich naar de wandelplaats te begeven, in 't voorbijgaan hunnen emmer in de cel
van onzen vriend neergezet. Deze zorgde er voor van zoodra
zijne eel geopend werd, het noodige water, eenige schreden
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verder, aan de waterleiding of te halen. Bii 't terugkeeren van
de wandeling handelde hij evenzoo, en aldus kon hij elken dag
over vier emmers water beschikken. Het zal dan ook niemand
verwonderen dat de cel van miinen buurman er in den laatsten
tiid uitzag als het origineelste waschkot dat men zich maar eenigszins voorstellen kon.
1k had dien vriend zelfs eens een dienst willen bewiizen,
voor denwelke het geen haar scheelde, of hij hadde er drie dagen cachot voor opgeloopen. Het was enkel aan de bijzonderheid dat hij noch lezen noch schrijven kon, dat hij aan die straf
ontsnapte.
Zekeren morgen had ik mij beziggehouden met de samenstelling van een klein plakkaartje in schoon gekrulde drukletters. 1k had het gereed gestijfseld en in 't voorbijgaan, op weg
naar onze wandelplaats, op de deur zijner cel geplakt, zonder
dat iemand het bemerkt had. Twee uren later, bij onze terugkomst, was het natuurlijk droop, en daar de deuren in dit geval
altijd geopend bleven en voor de helft binnenwaarts gekeerd
stonden, had niemand er eenige aandacht op verleend. Nauwelijks bevonden wij ons eene halve uur opnieuw in onze cel, of
plotseling rees er een heftig kabaal op aan de deur van mijnen
buurman. Een gevangenbewaarder had het plakkaartje bespeurd
en den bewoner der cel er zoo brutaal mogelijk rekening over
gevraagd. Deze liet het niet beneden zich en snauwde den gevangenbewaarder even ruw toe, dat hij van niets wist ; dat hij
bepaald ongeletterd was en bijgevolg niet eens in staat zou kunnen zijn : ten eerste, .plakkaartjes te maken , ten tweede, ze op
zijn deur te plakken, vermits hij geen stijfsel meer in zijn cel
had. Een kwaart uurs lang duurde de twist voort, tot eindelijk
de Oberaufseher er bij te pas kwam en de twist herbegon,
welke ten slotte eindigde met eene niet-vervolging van den beschuldigde. Toen wilde men mijn buurman verplichten het plakkaartje van zijne deur te verwijderen. Maar daartegen verzette
hij zich formeel onder voorwendsel dat het buitenste gedeelte
der celdeur hem niet aanging, waarna een Duitsch gevangene
verscheen met eene spons en een emmer water om het plakkaartje weg te vagen. Voor de twee volgende regels had bijna
eene uur lang onze « Abteilung » overhoop gestaan :
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HIER WASCHT MEN PER STUK
EN NEEMT MEN DROOGEN STRIJK AAN.

Dat er van doosjesmaken niet veel meer terecht kwam, liet
zich begrijpen. Het meerendeel onzer gevangenen verwenschte
het bepaald nog een stukje karton te hanteeren, want velen
beeldden zich in — als gevolg van de aangekondigde amnestie
door von Falkenhausen — dat wij binnen enkele dagen de
gevangenis zouden kunnen verlaten : lk althans had er geene
kerk op gebouwd, en de ontgoocheling voor mij was derhalve
minder groot dan voor de anderen, want er zouden nog wel
eenige weken verloopen vooraleer het teeken tot afreizen zou
gegeven worden.
Inmiddels maakte ik slechts doosjes wanneer ik van verveling niet meer wist wat te doen. En zoo kwam ik op zekeren
dag op het denkbeeld een eigenaardigen brief aan mijne vrouw
te schrijven. Het was mij te binnen geschoten dat sommige
gevangenen, als zij het waagden slechts een enkel misplaatst
woord tegenover de Duitschers in hunne brieven te schrijven,
zij op het bureel der censuur geroepen .en zeer hevig berispt
werden, zelfs met bedreiging voortaan nog brieven te mogen
verzenden. Tot dan had ik mij steeds onthouden dergelijke
fratsen uit te steken, maar nu wilde ik eens weten wat de censuur
zeggen zou, wanneer ik het oak eens waagde de Duitschers
van de plak te geven. En bezield met dit denkbeeld, schreef ik
het volgende, waarvan de kopij bewaard is gebleven :
Cassel-Wehiheiden, 17 October 1918.
Beste Vrouw,
« 1k denk dat dit schrijven het laatste zijn zal, dat U van uit
Cassel toegezonden wordt, want binnen weinige dagen gaan
wij den terugtocht naar het Moederland ondernemen.
0 Wel is er noch wapenstilstand, noch vrede gekomen,
maar een of ander is nog slechts een kwestie van dagen. Als ik
daar nog eenigszins hadde kunnen aan twijfelen, zou het voldoende geweest zijn onze gevangenbewaarders te bekijken,
die, sedert verleden week hier rondloopen met gezichten van
1 meter 35.
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« Eindelijk zijn zij overtuigd geraakt dat het kraam van
K Gott mit uns >> eerstdaags gaat ineenstorten, en de kaiser het
eerste hoofdslachtoffer zal worden van het avontuur, waarin hij
zich geworpen heeft.
« Herinner U wat ik reeds in Januari 1915 in mijnen eersten
Droogstoppel schreef : 0 Er zou geen rechtvaardigheid meer in
de wereld bestaan, indien Duitschland de overwinning behaalde. o
En vermits God niet onrechtvaardig zijn kan, zal eerlang de dag
van gerechtigheid voor de Duitschers aanbreken.
o Waar is de tijd toen wij, een paar dagen na de inneming
van Antwerpen, de Duitschers met lamme pooten door de stad
zagen loopen onder het zingen van << Gloria ! Victoria ! >> Het
geleek er wel aan, alsof die arme slaven hun eigen lijkzang
weeklagend aanhieven, en er een voorgevoel van hadden, welk
lot hun eenmaal zou beschoren worden.
o Weet ge nog dat die beruchte Duitsche dame van de
Leopoldslei eens vol verwaandheid zegde : o De Duitschers zijn
te Antwerpen en zullen er nooit meer uit verdreven worden. En
moest het toch eenmaal zoo ver komen, dat zij uit de stad
zouden gaan, dan zou er in de straten geen steen meer bliiven
liggen. o Het oogenblik is thans nakend, dat de Duitschers niet
alleen buiten de stad zullen gaan, maar dat zij er zullen buiten
vliegen ! En toch meen ik te mogen gelooven, dat er nog geen
enkel straat te Antwerpen is, waar de kasseien zijn opgebroken.
« Ge moest thans de Duitsche gazetten kunnen lezen zooals
wij te Cassel; ge zoudt omver vallen van plezier. Al de klaagboeken van Jeremias worden er in afgekondigd. Maar ook de
viranhoopskreten ontbreken er niet in. Ze spreken van «Nationale
verdediging >> als laatste redmiddel. En als die < Nationale verdediging >> een voldongen feit zal gewor p en zijn, staan al de
kinder- en keukenmeiden mee onder de wapens, aangeleid door
al de pensionarissen der oud-mannenhuizen van gansch Duitschland ! Daarover zijn al de bladen het eens. Alleenlijk kibbelen
de Zeitungen nog onder elkaar over de militaire kleederdracht
der vrouwen. De 0 Tdgliche Rundschau o wil al de slagvaardige
« frauleins >> in een amazonenpak steken, terwijl de o Casseler
Neueste Nachrichten o mordicus aan het 0 feld-grau o houdt.
« En ondertusschen trekken de troepen van maarschalk
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Hindenburg alle dagen in Vlaanderen eenige dorpen <4 planmassig » achteruit. En dat zal juist zoolang duren totdat al de
« feld-grauen » 0 planmassig » voor << Mutter's ›> pappot zullen
gesukkeld zijn. En Scheidemann, een der socialistische leiders
heeft reeds den keizer vriendelijk verzocht op de landkaart te
willen zien, op welke wijze hij zeer « planmassig o een weg kan
vinden om op z'n 0 planmassigst >> over de grenzen te kunnen
geraken.
« Zoover staan thans bier de zaken. Maar ook te Antwerpen
zult ge niet veel platkoppen meer aantreffen, die de burgers
wakker houden door bij dag of ontij zich de keel heesch te
schreeuwen met hun « Gloria ! Victoria ! >> 1k zou echter op dit
oogenblik wel het gezicht onzer Sinjoren willen zien, die staan
te staren op de keizerliike onderdanen van Wilhelm II welke
bezig zijn het laatste kruis in hun broek te zetten, om bij hunne
terugkomst in het << Deutsches Reich » te toonen dat ze zonder
hemd ziin.
q En ondertusschen gaat de wereld verlost worden van het
eeuwig gezanik : « Deutschland fiber alles ! » Duitschland heeft
ook ons land willen inpalmen, maar het is er naast gedonderd.
Vroeger worden de Duitschers in steden als Antwerpen met
bloemen gegoeid , nu hebben zij er de potten op den koop toe
bij in den nek gekregen, het gewoon gevolg als ge de pooten
naar een andermans goed uitstrekt.
0 Dus, beste vrouw, nog enkele weken geduld, en als ge
onze Carolusklok zege zult hooren luiden, denk dan maar dat
ik mij op weg bevind om naar huis weer te keeren, waar ik heel
zeker geen enkelen Pruis meer aantreffen zal.
Uw
Jozef Buerbaum.
Denzelfden dag der afgifte van dezen brief werd ik op de
censuur der gevangenis ontboden. De Duitscher, welke mij daar
te woord stond, of liever die bijna eene beroerte opliep van
verontwaardiging, ging te werk als een bezetene. Nadat hij een
vijftal minuten onafgebroken gebulderd en gestampvoet had om
de muren te laten omvervallen indien deze niet zoo dik waren
geweest, riep hij eindelijk uit :
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— 0 Als ge denkt dat dergelijken brief naar uwe vrouw zal
afgezonden worden, zult ge wel zonder ons gerekend hebben ! o
En ik merkte er droogjes op aan :
— 0 Indien gij hem niet zenden wilt, laat gij hem eenvoudig liggen, en daarmee gedaan.
— g Niet laten liggen ! >> Hij moet 0 kapoet ! >> brulde de
Duitscher.
En hij verscheurde werkelijk den brief onder mijne oogen.
Natuurlijk was het er mij niet om te doen geweest het
schrijven den weg naar de Scheldestad te zien kiezen, maar wel
om het door de Duitschers zelven te doen lezen en herlezen.
Men stelle zich mijne tevredenheid voor toen ik in mijne
cel was weergekeerd, terwiil de Duitscher nog immer schuimbekte van woede.
Weinige dagen later was er andermaal spraak van, dat al
de • Beigische politieke gevangenen naar Vilvoorde gingen verzonden worden. En zoo ernstig was het ditmaal gemeend, dat
reeds een groot gedeelte mijner kameraden hunne valiezen aan
het onderzoek van het beheer der gevangenis moesten onderwerpen, wat slechts op het laatste oogenblik gebeurde
De gevangenbewaarders deelden ons mee, dat wij twee
dagen later zouden afreizen. Aileen de Franschen zouden blijy en, in afwachting dat deze in een kamp gingen opgesloten
worden. Welk tusschengeval z'ch echter inmiddels voordeed,
zijn wij nooit te weten g-ekomen, maar vast gaat het, dat plotseling bet onderzoek der valiezen gestaakt werd. Wel kwam er
bevel aan onze doosjes voort te werken, maar feitelijk arbeidde
niemand meer.
En ondertusschen vernamen wij uit de dagbladen, dat de
toestand der Duitschers aan het Westelijk front van uur tot uur
hachelijker werd. Wel poogden de meeste Zeitungen te verbloemen, dat de ineenstorting der Duitsche legers op handen was,
maar de << Frankfurter Zeitung » schreef onverholen dat eene
catastrophe onvermijdelijk was.
Wat ons nog meer aanmoedigde was een gedocumenteerd
hoofdartikel van hetzelfde blad van 28 October, in hetwelk de
onzinnigheid der Duitschers aan den paal werd gespijkerd, in
zake hunne bemoeiingen met de Vlaamsche Beweging. In
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scherpe bewoordingen werd daarin den gouverneur-generaal
verweten, dat de ondersteuning dezer activistische beweging
voor altoos den Duitschers den haat der passieve Vlamingen
op den hats halen zou, en dat er zelfs na den vreie van geene
mogelijke verzoening met de . Fl5men » meer spraak ziin kon.
Aan het slot van dit artikel werd meegedeeld, dat de Vlaamsche activisten reeds zoo duidelijk het hachelijke van hunnen
toestand hadden begrepen, dat het meerendeel dezer het Belgisch
stof van hunne schoenen gevaagd en de wijk naar Holland
genomen had.
En toch stond er daags te voren zwart op wit in « Het
Vlaamsche Nieuws » — het laatste nummer dat te Cassel toekwam — gedrukt, dat Been enkel activist er ooit aan denken
zou voor de Belgische regeering te capituleeren en onverschrokken haren terugkeer afwachten zou.
Drie uren na het lezen van bovenbesproken artikel der
. Frankfurter Zeitung 0 werd het blad voort verspreid met mijn
volgend antwoord, geplakt over de dichtst bilstaande kolom
OVER BOORD !
Wanneer bij stormig weder
Of toomeloos orkaan,
Het schip danst op en neder
En vrees is voor vergaan !...
Als 't eindlijk dreigt te zinken,
Dan springen, ongestoord,
Om niet mee te verdrinken,
De ratten over boord !

In Vlaandren waren ratten
Verlekkerd op den kaas,
Die, evenals de katten,
Bij 't eerste woest geraas
Van sabels en kanonnen,
En het gehuil van moord,
Zich niet te lang bezonnen
En sprongen over boord ! .

Maar niet alleen de ratten
Die nestlen op een schip,
Beklautren touw en latten
Bij 't naderen van een klip,
Ook ratten van den lande,
Als 't hun niet zeer bekoort
Hun vrijheid te verpanden,
Die springen over boord !

Het waren activisten,
Dus mannen van de daad !
Om allerhande listen
Door iedereen versmaad !
Nog lag niets nieuws in spaandren
Of, op een ordewoord,
Sprong gansch de Raad van Vlaan4( PlanmAssig » over boord ! [dren
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Daar loopen nu de helden
Naar Holland en Berlijn ;
Is 't om hun vlucht te melden
Of... veiliger te zijn ?
Misschien zijn er verstoken
In een of ander oord,
Maar hebben niets gebroken
Bij 't springen over boord !

Gedaan is 't met hun razen
Van dwang en slavernij,
Nu al hun Duitsche bazen
De strop schier zijn nabij !
Niets konden zij nog foppen
Tenzij het eindje koord,
Om in den nek te kloppen
Bij 't springen over boord !

Dit vluchten Loch wil zeggen
In goed, verstaanbre taal,
Dat men niet lang moet dreggen
Naar de oorzaak hunner kwaal :
Het raadsel van dit rennen
Is daadlijk opgespoord,
Want die geen schuld bekennen
Springen niet over boord !

0 ! vuige landverraders,
Die eigen y olk bestriidt,
Onteert niet 't graf der vaders
En blijft waar ge thans zijt !
Ja, al de ware Vlamen,
Zoover als men het hoort,
Die roepen al te zaman :
Keert nooit meer weer aan boord!

Gelukkig dat dit zooken
Van Duitsche erfenis,
Met lenig, buigzaam knoken
Zoo ras verdwenen is ;
Want moest men er nog halen
Van zulke rare soort,
We gooiden, zonder dralen,
Heel 't boeltje over boord !
Cassel-Wehlheiden,
28 October 1918.

Toen we dienzelfden dag van onze wandelplaats waren
weergekeerd en de dienstdoende gevangenbewaarder de deur
mijner cel kwam sluiten, zegcle de man :
— « 1k ben het hier te Cassel moede ; wanneer het binnen
enkele dagen vrede wordt, ga ik te Antwerpen arbeiden. »
1k beschouwde mijn zegsman van het hoofd tot de voeten
zoo verwonderd, alsof ik bijna twijfelde aan hetgeen ik hoorde.
En daarop gaf ik hem den welgemeenden raad :
— A Als ge dan te Antwerpen aan ons < Bahnhof » komt,
maakt ge dadelijk gebruik van den tram IT. 2; deze voert u
rechtstreeks naar de Suikerrui. »
— 0 Zijn daar veel fabrieken ? » hernam de gevangenbewaarder.
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— q Neen ; maar daar is de Schelde het smalst, echter nog
500 meters breed. In de veronderstelling dat ge met eenige
honderden uwer <,‹ Leute » komt afgezakt, zult ge op de Suikerrui
elkander niet moeten verdringen ; want er zal altijd plaats
genoeg overblijven om u alien te verz.... »
1k haal dit tusschengevalletje slechts aan, om den lezer een
gedacht van Duitsche mentaliteit te geven.
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XVII.
EEN BRIEF VAN BISMARCK UIT DE HEL.

lot van keizer Wilhelm II ging dan in dezelfde
oogenblikken eveneens beslecht worden. Wie daar,
zelfs maanden te voren, een stond hadde kunnen
aan twijfelen, moet wel zeer kortzichtig geweest
zijn. Nu de teerlingen geworpen waren, was het eene al te
natuurlijke zaak, dat hij op zijne beurt den weg zou opgaan van
een Napoleon I, die vrij wat machtiger was geweest dan de
verwaande, doch hersenlooze Hohenzollern, — en die, na den
beruchten volkerenslag van Waterloo (18 Juni 1815) den weg
der ballingschap naar Ste-Helena opging, om in 1821 op hetzelfde
eiland te sterven , — van een Napoleon III, die, na in 1871 zijn
Sedan beleefd te hebben, de vlucht naar Engeland nemen moest,
om nooit meer den voet op Franschen bodem te plaatsen.
Voor Wilhelm II was het op dit oogenblik zoover gekomen,
dat er op tien Duitsche bladen, minstens zeven op abdiceeren
aandrongen. Zijn val was het werk van uren.
Wandelend door mijne eel, dacht ik bet niet onaardig eens
door Bismarck een brief van innige deelneming aan zijnen vroegeren meester Wilhelm II van uit de Hel te laten schrijven.
lk laat hier dit schrijven volgen, omdat ik het op zijne
plaats acht. Te meer daar het de geschiedenis is van het Duitsche
rijk sedert de laatst verloopen zestig jaren.
Indien ik het noodig heb geoordeeld dezen brief niet al te
malsch op te stellen en in de pen van Bismarck te leggen, dan
ET
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zal het voor den oningewijden lezer voldoende zijn op te merken
dat keizer Wilhelm II, toen deze nog maar pas den troon
beklommen had, zijn rijkskanselier Otto Bismarck als een stuk
oud-iizer wegwierp. Vandaar een hevigen haat vanwege den
man, die Duitschland groot en machtig had gemaakt, en jarenlang feitelijk geregeerd had in de plaats van Wilhelm I.
OPEN BRIEF VAN INNIGE DEELNEMING
aan Wilhelm Hohenzollern, gewezen keizer van Duitschland en koning
van Pruisen; beschermheer van Belgie door het Traktaat van 1839,
enz., enz., enz.
De Hel, 8 November 1918.
Wilhelm,
Een Hauptmann van de Doodshuzaren
Die gistren, aan het Westlijk front
Door een granaat den dood er vond,
En recht ter belle kwam gevaren, —
Vertelde dat de Republiek
Door heel de demokratenkliek,
Van al de huizen, al de stoepen,
In Duitschland thans is uitgeroepen !...
En, als gevolg van die karwei
Ligt gansch de g Vaterlandspartei 0
En ook gib zeer 0 planmassig », buiten !...
Ik spreek.niet eens van al 't lawiid
Dat nog gepaard ging met den strijd
En de series gebroken ruiten !...
Dat hoort bij zoo'n hervorming thuis
Lijk « Gott mit uns ! » bij elken Pruis !
Die slag kwam vast niet onverwacht,
Want iedereen te Keulen lacht
Nog met de poets, voor enkle dagen,
Die zeekre zwanzers wilden wagen
Door op uw standbeeld eenen hoed
Te plaatsen, en den linkervoet
Te sieren door een groot valies
Gevuld met spek en met saucies !
Ge moet daarbij dan ook nog weten :
De paraplu was niet vergeten,
Een schoon en groot familiestuk
Voorzien van elpenbeenen kruk,
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Om overal naar toe te trekken
Zonder gevaar, bij regenvlaag,
Dat 't water van den zwarten kraag
In uwen stijven nek zou lekken !
Op 't voetstuk zag men duidlijk staan :
0 Wilhelmus II, nu kunt ge gaan ! 0
Stond daar geen beeld der ijdelheid
Tot alle spotternij bereid,
Dan waar' de poetse niet gebeurd
Waar ge misschien nog lang om treurt !
En toch, ondanks de vieze streken
Waar iedereen naar heeft gekeken
En lachte met die zeldzaam grap,
Gaf ik u toch een flinke klap
Als gij in de hel moest wezen !...
Dat men u, om verdiende straf,
Zoo plotseling uw paspoort gaf,
Tot daar... Maar 't werk, zoo zeer geprezen
Door jong en oud, door arm en rijk :
De eenheid van het Duitsche rijk,
Ligt thans vertrapt in drassig slijk ! ....

Dat is mijn werk, vergeet het niet,
Dat ik zoo bloeiend achterliet
Als toonbeeld voor de nayslachten
Die eens een wereldrijk betrachtten !
lk, Bismarck, ijzeren kanselier,
Werd vader van onz' Duitsch banier ! ....
Toen gij versleet uw vroegste schoenen
En pistet in uw eerste broek,
Ging ik mij met het lot verzoenen
En stond daar immer even kloek
Op uitkijk om iets in te palmen
Dat 't Duitsche rijk kon dienstig zijn,
Wij1 overal van Luther's psalmen
Gezongen werden aan den Rijn,
Om Godes zegen of te smeeken
Voor al de grootsche schelmerij,
Gepleegd uit naam van onz' partij
Door de hand tot anders goed te steken !
Want 'k was de fijnste diplomaat,
Tot alle schurkerij in staat !

* Van deze grap maakten al de K€ulsche Haden gewag.
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Gij waart een vijftal jaren oud
Toen ik stfijdvaardig, ruw en stout
En goed gewapend, doch alleen,
In twist trail met den kleinen Deen ! ....
Wat was de buit van dit, mijn sireven ?...
Men roemde het mijn gansche leven :
Dat Sleeswijk-Holstein, tot ons loon,
Gehecht werd aan de Duitsche kroon !
Al viel die eerste 0 pak » goed mee,
Toch was ik er niet mee te vree,
En twee jaar later, tot zijn spijt,
Trad ik met onzen buur in strijd !
Ik dacht dat ook in 't zoeler Zuiden,
De oorlogsklok wel eens mocht luiden,
En Oostenrijk, met veel lawiid,
Geraakte al zijn goud schier kwiit !
Gij zult u mooglijk wel gedenken,
Dat Beieren toen zijn hulp wou schenken
Aan Oostenrijk; dat was verkeerd,
En ook de toekomst had geleerd
— Het ging weldra van stad tot stad —
Dat ik mij niet bedrogen had !...
Als onze aanverwante staten
Vereenigd werden in een bond,
Dan viel het toch niet weg te praten
Dat Pruisen er veel baat bij vond,
Vooral wanneer 'k op zeekren dag
Ook Frankrijk stout in de oogen zag,
lets, wat ik vast niet gaarne deed
Als Pruisen er alleen bij streed !. ..
Door allerhande list en lagen
Bracht ik het eindlijk toch zoo wijd,
Dat elke staat een deel zou dragen
Van ieder nieuwen Duitschen strijd !
Gesteund op vaste fundamenten
Maar schaarsch bedeeld met eigen centen
Stond daar de eenheid van het rijk
Gelijk een onverdelgbren dijk !
Nu kwam het er niet meer op aan
Om Frankrijks legermacht te duchten,
De Duitsche zou er niet voor vluchten
Als 't eens tot 't uiterste moest gaan !
Uw grootvaér, steunend op mijn kunde,
— Hij handelde daardoor zeer wijs, —
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Keek nailer toe en hij vergunde
Mij het gezantschap te Parijs.
Weldra kon ik mij overtuigen
Dat onze groote, Duitsche Staat,
Voor niemand meer zich had te buigen ;
En ook Napoleon's gepraat
Deed eerlang mij veronderstellen,
Al mocht ik het niet luid vertellen,
Dat ik de kans zag in 't verschiet
Om op het Fransche grondgebied
Ons beider krachten te beproeven !...
Dit kon mij zeker niet bedroeven,
Want al mijn streven, al mijn hoop,
Was slechts gesteund op Fransch gesloop !...
'k Vervalschte dan het telegram
Dat pit het stadje Ems toekwam,
En brak het laatste draadje of
Dat aanstoot tot den oorlog gaf !
Ge kent de rest. Onz' legers vochten
Vanaf 't begin zoo wondergoed
Dat zij, door waren heldenmoed
De zege op de Franschen kochten ! ....
Al was er zelfs een Mac-Mahon
Die alles deed wat hij maar kon
Om ons de neerlaag doen te lijden
Met Canrobert en Bourbacky,
Geen die leek Moltke's evenknie ;
Geen die de onzen kon bestrijden,
Want telkenmale, slag op slag,
Dat 't Fransche heir er onzer lag !
Toen kwam Sddan met al zijn rampen
Dat wij na kort, hardnekkig kampen,
Ja, tot den allerlaatsten man,
Vermeesterden met heel 't gespan,
Zoover, dat zelfs Napoleon
Het lot niet meer ontwijken kon,
En eindelijk, met lijf en ziel
In handen onzer Pruisen viel ! ....
Thans werd de laatste strik geweven
Toen liep de weg recht naar Parijs,
Dat bij 't beleg het op moest geven
Beroofd van brood, en vleesch en spiis !
Nooit werd een rijk zoo wreed geslagen,
Nooit had het zwaarder straf te dragen,
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Dan in 't beroerde Frankenland
Wou tuchtgen met mijn ijzren hand !
1k schonk 't Been eerevollen vrede,
Vernederde 't zooveel ik kon,
Nam Elzas-Lotheringen mede,
Het hoofdpunt waar ik mee begon,
En vijf miljard, als oorlogsbuit,
Sleepte ik mede Frankrijk uit ! .....
Ten slotte wou ik 't land nog toonen
Dat ik het tevens diep kon honen,
Want onze koning werd beloond,
En keizer to Versailles gekroond !
Op alle tonen werd gezongen,
Dat 'k Frankrijk grof bestolen had,
Want dat ik het een waren schat
Van vijf miljard had afgedwongen,
Waar den miljard slechts schade was !...
Dat Beef ik toe. Maar als onz' kas
Het goud bekwam naar best believen,
Dan waren al de Duitschers dieven
Die smeerden van 't gestolen goed !
En dit bewees dat het geweten
Van al wat Duitsch is, niet gemeten
Wordt naar een braaf en vroom gemoed..
Wie jets wil worden in de wereld,
Leert elke Duitsche diplomaat,
Vraagt niet of er een straf op staat
Waarmede hij zijn land bepereld,
Als hij ten slotte maar alleen,
Ontrooft en steelt voor 't algemeen !
Nog meer dan achttien voile jaren
Liet ik het staatsschip g richtig 0 varen
Naar alle oorden, wijd en zijd,
En toch bekwam ik, zonder strijd
Weer nieuwe landen, nieuwe streken,
Zooals het duidlijk is gebleken
Door een en andre kolonie
Verkregen door diplomatie !...
Ge hebt me later eens verweten,
Ofschoon 't mij innig had gespeten,
Dat ik, als vaardig diplomaat,
Tot niemendalle bleek in staat.
Een voorbeeld slechts kan het getuigen

Dat men de gansche wereld rond,
Aan Bismarck's kunst 'n punt mocht zuigen
En ieder haar zeer leerrijk vond !
Toen in den tijd Chineesche zonen
En Boksers in het Hemelsch Rijk
Onz' zendelingen dorsten honen,
En op den duur de groote dijk
Van moord en roof was doorgebroken,
Lieten Jezuieten ook hun knoken
Onder de slagen van het lot !...
En toch was het maar 'outer spot
Partij voor hunne zaak te trekken,
Want als het al goed uit kwam lekken,
Dan was geen enkel Duitsch Jezuiet
Nog Duitscher die er 't leven liet !
'k Had immers jaren reeds te voren
Hun orde uit het land gezet
Omdat zij mijn cultuur kwam stooren !
Nu had die orde mij gered,
Want 'k zag de kans, door China's gronden
Hen doen te boeten voor die zonden :
Een groote strook van zijn gebied
Dat China in onz' klauwen liet
Werd rijk betaald voor kloosterlingen
Die 'k eens uit Duitschland deed verdringen,
En 'k vraag hier of de knapste jood,
Ooit beter overeenkomst sloot ?...
En als ik eindlijk gansch de wereld
Doen knielen had voor 't Duitsche rijk,
Dat opgetild was uit het slijk
En thans met macht en kracht ompereld,
Kwaamt gij, Wilhelmus, aan 't bewind !...
Ondankbaar voor de grootsche daden
Waarmee ik 't rijk had overladen,
Bleeft gij mij vijandig gezind !
Geen enkle stap, geen enkle daad
Die niet onmiddliik werd versmaad !
Door domme ijdelheid gedreven,
Bedeeld met dwazen eigenwaan
En op nog zeer onvaste baan
Deedt gij den eersien stap in 't leven !,
En ik, die eens uw zegewagen
Had helpen voeren tot den troon,
1k werd hier feitlijk, tot mijn loon,
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Als offer uit het rijk gedragen !
Die zware ramp was mij te veel !
Men schreef het toen gelijk het was :
Met een begraafnis eerste klas
Verdween ik van het staatstooneel !
Een man die riep, van God gezonden,
Maar met geen Mark gezond verstand,
Dacht eindlijk 't goede spoor gevonden
Om 't staatsroer van den vredekant
Naar dien des oorlogs of te wenden !
't Jaar veertien kwam met zijn ellenden !
Gij deedt een ultimatum zenden
Naar 't kleine land, dat Belgie heet,
Waaronder ge thans duchtig zweet ! ....
Van toen 'k onz' eerste rijkssoldaten
De poort der hel moest binnen laten
En deze vrijlijk mochten praten,
Was ik verzekerd dat alras
De zaak voor ons verloren was.
Ondanks de groote reuzenkrachten
Die al onz' Staten samenbrachten,
Hadt ge vergeten met den Djek
Te reeknen, dien ge zeker pek
Meer dan hij dragen kon, woudt geven !
En hoe erbarmlijk viel het uit !
John Bull, in plaats van gansch te sneven,
Dien valt ge zelven nu tot buit ! ....
'k Hoor nog een ouden Pruis vertellen,
Een van de eersten die er viel,
En die hier met zijn zwarte ziel
Niets doen dan al de andren kwellen,
Dat Duitschalnd onverwinlijk is !
Dat twee-en-twintig Duitsche Staten
Voor gansch de wereld niets meer laten !...
Ge weet het : 't liep toch leelijk mis ! ....
In uwen blinden overmoed
Liet gij miljoenen puik briketten
Vervaardgen en in 't midden zetten :
0 Gott strafe England ! 0 Arme bloed ! ....
Wat gaf toch al die zwetserij
Aan gansch uw militair partij?....
Gij sloot verbond met de Bulgaren,
Beloofdet hen een grondgebied
Waar 't scherpste oog niet over ziet ;
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En hoe zijn zij er bij gevaren ?....
Ontelbre dooden, en daarbij
Twee vorsten vlogen mee ter zij !
Behalve 't Drievoudig Verbond,
Dat funk toch op zijn pooten stond,
Riept gij de Turken al te zamen
Die met den meesten iever kwamen !
De Turk, die reeds de Halve Maan
Voert voor zijn trouw Mahomedanen
Verspraakt ge voor zijn nieuwe vanen
De gansche maan, als... 't goed zou gaan !
Na vier jaar vechtens, dag en nacht,
Had deze het zoover gebracht,
Dat 't Nougatkraam van Mohamet
Werd in het rommelkot gezet !
Al wat den Turk thans nog ontbreekt
Dat zijn een paar dozijn fabrieken
Voor het herstellen van de zieken
Met wat er verder tusschen steekt !
Misschien wel, als het goed wil lukken,
Wordt nog gezorgd voor zooveel krukken
Als er soldaten van het front
Nog wederkeeren, goed gezond
Maar zonder lang begraven beenen,
Waarvoor geen andre zijn te leenen !
En hoe ging het met Oostenrijk ?...
Dit was voorwaar een sterke dijk
Met zeventien verbonden Staten :
Hongaren, Tcheken en Croaten
En verder nog van alle ras
't Vloog alles in de oorlogskas !
En dan, 't kwam eindelijk zoo wild,
Dat in een kort afzienbren tijd
Heel 't Habsburgsch kot daar ligt in duigen !
En alles kan slechts getuigen
Van woest, brutale anarchie
Zoover ik op de landkaart zie !
Dus, Brij van 't viertal bondgenooten
Die kampten voor een wereldmacht,
Zijn gansch ten onder reeds gebracht
En hebben zich 0 kapoet 0 gestooten !
Miln eigen rijk alleen staat recht
Gelijk een dronkaard, funk bezopen,
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Op hand en voet weer recht gekropen,
Nog tegen gazlantaarns vecht !
Geen Hindenburg kan het verhelpen
— De hoop van gansch het vaderland
Waar slechts gebouwd wordt op grof zand —
De wonden van het rijk te stelpen !
Geliik een graanzak stort het neer
En keert nooit meer tot luister weer !
Hoe ging het sinds een twintig weken ?
Ge zaagt van verre reeds Parijs,
Maar 't glipte weg als een pladijs
Dien men het vischnet in wit steken !
Gij schreedt vooruit als Peer De Wachter
Die zeelen draaide grof en flirt :
- Een slap vooruit en twee naar achter,
Op terugtocht naar den ouden Rijn !
't Is waar : ge deedt het zeer 0 pianmassig 0,
Maar gleedt toch telkens achteruit
Door dik en dun, zonder gestuit,
Door slijk en modder, even drassig !
Gansch Belgie hieldt ge lang bezet
Tot aan den wijd vermaarden IJzer,
Maar werdt er toch niet beter, wijzer,
Want eensklaps, naar ik thans belet,
Vielen daar Belgen en Franzosen
Zoo bliksems zwaar in uwen nek,
Dat gij er vast geen weg van rozen
Bij vondt, maar slechts een baan van pek !
West-Vlaandren moest ge gansch ontruimen,
En aan het Lei- en Scheldestrand,
Aismede in het Walenland,
Mocht gij het evenmin verzuimen
De plaat te poetsen, vlug en snel !
't Was of de duivels onzer het
U alien op de hielen zaten !
Gedaan was 't met hoogmoedig praten
En allerhande snoeverij
Van overwinnen, zegepralen,
Want niets meer was er bij te halen
Dan nog een flinke kloppartij l....
Toen gingen alter oogen open....
Zoo aan het front als te Berlijn
Viel eensklaps neer het 0 Siegogordijn !
Men zag 't : er viel niets meer te hopen !
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Kapituleeren was nog al
Dat overbleef in dit geval !
En ondertusschen ging het spoken....
Te Wilhelmshaven, Hamburg, Kiel,
En Bremen, waar de Bonder viel,
Werd thans de lont aan 't kruit gestoken !
De revolutie brak er uit,
En wat die duizenden betrachten
En sedert lang reeds stond to wachten :
Gij, keizer, vielt er mee tot buit !
En nu de reekning. Zonder falen
Moesten er minstens vier miljoen
Van Duitschers, zonder riem of schoen
Naar 't rijk van Lucifer afdalen !
Nu spreek ik van de Turken niet,
Zoomin als van de ruig Bulgaren
Die alien in de pan reeds w aren
VOOr dat gij er uw kroon bij liet ! ...
De Oostenriikers, zonder liegen,
— Wie kon zich daar nog in bedriegen ?
Die kwamen in zoo groot getal
Dat alien, zonder ongeval
Niet aan de poort der hel verschenen !
Verhakkeld, haveloos, smerig, vuil,
Elkander stompend meenge buil
Eer zij den ketel in verdwenen !
Wanneer ik dus op tien miljoen
Hen schat, die van uw bondgenooten
Den poet der hel zijn ingestooten,
Dan kan men het er best mee doen !
De geallieerden, van 't begin
En sneefden op de oorlogsvelden,
Die trokken steeds als ware helden,
€ Planmassig 0 recht den hemel in,
Als offers onzer Duitsch barbaren ,
Wel een bewijs dat God goed wist
Langs welken kant, met alle list
De grootste oorlogschreeuwers waren !
Dit voor de menschen. Nu de keer :
Gil leendet ongehoorde sommen
Die tot miljarden zijn geklommen,
Tot honderden en nog veel meer !
Binnen de eerste vijftig jaren
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Kan er alvast geen spraak van zijn
Dat al de banken van Berlijn
Den intrest zelfs er van vergaren !
Daarbij bliift er nog te betalen
De kosten van al 't grondgebied
Dat gij vernietigd achterliet !
Waar zult ge daar den schat voor halen ?...
Dan komt de gansche handelsvloot,
Die door uw ruw granatenschroot
Bij honderden naar onder schoot
Tot schrik van klein en groote visschen,
Die zulke vrachten konden missen
Op alle bodems van de zee !
Tel ik nu al die posten mee,
Dat kunnen al de Duitsche Staten
Er twintigmaal hun hemd bij laten,
Hoe men de reekning ook bepaalt,
Eer er de helft is van betaald !
En als ik in ons rijk ga blikken,
Dan is er in geen enkle straat
Geen man die niet met krukken gaat
Of die het hinkend weet te schikken !
En wie nog Oenen arm heeft
Die niet te zenuwachtig beeft
Vergroot het aantal orgelventen
Op zoek naar enkle schaarsche centen,
Om het stuk brood, voor kind en vrouw,
Verdiend bij klank van wee en rouw !
'k Gewaag niet eens van al de weezen
Die blootvoets beedlen langs de straat
In een erbarmelijken staat,
En voor wier toekomst is te vreezen
Dat eenmaal 't goede pad der deugd,
Verlaten wordt voor korte vreugd !
Dat is de uitkomst van het strijden,
Een nakende eeuw van eindloos lijden ;
Een eeuw van lammen, kreuplen, blinden,
Een eeuw van wanhoop en ontzinden,
Misdeelden in de maatschappij,
Veroorzaakt door een staatspartij,
Die in de rij der diplomaten
Misschien behendig konden praten,
Maar die de wereld heeft ontroerd
En Duitschland naar den grond gevoerd !
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En aan het hoofd van die partij
Stond, meer dan voile dertig jaren,
De kwade geest, thans heengevaren :
Wilhelmus II, op de eerste rii !
Verwaand zooals geen mensch ter wereld,
0 Moustaches en l'air 0 'lijk Figaro,
Uw hoofd met een « toupet 0 ompereld,
Maar 't uitzicht van een Martekoo,
Dacht gij aan niets dan eeuwig pralen ! ....
Bewonderd moest ge immer zijn ;
Geen godheid mocht het bij u halen,
En toch waart ge nog ver van fiin !
Al deze grootheid is ,verzwonden,
Verdwenen in het maatloos niet,
En al wat gij hier achterliet
Zijn hemeltergend, grove zonden ! ....
Al 't bloed in dezen kamp vergoten
Valt op uw hoofd bij stroomen neer ;
En wat hebt gij er bij genoten ?
De ondergang van rijk en eer !
En al de andre Duitsche vorsten
Die u gedwongen volgen dorsten,
Maar steeds belust op rust en vree,
Die sleept ge in den afgrond mee !
Thans zijt ge Holland ingetreden :
Het land van boter, melk en kaas,
En kunt volop uw geld besteden,
Waar Nassau eenmaal was de baas !
Van al de twee-en-twintig Staten
Die parels brachten aan uw kroon,
Ontmoet ge daar een Duitschen zoon,
De prins-gemaal, met wien ge pralen
Kunt van verloren eer en roem !
Hij toch staat daar nog als de bloem
Van al de Duitsch gekroonde hoofden,
Die tot in eeuwigheid geloofden
Dat nooit 't onsterflijk keizershuis
Vermolmen kon tot stof en gruis !
Mr hebt ge tijd tot overwegen
Dat alles hier verganklijk is,
En dat de rijkste erfenis
Vaak schipbreuk lijdt op kleine wegen !
Daar vindt ge licht, er toe genoopt
Een Jood die al uw kleeren koopt
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Van veldmarschal en generaal,
Van grootvizier en andere namen,
Die eenmaal te Berlijn toekwamen,
Met goud bestikt, tot ijdlen praal I
Geen honderd mannen kunnen dragen
De bullen van uw garderoob,
Waar niet gemaklijk 0 mot 0 in sloop,
Vermits gij 't elken dag woudt wagen
U te voorzien van andren jas,
Naarmate eerzucht kwam van pas !
Wie weet, misschien na enkele jaren,
Hoe goed er Holland bij zal varen, •
Wanneer een Haagsche geldpartij
Uw thans vergane heerschappij
In een museum saam wil stellen ;
En allen die daar henen snellen,
Kunt ge met grooten zwier vertellen,
Dat ge eens de grootste keizer waart
Van alle volken, aller tijden ;
Dat God u wou gebenedijden,
En dertig jaren op onz' aard
Als afgezant mocht paradeeren ;
Maar tevens kondet gij ook leeren
Tot overmaat van ramp en schade
Zonder dat iemand het belet,
Dat gij thans werdt, met Gods genade,
Planmassig aan de deur gezet
BISMARCK.
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XVIII.
NA DEN WAPENSTILSTAND.

die zich nooit eene Duitsche neerlaag had
kunnen voorstellen, had dan ten slotte moeten
digen er aan te gelooven. Hij was het die mij in
mijne cel de
Frankfurter Zeitung
bezorgde,
waarin breedvoerig de voorwaarden tot wapenstilstand waren
opgenomen. Deze voorwaarden besloegen in het blad bijna
vier kolommen kleinen druk.
Om de werkzaamheden scheen de Werkmeister zich dien
dag evenmin veel te bekommeren, want ofschoon het ongeveer
9 uur van den morgen was, en hij op dit uur doorgaans de
Duitsche gevangenen van het noodige werkmateriaal voorzag,
plaatste hij zich op den bovenkant van mijn bed, staarde eene
korte wiji ten gronde, alsof het aanvankelijk niet in zijne bedoeling lag jets voornaams te zeggen, en sprak toen eensklaps
hoofdschuddend
— Het lot heeft dan beslist en wel in zooverre, dat ik,
een uur geleden, iets te Cassel heb zien gebeuren, dat Been
enkel sociaal-demokraat ooit hadde durven droomen.
—
De sociaal-demokraten zullen, evenals iedereen,
toch reeds sedert lang de ineenstorting van het Duitsche rijk
hebben te gemoet gezien ! merkte ik aan. « Waarover zou
een dezer zich dan nog kunnen verbazen ?
Op het eerste gedeelte mijner opmerking bleef de WerkRENDEL,
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meister het antwoord schuldig, maar op het laatste weersprak
hij .
— 0 En toch, volgens mijne opvatting, is er nog iets wonderbaarders geschied dan de ineenstorting van het Duitsche
rijk. Op mijnen weg naar de gevangenis verdrong zich eene
groote menigte nieuwsgierigen random het slot WilhelmshOhe
alhier. En het mirakuleusste was wel, dat Liebknecht de Duitsche vlag van het slot neerhaalde en de roode vlag der sociaaldemokraten in de plaats hing. »
Van in mijne cel kon ik zeer duidelijk het slot WilhemsMlle onderscheiden. lk plaatste mijnen stoel bij het venster en
blikte in de ruimte.
Inderdaad, Brendel had gelijk : de bloedroode vlag wapperde aan het slot. Volgaarne wil ik gelooven, dat Been enkel
thans levend sociaal-demokraat zulk ingrijpen vOOr den oorlog
had durven droomen.
Maar ook de keizer zou, in 1914, er zich stellig niet aan
verwacht hebben, dat 1918 zijn val zou gezien hebben !
Dit bracht ik tevens Brendel in herinnering.
— « Waarachtig, neen ! » gaf de Werkmeister ten antwoord. 0 Vandaag heb ik den indruk gekregen, alsof de vier
oorlogsjaren als een droom zijn heengevloden. Welke verandering sinds lien tijd, » vervolgde hij, meer tot zich zelven dan
tot mij. 0 1k had mij nochtans immer voorgesteld dat Duitschland.... »
— « Als overwinnaar uit het strijdperk zou gekomen
zijn ? 0 vroeg ik, daar Brendel den zin niet voleindde.
— 0 Welk Duitscher zou er anders over gedacht hebben?»
— A Inderdaad. Gelukkiglijk dat er op gansch den aardbodem maar een yolk was, zoo aanmatigend op machtsvertoon
als het Duitsche. En dat dergelijk yolk zich geene neerlaag kon
voorstellen, wie mocht daar ooit aan twijfelen ? » voegde ik
hem toe. 0 En wat zeventig millioen Duitschers als bepaald onmogelijk achtten, is thans toch bepaald mogeliik geworden. De
zedeles is derhalve zeer eenvoudig : Hoe machtig, hoe sterk
wij ook mogen zijn, laat ons nooit pochen of dweepen met onze
kracht. Wel is waar stond er een halve wereld tegenover de
Middenstaten, maar zelfs die macht van verzet zou er niet noo203

dig geweest zijn om u te overwinnen van den dag, waarop het
onrecht aan uwe zijde stond. Herinner u dat in een kamp der
grijze oudheid een kleine David een reusachtigen Goliath wist
neer te vellen. 1k twijfel er dan ook niet aan, of het eigenlijke
Duitsche yolk, met uitzondering van het zoo gehate Jonkerdom, zal uit deze verplettering vele lessen van wijsheid weten
te putten. »
Een bittere grimlach kwam om den mond van den Werkmeister spelen.
— 0 Jonkerdom !. .. Jonkerdom ! o grinnikte Brendel.
0 Wat zou Duitschland een gelukkig oord geweest zijn, zonder
dit gehate Jonkerdom !
— o Voorzeker ! » liet ik er op volgen. « Maar ik heb het
u eertijds nog gezegd, dat het meesterschap van uw Jonkerdom
aan gansch het Duitsche yolk moet toegeschreven worden.
Indien het sedert jaren die drijvers tot den oorlog onschadelijk
had gemaakt, zou het vandaag niet tegenover eene catastrophe
staan, waarvan het we! het begin, maar niet gemakkelijk het
einde zien zal. Mogelijk zult ge reeds de voorwaarden tot wapenstilstand gelezen hebben, en, te oordeelen naar de plaatsruimte welke zij in de o Frankfurter Zeitung o innemen, zullen
de Duitschers, in afwachting der vredesvoorwaarden, er reeds
genoeg aan hebben.
— o Meer dan genoeg ! o zuchtte Brendel. o De voorwaarden tot wapenstilstand zullen zeker aanvaard worden,
maar in hun geheel zijn zij onuitvoerbaar.
— o Dan zullen de geallieerden ze wel uitvoerbaar maken, > voegde ik er aan toe. << In 1871 stelde Bismarck aan
Frankrijk voorwaarden, verre in strijd met de rechtvaardigheid,
en dan was gansch Duitschland van gevoelen dat ze nog niet
hard genoeg waren. Laat de overwinnaars van heden nu ook
eens opgeruimd zijn bij al de ellende, die ze om uw verwaanden
keizer, gedurende vier lange jaren, gelezen hebben. o
Op dit oogenblik werd er een geestdriftig gewoel in den
omtrek der gevangenis , vernomen.
Zonder zich nog eene enkele opmerking te veroorloven,
spitste Brendel de ooren en verliet haastig milne cel.
Het gerucht kwam nader en alles duidde met zekerheid
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aan, dat er jets buitengewoons in de gevangenis ging afgespeeld worden.
Plotseling knalde er een revolverschot. Daar mijne cel te
ver van de poort gelegen was om er met eenige zekerheid over
te kunnen oordeelen, weet ik niet of het schot binnen of buiten
de gevangenis gelost werd, maar vast ging het dat er jets ergs
op til was.
Een kwaart uurs later liet zich een hevig rumoer hooren
in de gangen onzer gevangenis. Het scheen me toe dat allerwege celdeuren geopend en korts nadien met geweld dichtgeslagen werden.
Toen Brendel mij des middags opnieuw gezelschap kwam
houden, wist deze te vertellen, dat eene afvaardiging van het
revolutionaire Duitsche Leger de gevangenis was binnengedrongen en op staanden voet de vrijstelling van al de militaire gevangenen bevolen had.
Daar de bestuurder aarzelde daaraan onmiddelliik te voldoen, werd hij bedreigd hem op staanden voet neer te schieten.
Deze bood dan ook niet Langer weerstand.
Met den revolver in de hand togen leden van den 0 Soldatenraad » door de gangen en dwongen verschillende gevangenbewaarders de cellen te op men. Al de opgeslotene militairen
kregen aldus op 't onverwachts de vrijheid weer.
Daarna werd gansch het personeel der gevangenis verzameld en men liet het kiezen tusschen twee zaken : Ofwel getrouwheid zweren aan den nieuw republikeinschen regeeringsvorm, Ofwel dadelijk den dienst staken.
Het feit dat wij reeds van of dienzelfden namiddag een
aantal gevangenbewaarders met een witten band om den arm,
waarop het woord 0 Soldatenraad » te zien kregen, liet niet de
minste twijfel aangaande het genomen besluit.
De ontroering in de gevangenis moest wel groot geweest
zijn, want in plaats van op den middag, kregen wij dien dag
omstreeks Brie uur onze soep.
Daags nadien was het Zondag. Het uur der mis brak aan,
doch geene enkele celdeur werd geopend. Voor de eerste maal
was het ons verboden de kerk der gevangenis te bezoeken, wat
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maar alleen bewees, dat men vreesde voor eene oproerige beweging bij de politieke gevangenen.
In den namiddag echter mochten de gevangenen onzer
afdeeling zich gedurende een half uur op de binnenplaats begeven. In stede van onze gewone bewakers, troffen wij er eenige
soldaten aan, eveneens met een witten band om den arm, zoodat ook de gevangenis van Cassel onzer toezicht stond van den
Soldatenraad.
Van dan at heerschte er in de gevangenis eene ware anarchie. Behalve om het voedsel, bekommerden de burgerlijke
bewakers zich niet verder weer om ons, en soldaten kregen
wij niet te zien dan op de wandelplaats.
Volgens de voorwaarden van den wapenstilstand, moesten
al de politieke gevangenen Duitsehland verlaten hebben, ten
laatste veertien dagen na de onderteekening. En vermits deze
onderteekening den 11 November had plaats gehad, zagen wij
dus elken dag reikhalzend onze vrijstelling te gemoet.
De bestuurder hield den dag van ons vertrek zorgvuldig
geheim voor gansch zijn personeel, want geen enkel gevangenbewaarder wist ons dienaangaande de geringste inlichting te
verschaffen. Ware er jets van uitgelekt, zeer zeker zouden wij
er van onderricht zijn geworden, want vooral op dit tijdstip bejegende men ons op hoffelijke wijze. Ook Brendel had ik aangespoord om daarover jets te weten te komen, loch nergens
was hij daarin gelukt.
Aldus verstreek de eene dag na den andere, totdat eindelijk
den 25 November aanstalten tot ons vertrek werden gemaakt.
Alle valiezen moesten opnieuw onderzocht worden. Uit genomen inlichtingen bleek dat alle beschreven papieren ontnomen
en ongenadig verscheurd werden. Dit althans was het advies
der gevangenbewaarders.
Indien ooit jets mijne bekommering had gaande gemaakt
was het wel het denkbeeld, dat al mijne gevangenisstudien en
notas zouden verloren gaan door een aartsdommen maatregel
van een of anderen Hausvater of Oberaufseher. Bij zijn vertrek
naar Siegburg had Baron Verhaegen mij eveneens de vrees uitgedrukt al zijne notas te zien vernietigen, maar hoe het dien206

aangaande met zijn onderzoek en dit van Pater Nuyens afliep,
eras ik nooit te weten gekomen.
Zoover had ik vroeger reeds de ondervinding opgedaan,
dat, bij een onderzoek in de valiezen, niets onaangeroerd bleef;
dat men zelfs nauwkeurig naging, of de valiezen niet voorzien
waren van een dubbelen bodem, en er mocht dan ook niet aan
getwijfeld worden of men zou, bij ons uitgangsexamen, met
niet minder gestrengheid te werk gaan.
En toch had ik mij verscheidene dagen voorgesteld, dat
men ons plotseling de vrijheid zou weergeschonken hebben,
zonder ons nog den geringsten last te veroorzaken. Het feit
van nazicht der valiezen kon echter niet meer geloochend worden, want het heen- en weer loopen der gevangenen was dienaangaande al te afdoende.
Aan het verbergen mijner schriften kon volstrekt niet
gechcht worden. Wie toch hadde een duizendtal bladzijden
kunnen wegmoffelen zonder dat deze bij onderzoek zichtbaar
werden ?
Zeker, er bestond een zeer eenvoudig middel om mijne
schriften aan alle onderzoek te laten ontsnappen. Daartoe
behoefde ik deze slechts in mijne cel achter te laten, terwiil ik
mijne valiezen ging laten nazien ; maar onmiddellijk na het
onderzoek werden de gevangenen in eene andere cel gestoken,
zoodat er in dien maatregel geen voordeel lag.
Hoe ik ook den toestand overwoog, ik kon geen licht in
de zaak ontdekken, en op de hulp van een gevangenbewaarder
wilde ik niet steunen, want geen enkel hunner kon ik vertrouwen.
Nog hield ik mij daarmee den geest gespannen, toen de
Werkmeister binnentrad om, naar ouder gewoonte, zijne middagboterhammen te komen verorberen.
Ook deze . deelde mij mee, dat men met de uiterste gestrengheid alle schriften uit de valiezen weerde en meende
daarop mijne aandacht te moeten vestigen, want niemand beter
dan hij wist, dat ik zeer veel in mijne cel geschreven had. Hij
vroeg derhalve of ik daaraan reeds gedacht had, en zoo ja,
wat ik voornemens was er mee te doen.
1k bekende openhartig dat ik mij daarmee reeds den gan207

schen morgen het hoofd had gekweld, zonder tot eenige uitkomst te geraken. 1k verklaarde hem bovendien dat niets mil
meer spijten zou, dan de vrucht van zooveel arbeid door de
Duitschers onder mijne oogen te zien verscheuren.
— . 1k betreur het voor u, » gaf Brendel ten antwoord,
44 maar gij zult er toch niet aan kunnen ontsnappen. »
Na eenige keeren heen en weer mijne cel gewandeld te
hebben, bleef ik eensklaps voor den Werkmeister staan, stak
de handen in de broekzakken, staarde hem stout in de oogen
en sprak :
— . Herr Brendel, zou ik u genoegzaam mogen vertrouwen om mij een kleinen dienst te bewijzen ? »
De toegesprokene was eenigszins onthutst door mijne
vraag. Na eenige aarzeling Het hij er op volgen :
— « 1k meen u reeds vroeger gezegd te hebben, dat ik
« vertrouwensman >> in mijne arbeidersvereeniging ben. Als ik
mij daar sedert dertig jaren het vertrouwen mijner gezellen heb
waardig gemaakt, waarom zou uw vertrouwen dan in mij ,kunnen geschokt worden ? 0
— . Jawel, Brendel. Maar al de leden van uw . Gesellenverein » zijn Duitschers en ik.... ik ben Belg, die de Duitschers in het bezet gebied gedurende anderhalf jaar onophoudend naar de ziel heb getast. Wij kennen dienaangaande
elkanders gevoelens. »
— . Inderdaad. 1k houd er echter aan te verklaren, dat
van al de politieke gevangenen er geen is, die meer mijne achting gewonnen heeft dan gij. 't Is waar : zeer dikwijls zijt gij
voor ons, Duitschers, niet malsch geweest ; maar ik heb ook
menigmaal over uwe woorden nagedacht en, onbewimpeld gesproken, niet altijd heb ik u in mijn hart ongelijk kunnen geven.
Indien ik u dus op het laatste oogenblik van dienst zijn kan,
wil ik er prijs op stellen u te zeggen, dat een Duitscher zijn gegeven woord zal weten te handhaven. »
Ik glimlachte terwill ik ten antwoord gaf :
— <4 Brendel, indien gij von Bethmann-Hollweg heettet en
kanselier van het Duitsche rijk waart, zou ik u om een kleinen
dienst niet verzocht hebb.en, want gij weet, niet waar, dat deze
in voile rijksdagzitting van 4 Augustus 1914, de onderteekening
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van het traktaat van 1839, waardoor de onzijdigheid van Belgie
gwaarborgd werd, effenaf een 0 papieren vod » noemde. En
uw keizer vaagde er mee zijn laarszolen op af. Maar gij zijt geen
kanselier, gij zijt een eenvoudig Werkmeister, die door handenarbeid uw brood verdienen moet. En hebben de machtigen van
uw rijk hun handteeken laten protesteeren, waaraan misschien
de neerlaag van Duitschland moet toegeschreven worden, dan
durf ik hopen, dat gij u waardiger betoonen zult. Ongetwijfeld
staan hier niet zulke aanzienlijke belangen op het spel; voor mij
evenwel zijn zij gewichtig genoeg om er veel waarde aan te
hechten. Daarom stet ik u uitdrukkelijk de vraag : Wilt gij mijne
handschriften bij u houden tot op het oogenblik van mijn
vertrek? Het meerendeel mijner in de gevangenis geschreven
dichten zijn, zooals ge weet, satyrieke zweepslagen voor de
Duitschers, maar er behooren ook een twintigtal novellen NI,
waarvan de onderwerpen niets met den oorlog te maken hebben.
Welnu, wat beslist gij ?
En zonder de minste aarzeling antwoordde Brendel :
— « Geef mil alles ! lk verpand u mijn eerewoord dat gij er
mee naar Antwerpen vertrekken zult. Overmorgen vroeg reizen
de politieke gevangenen af ; om Welk uur ben ik nog niet kunnen
te weten komen. Houd men bier het uur der afreis voor mij
verborgen, dan zal ik er in het bahnhof wel achter geraken.
Om u echter niet nutteloos te verontrusten, houd ik er aan u
mee te deelen, dat ik morgen de gevangenis niet betreden mag.
Van dit verbod is mij heden morgen kennis gegeven, en het is
hier niet de gewoonte, van welkdanig bevel ook, het waarom te
vragen. Thans weet ge waaraan u te houden. Wilt gij dus uwe
handschriften voor ondergang bewaren , verlaat u geheel
op mij. 0
De keus was niet groot. 1k haalde al mijne handschriften
te voorschijn, wikkelde ze in een Duitsch dagblad en overhandigde ze sprakeloos.
Brendel hield er nog aan mij de woorden toe te voegen .
— 4( Indien het niet kan geloochend worden, dat Duitschland ooit den eersten ambtenaar van het rijk eene internationale
verbintenis zag verbreken, dan zal het niettemin waar blijken,
dat een eenvoudig Werkmeister een eerlijker begrip van zijn
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gegeven woord bezitten zal. » En op ietwat bewogen toon voer
hij voort : 0 Tien maanden tang hebt gij u kunnen overtuigen,
dat ik steeds tegenover al de politieke gevangenen eene groote
toegevendheid aan den dag heb gelegd. Ofschoon sommigen
hunner bepaald weigerden te arbeiden, heb ik toch nooit t ene
enkele klacht bij het beheer gedaan. 1k denk dus dat gij, bij uw
heengaan, mij niets zult te verwilten hebben. »
Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat Brendel daarin
gelijk had. Wij waren vijanden, maar eerlijke, loyale vijanden
geweest. Want als ik op dit oogenblik terugdacht aan den,
Werkmeister van Werden, dan was deze een duivel, een verwoede duivel geweest, terwill Brendel zich in verhouding van
dezen, als een engel had aangesteld. Daar zullen al de politieke
gevangenen het wel mee eens zijn, die met mil in beide gevangenissen hebben verbleven.
Dat Brendel Duitscher was, icon ik hem niet ten kwade
duiden. 1k daarentegen was Belg. En was hij een man die er
Pruisische denkbeelden op nahield, dan heb ik hem dikwijls,
terwij1 hij in mijne cel aan zijne harde boterhammen zat te
knabbelen, waarheden gezegd, die hij maar slecht verduwen
kon. Op dit gebied was onze rekening dus effen.
In den namiddag ging men voort met het onderzoek der
valiezen ; maar niet zoodra was Brendel met mijne handschriften
vertrokken, of dit onderzoek had voor mij alle belangstelling
verloren.
loch vorderde dit onderzoek zeer langzaam, misschien
wel omdat het zoo nauwgezet in de « Hausvaterei » door den
Hausvater, met behulp van een paar gevangenbewaarders,
gedaan werd. Dien Vrijdag was ik echter nog niet aan de beurt
gekomen.
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XIX.
MIJNE LAATSTE UREN TE CASSEL.

de avond begon te vallen en Brendel gereed
stond om huiswaarts te keeren, kwam hij nog even
bij mij binnengeloopen om zijn afscheid te nemen.
Na er mij nogmaals aan herinnerd te hebben, dat hij
mijd en Zondag morgen al mijne handschriften zou terug bezorgen, voegde hij er bij :
— << 1k weet niet of wij na overmorgen elkander nog zullen
weerzien. 1k geloof het niet, want mijn levensdraad wordt kort.
1k dun mij echter vleien met de hoop, dat wij niet van elkaar
zullen scheiden met haat en afkeer in het hart. De tijd heeft mij
leeren inzien, dat wij, Duitschers, tegenover de Belgen veel
misdaan hebben, en zonder twijfel zullen wij boeten voor die
begane zonden. Wie boetvaardigheid doet, verdient niet den
steen om naar het hoold geworpen te worden. »
— 0 Jammer maar, » onderbrak ik, « dat de Duitsche
boetvaardigheid eerst dan komt, wanneer zijn yolk verpletterd
en uitgeput ligt. Het is de boetvaardigheid van den inbreker die,
wanneer hij bepaald onschadelijk is gemaakt, zich in de gevangenis onderwerpt, omdat er voor hem toch geen andere uitkomst
meer bestaat. Maar 't zij zoo. Ofschoon de Duitschers de
schending van het Volkenrecht, op Belgie gepleegd, reeds zoo
goed kenden, dat de kanselier het openlijk uitbazuinde in de
historische Rijksdagzitting van 4 Augustus 1914, wilde DuitschANNEER
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land, tot op het laatste oogenblik, Belgie nog immer vasthouden ; wat maar alleen bewijst dat op Duitsch berouw geen sterke
rotsen mogen gebouwd worden. En als de hoogsten van het rijk
zulke doorslechte voorbeelden geven, wat moet ik dan van de
laagsten denken ? »
— 0 Het is dan met haat in het hart dat gij vertrekken
gaat ? >> hernam herr Brendel met diep bewogen stem.
— 0 Telkenmale ik zal terugdenken aan de verwoesting
van mijn land, aan den onrechtvaardig verklaarden oorlog, aan
mijn twee jaar en zes maanden gevangenschap ; aan de onverdiende ellende die over mijn yolk verspreid werd ; aan de duizenden mijner landgenooten die, tot verdediging van den moedergrond, in den vollen bloei der levensjaren den marteldood
op de slagvelden stierven, — dan zal er nog dikwijls lets in mijn
binnenste ontstaan dat aan haat gelijken zal, en dat ik misschien
eenigszins zal kunnen onderdrukken, wanneer ik mij herinneren
zal dat ik christen ben. Maar al dat lijden, al dat wee, al die
barbaarsche ongerechtigheid vergeten, neen, herr Brendel, dat
nooit ! De Duitschers hebben gedurende vier jaren in Belgie
huis gehouden, veel erg-er dan ooit de Kannibalen der oudheid
doen konden. Gij, die hier de lange oorlogsjaren in alle stilte
hebt doorgebracht, en ondertusschen herhaaldelijk in uwe Zeitungen gelezen hebt van Belgen, die Duitsche soldaten de oogen
uitstaken en meer anderen onzin, enkel in het leven geroepen
om de gemoederen der onwetende Duitschers nog meer tegen
de Belgen aan te hitsen, zult later andere geschiedenissen te
lezen krijgen. Als gij de waarheid vernemen zult over de gruwelen van Leuven, Aerschot, Dinant en Vise, zult ge wellicht beschaamd worden te denken dat gij behoort tot hetzelfde ras Bier
gevloekte moordenaars en brandstichters ! En gij durft mij vragen of ik van uit mijne Duitsche gevangenschap met haat in het
hart naar mijn Vaderland vertrekken ga ! Vier jaar lang hebt gij
hier in de gevangenis met de Belgen omgegaan ; herhaaldelijk
hebt gij den lof hunner loyauteit gemaakt, zoodat ons niet strijdend yolk eene betere bejegening van Duitsche zijde verdiend
had I... Ongetwijfeld wil ik u niet persoonlijk verantwoordelijk
stellen voor de bandieterijen, op mijn land en yolk gepleegd
door uwe toonaangevende landgenooten, en volgaarne wil ik u
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dankbaar zijn voor al de diensten welke gij mij tien maanden
lang bewezen hebt. Een eigen landgenoot had ons bier niet
beter kunnen behandelen dan gij ; maar de waarheid dwingt mij
tevens te verkiaren, dat gij de eenige witte ra g zijt geweest, die
ik op gansch mijnen lijdensweg door Duitschland ontmoet heb.
En dit pleit stellig niet in het voordeel van een groot cultuurvolk ! »
Nog poogde Brendel een aantal beweegredenen te doen
gelden om zijn yolk te rechtvaardigen tegen de beschuldigingen,
welke ik nooit opgehouden had er tegen aan te voeren ; maar
voor ieder woord dat hij in het midden bracht, kreeg hij er een
dozijn terug.
Met het hoofd diep op de borst gebogen had Brendel zich
verwijderd.
Den volgenden dag wachtte ik vruchteloos op het bevel
om mlj met mijne valiezen naar de « Hausvaterei » der gevangenis te begeven ; althans op den middag was mijne eel nog
niet geopend geworden, ofschoon het heen en weer loopen in
mijne afdeeling genoegzaam aanduidde, dat het onderzoek
naar den inhoud onzer valiezen nog niet onderbroken was geworden. Maar, zooals ik reeds deed opmerken, het liet mij
gansch onverschillig van het oogenblik, waarop herr Brendel
mijne handschriften met zich had meegedragen.
Na het middagmaal, meer uit vervelendheid dan uit belangstelling, begon ik de ijzeren deur mijner cel aandachtig te
bestudeeren. In tegenstelling met de deuren van veel andere
cellen, waarin zich deuken en meskervingen bevonden, was de
.binnenzijde mijner deur nog gansch ongeschonden. 1k maakte
haar bovendien zoo zuiver mogelijk, en toen kwam ik op het
denkbeeld er eenige verzen, als afscheid, op te schrijven. Van
den dag waarop ik deze cel had betrokken, had ik in eenen
hoek van mijn kasje verscheidene pillen krijt opgemerkt, zonder
twijfel door mijn voorganger achtergelaten, en deze zouden
mij nu wel te pas komen.
Een uur later waren de laatste verzen gereed die ik in mijne
gevangenis schrijven zou. Zoo schoon mogelijk — want ik had
daartoe nog tijds genoeg — schreef ik op mijne celdeur
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NA DEN KAMP !
Plots vloog door gansch den lande
De nare oorlogskreet,
Een machtig y olk ten schande
Dat openlijk beleed :
Wij willen Belgie rooven
En hechten aan onz' kroon ;
De stem des vredes dooven,
Bezeeglen met gehoon !

Vier lange, bange jaren
Wordt 't laatste grondgebied
Betwist aan de barbaren,
Dat Belgie overschiet !...
Toen kwam de dag van wijken,
Van kampen onversaagd,
En van de Noordzeedilken
Werd Duitschland weggevaagd !

De bronzen stemmen riepen
Van Belfort, Kathedraal,
Hun zonen, die reeds sliepen,
Ter dood of zegepraal !
De nacht zag hen vergaren,
Geen die den kamp Ontvlood,
Trots stormen en gevaren
Van 't ijzingwekkend schroot !

De zege bleef den Belgen,
En 't vriiste y olk der acrd,
Heeft, met zijn kloeke telgen,
Zijn vrijheid trouw bewaard !
De moordnaars en pirated
Hebben hun eigen land,
En twee-en-twintig Staten
Hun kroon er bij verpand !

Gegroet ! gij dappre helden,
Door 't y olk zoo diep betreurt,
Die met uw bloed de velden
Van Belgie hebt gekleurd !
Wij blijven U gedenken
Tot anzen laatsten stand,
Die 't leven wildet schenken,
Voor Recht en Moedergrond !

Met zelfvoldoening bleef ik eene lange wijl op den binnenkant mijner celdeur staren, omdat ik ten minste lets voor de
Duitschers zou kunnen nalaten, dat hen... aangenaam zijn kon !
De avond begon reeds te vallen, en nog altoos was de
Hausvater » — die zich echter tegenover de politieke gevangenen nooit bijzonder huisvaderachtig had betoond — in de
« Hausvaterei . druk aan den arbeid met zijn onderzoek in de
valiezen, want nog altoos heerschte er gerucht op de trappen
en in gangen.
Toch was ik nog altoos niet aan de beurt gekomen.
Toen de duisternis gansch was ingevallen, werd alles
langzamerhand stil. Een der gevangenbewaarders opende de
deur mijner cel en deelde mij mee, dat het nazicht gestaakt was
omdat er nog te veel ander werk te verrichten was. Slechts een
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tiental gevangenen waren aan het nazicht hunner valiezen
ontsnapt.
Indien ik dit hadde kunnen voorzien, zou ik zeer zeker
mijne handschriften niet aan Brendel toevertrouwd hebben ;
want, ofschoon ik wel geloofde dat hij zijn woord zou gestand
doen, bleef ik toch altijd in het onzekere en moest de gebeurtenissen afwachten.
Er was inderdaad nog ander werk te verrichten : gansch
onze afdeeling moest nog de rekening met het beheer der gevangenis vereffenen. Immers, in geene enkele Duitsche gevangenis was het toegelaten, geld op zich te hebben. Wanneer er
van huis eenig geld gezonden werd, kwam het terecht in de
handen van het beheer. Ook waren wij nog niet in regel met
onze werkboekjes.
En met die afrekening begon men thans. Maar dit was niet
meer de taak van den Hausvater ; hiermee bemoeide zich de
Oberaufseher, benevens de kassier der gevangenis.
Wat was het daar een Leven tusschen de dertig gevangenen
mijner afdeeling in dien langen, maar slecht verlichten gang,
waar zich de bureelen bevonden. En dit liet zich begrijpen : den
volgenden morgen gingen wij het zoo gevloekte Duitschland
verlaten ; nog een enkelen nacht zouden wij in dwingelandij
doorbrengen en de dageraad eener nieuwe vrijheid mogen begroeten. Het was dus maar al te natuurlijk, dat er een buitengewone opgewektheid tusschen ons heerschte, ja in zoo verre
dat de Oberaufseher meermaals buiten het bureel trail om, onder bedreigingen van allen aard, stilte te verkrijgen. Maar, de
dagen van indruk waren voorbij, en men raasde onder elkaar
voort, alsof wij ons op de eene of anderevoddenmarkt bevonden.
Bijna geen enkel gevangene was het eens met zijn afrekening ; en wanneer ik eindelijk aan de beurt kwam moest ik de
ondervinding opdoen, dat men de gevangenen le Cassel al ruim
zoo flegmatiek bestelen kon als de soldaten in de gevangenis te
Antwerpen. Volgens mijne berekening had ik ongeveer een paar
honderd frank terug te ontvangen en ik kreeg er ongeveer tachtig weer. De boekhouding der gevangenis was onfeilbaar. De
vereffening van mijn werkloon liep gladder van stapel. In tien
maanden tijds had ik negen Mark 45 pfennigen verdiend. Dat
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stond zwart op wit ingeschreven en was bijgevolg onbetwistbaar.
Maar ik wilde eerlijker handelen dan het beheer der gevangenis en daarom sprak ik, nadat ik de overtuiging had opgedaan dat ik, van mijn eigen geld, voor ruim 120 frank bestolen
was :
— 0 Oberaufseher, ik wil uw voorbeeld niet volgen en op
mijne beurt de gevangenis van Cassel bestelen. 1k bemerk in
mijn werkboekje dat, van af 15 Januari tot 15 Februari 1918,
45 pfennigen arbeidsloon werden ingeschreven. Welnu, daaruit leer ik dat, ondanks uwe bewering van correctheid, de boekhouding dezer gevangenis veel te wenschen laat ; want ik ben
eerst op 15 Januari uit Antwerpen vertrokken en den 18 n onder
uwe vaderls ji ke beschel ming gesteld. Van den 18" Januari tot
den 15 n Februari heb ik voor eigen rekening gewerkt aan het
schrijven van novellen. Er staan bijgevolg 45 pfennig te veel op
mijn werkboekje en die wil ik niet. Gelief ze bijgevolg van mijne

rekening af te trekken. .
De Oberaufseher zette zich in militair postuur en sprak op
hoogen toon :
— 0 En als ik nu eens bevool, die 45 pfennig er niet af te
houden ? .
— « Dan zou ik ze effenaf laten liggen, >> gaf ik ten antwoord. 0 Er is immers niets eenvoudiger dan dit ? .
En zich tot den kassi2r wendende, bevool hi} :
— 0 9 Mark 45 pfennig voor Buerbaum ! >>
1k had die laatste afrekening als een scherts beschouwd,
maar onze Oberaufseher nam Naar zeer ernstig op.
Er werd mij een briefje ter onderteekening voorgelegd,
waarop ik erkende 9 Mark 45 pfennig voor arbeidsloon van
het Strafanstalt van Cassel-Wehlheiden ontvangen te hebben,
Maar ik weigerde het met mijn handteeken te bekrachtigen,
omdat de rekening in strijd was met de waarheid. En zoo gebeurde het, dat ik, na tien maanden lang doosjes gemaakt te
hebben, er feitelijk geen pfennig voor opstreek. Als ooit nog
een Belg het ongeluk heeft in de gevangenis van Cassel te verzeilen, geef ik hem door dezen volmacht de negen Mark voor
eigen gebruik in ontvangst te nemen.
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In onze wederzijdsche cellen wedergekeerd, stond onze
soep reeds op de tafel. Het kon toen 7 uur van den avond geweest zijn. Juist had ik mij neergezet om voor den laatsten keer
mijn avondmaal in de gevangenis te gebruiken, toen logge
voetstappen voor mijne cel stilhielden. Voor 't overige was het
gansch stil in mijne afdeeling. Gewoonlijk op dit uur moesten
we reeds te bed liggen en was ons licht uitgedoofd, maar vermits de afrekening voor de laatste dertig gevangenen te veel tijds
had ingenomen, brandde nog het electrisch licht in onze cellen.
En nu werd de deur opnieuw geopend en.... de lange gestalte van den Hausvater trad binnen. Op dit oogenblik dacht ik
niet eens meer aan de verzen, die met wit krijt op de deur stonden geschreven dan toen ik mij had omgewend om te zien, wie
mij op dit late uur nog met een bezoek vereeren kwam. En nu
was het de Hausvater in hoogst eigen persoon.
Vermits de verzen op den binnenkant der deur stonden,
kon hij deze bij zijn binnentreden onmogelijk opmerken. En toch
liep ik er nog een avontuur mee op, dat gelukkiglijk een goed
einde nam.
De Hausvater ontwikkelde een papier, waaruit twee zilveveren messen te voorschijn kwamen. Hij legde deze op tafel en
zegde :
— o Die messen zijn van u ! »
Maar aanstonds liet ik er op volgen :
— « Gij vergist u ! Die messen behooren mij niet toe ! 0
— 0 Zii zijn nochtans op uwen naam ingeschreven. »
— 0 Best mogelijk, » hernam ik. « Maar ik herhaal dat zij
mij niet toebehooren.
— o Als ze op uwen naam staan ingeschreven, dan is het
volstrekt zeker dat ze van u zijn ! 0 wedervoer de Hausvater,
die reeds knorrig begon te worden.
— 0 En ik zal u dadelijk bewijzen, dat deze messen mij
onmogelijk kunnen toebehooren door het eenvoudig feit, dat ik
te Cassel noch met zilveren noch met andere messen ben weergekeerd. Trouwens, met zilverwerk naar hier komen, zou ik te
gevaarlijk geacht hebben. Neem die messen terug mee ; ik
aanvaard ze niet ! »
— o De gevangenis erkent geene vergissing ! 0
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— « 1k ook niet. Mogelijk zijn die messen het eigendom
van Baron Verhaegen, welke onlangs vertrokken is. *
— « In dit geval zou deze ze wel opgeeischt hebben »
— 0 Daar kan ik niet over oordeelen ; maar in geen geval
zijn ze van mij. Indien gib ondanks mijne ontkenning, ze toch
in mijne cel wilt achterlaten, laat ik ze morgen vroeg liggen. 0
Na zich een oogenblik bedacht te hebben, wikkelde hij de
messen terug in het papier en keerde zich om om weg te gaan.
Maar nauwelijks had hij een stap tot de deur gedaan, of hij
ontwaarde het geschrift en riep :
— « Wat is dat ? »
En hij wees in de richting der deur.
Op doodgewonen toon gaf ik ten antwoord :
— 0 Dat is eene dankbetuiging voor de goede zorgen die
ik hier, gedurende al den tijd mijner gevangenschap, genoten
heb ! »
Doch zonder het minst rekening van mijnegdankbetuigingo
te houden, buiderde hij, terwijl hij met het papier, waarin de
zilveren messen gewikkeld waren, door het kriit wreef :
— 0 Dat moet er af !... Dat moet er af ! »
— « Welnu, als ge dan toch geen dank verlangt, dan zal
ik hem van de deur vagen, zoodra ik mijn soep verorberd heb ! y,
En de deur viel dicht.
Alleen twee strophen waren door elkaar gevaagd.
Vooraleer mijne soep voort te eten, maakte ik het bevuilde
gedeelte der deur weer zuiver en schreef de strophen opnieuw.
Want elk oogenblik kon men langs buiten het Licht uitdooven,
en ik kon wel in den donkeren eten, maar geen verzen op
de , deur schrijven. En zooals ik min of meer voorzien had,
geschiedde het : nauwelijks was de zoogenaamde g dankbetuiging o in haren vorigen staat hersteld, of plotseling was mijne
cel in de volslagenste duisternis gehuld.
Een uur later werd plotseling en zeer zeker zonder dat
iemand onzer er zich aan verwacht had, andermaal het licht
ontstoken. Dit was nog nooit gebeurd.
Onrniddellijk daarna hoorde ik hier en daar eene celdeur
openen.
Kwam men ons bevel geven op staanden voet te vertrek218

ken ? Men had ons gezegd dat we om drie uur van den nacht
zouden gewekt worden om te vier uur of te reizen uit de
gevangenis. Het kon dus bijna niet anders, of men had ons,
om de eene of andere reden, bedrogen.
Weldra echter was het geheim opgehelderd. Er werd bevel
gegeven, dat alle valiezen beneden in de badzaal moesten verzameld worden. In den loop van den nacht zouden al deze op
eenen wagen geladen en naar het bahnhof van Cassel gevoerd
worden.
Dit was een uitstekende maatregel, want vele gevangenen
hadden twee, sommigen zelfs drie volgeladen valiezen bij zich,
en het zou voorzeker niet gemakkelijk geweest zijn al deze
valiezen door de stall te sleepen ; vooral als men bedenkt, dat
gansch Cassel moest doorkruist worden, en voor een gewoon
voetganger de afstand van de gevangenis tot aan de statie ruim
een halve uur gaans was.
Maar men zal zich ook wel eenigermate kunnen voorstellen, welk geharrewar het aanvoeren van valiezen en koffers,
laat in den avond, van al de verdiepingen der gevangenis,
onvermijdelijk moest teweeg brengen.
En tijdens het overbrengen van al dit pakgoed legden de
gevangenen weinig bewijs van ingetogenheid aan den dag. Men
kan de heerschende beweging zich niet beter voorstellen dan
door de aankomst van eenen trein, waar ieder reiziger zich zoo
luidruchtig mogelijk haast om met pak en zak weg te komen.
Dat er bij zulke karwei in deze en gene afdeeling een
klein ongevalletje werd opgeloopen, mocht niemand verbazen.
Het zou zelfs als een wonder mogen aangestipt worden, indien
zich het tegendeel hadde voorgedaan. Van het ergste dier
ongevallen was ik toevallig ooggetuige, en gelukkig dat ik mij
niet te zeer gehaast had om mij met mijn valies van de tweede
verdieping naar beneden te spoeden, of ik zou er misschien
maar erg van afgekomen zijn.
Van lang voor mijne komst te Cassel be yond zich aldaar
een Franschman, die van uit St. Quentin naar Duitschland was
gevoerd. Deze was een bultenaar van ongeveer een veertigtal
jaren oud, met verbazend groote voeten, welke veeleer aan
vioolkassen geleken. In 't algemeen vertoonde hij zich op de
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wandelplaats in kostuum van Fransch officier met groote
schoenblokken aan de voeten. Ten andere, vele Fransche politieke gevangenen waren in bezit van militaire kleederen, welke
bij gelegenheid door een of ander komiteit waren toegezonden.
Gedurende den laatsten zomer van ons verblijf te Cassel kende
men den bultenaar enkel onder den naam van : generaal Foch.
En natuurlijk, op den vooravond van ons vertrek moest
generaal Foch eveneens trachten zich uit den slag te trekken,
om van de tweede verdieping zijn bagage naar de badzaal te
sleepen. Foch was enkel in bezit van een klein gewoon koffer.
Van den Breeden middentrap mocht dien avond echter geen
gebruik gemaakt worden, wat eene onvergeeflijke domheid was,
want nu moesten wij ons behelpen met een smallen wenteltrap,
waarvan de treden bovendien geboend waren.
Alles verliep betrekkelijk goed in onze afdeeling tot op het
oogenblik, waarop generaal Foch, met zijn koffer op den nek,
kwam aandragen. 1k be yond mij juist achter hem met mijn valies. Minstens een tiental gevangenen bevonden zich op den-

zelfden wenteltrap met hun pakgoed. Vooraleer naar beneden
te dalen, had ik generaal Foch aangeraden zeer voorzichtig met
zijn koffer om te gaan, want dat hij er stukken mee zou kunnen
maken ; maar ik kreeg ten antwoord, dat Foch tegenover
zwaarder moeilijkheden had gestaan en er zich toch had weten
door te slaan.
Nauwelijks echter waren deze woorden uitgesproken, of de
kant van het koffer verbrijzelde twee vensterruiten ; het koffer
zelf ontglipte aan den schouder van den bultenaar en botste met
vervaarlijk gedruisch van trap tot trap naar beneden, onmiddellijk gevolgd door den gebochelden eigenaar, die hals over kop
tuimelde, iedereen meesleepend, die zich op den trap be yond, tot
op de eerste verdieping, waar alien door elkander lagen. Halverwege den trap had zich nog een ander ongeluk voorgedaan :
door den val was het deksel van het koffer los geraakt en een
driehonderdtal beschuiten, waren in den nek der voorgangers
terecht gekomen en hadden zich allerwege verspreid tot beneden
in den gang.
Dat er wel eenige oogenblikken noodig waren, vooraleer
iedereen van zijn verbazing was weergekeerd, liet zich maar al
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te wel begrijpen. Generaal Foch lag boven op zijne kameraden,
en toen ik lachend beneden kwam en hem vroeg of er jets gebroken was, gal hij ten antwoord :
— « Heureusement, non ! Le bon Dieu protege toujours
les maiheureux ! »
Dat was ook het geval met de vrienden, die alien met tarief
I naar beneden waren gedonderd. Maar met de beschuiten was
het erger gesteld. 1k meen niet te overdrijven dat Foch, in
plaats van driehonderd beschuiten, zijnen voorraad tot twaalf
honderd stukken had zien aangroeien.
Wel kwamen op het lawijd allerwege gevangenbewaarders
toegesneld, vloekend en bedreigend, maar het oogenblik was
slecht gekozen om daar rekening mee te houden, en ieder gebaarde alsof men het niet hoorde.
Toch was er iets dat generaal Foch veel bekommering
scheen in te boezemen, want nadat zijne eerste ontsteltenis
voorbij was, keek hij overal om zich heen, alsof er nog jets
erger gebeurd ware dan de snelheid, waarmee hij met zijn koffer van at de trappen donderde.
Hij keek overal om zich heen, en nadat men hem herhaaldelijk gevraagd had wat hij zocht, gaf hij op bedremthelden toon
ten antwoord :
— « Ziet ge dan niet dat ik op mijn kousen sta ? Waar
zijn mijn schoenblokken gebleven ? *
Inderdaad, dat was erger ; want de Franschman kon toch
niet de terugreis van Cassel naar St-Quentin op zijn kousen
ondernemen, en aan schoenen van den Oberaufseher zou hij
niet gemakkelijk geraakt zijn.
Alleman zette zich op zoek en eindelijk kwamen zijn vioolkassen te voorschijn van tusschen de treden van den trap.
Nadat de eerste stonden van verbazing voorbij waren en
iedereen zich overtuigd had dat niemand eenig ernstig letsel
bekomen had, werd er luidruchtig om het ongeval gelachen.
Er is geen plaats waar immer mêêr menschen van goeden
wit zijn aan te treffen dan in eene gevangenis. Generaal Foch
hoefde geen beroep te doen om eene behulpzame hand toe te
steken : at de weergekeerden uit de badzaal brachten stukken
beschuit aan, die tot in den gang en op de trappen der eerste
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verdieping waren gevlogen. Alles werd andermaal in het koffer
gesmeten.
Maar onze bultenaar stond nog slechts op de eerste verdieping. Hij was niet meer zoo roekeloos te beweren, dat generaal
Foch zich door erger moeilijkheden had weten heen te slaan.
Ditmaal achtte hij zich gelukkig iemand aan te treffen, die hem
helpen wilde het koffer naar beneden en vandaar naar de badzaal
te dragen.
Omsteeks tien uur van den avond waren al de cellen der
politieke gevangenen ontlast van de valiezen en enkele minuten
later hield alle uitbundig gerucht op, toen voor de tweede maal
het licht werd uitgedoofd.
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XX.
EEN CALVARIEBERG, BEWANDELD IN... VRIJHEID.

het ver gevorderd uur meen ik te mogen
verzekeren, dat weinigen onzer er aan dachten
onmiddellijk onder de dekens te kruipen
Wel was het eenige minuten stil na de uitdooving van het licht, zooals altijd, totdat de gevangenbewaarders
verdwenen waren, doch het duurde niet lang, of hier en daar
in mijne buurt werd een venster geopend en een vertrouwelijk
avondpraatje begonnen.
Praten aan het venster deed ik nooit ; ten eerste, omdat het
te gevaarlijk was, en ten tweede omdat ik er het nut niet van
inzag. Immers, op de wandelplaatsen hadden wij dagelijks twee
uren om met elkander te praten zooveel het ons lustte.
Dien avond ontstak ik mijne pijp en begon heen en weer
mijne cel te wandelen, terwijl het gerucht allerwege aangroeide.
Een halve uur later was er bijna geen venster gesloten gebleven,
en de luidruchtigL! gesprekken gingen hunnen gang zooals nooit
te voren. Links en rechts was er ook een gevangene die het
verkieslijker vond de enkele uren, welke hem van zijne vrijheid
scheidden, zingend in zijne eel door te brengen.
Wel klonk van tijd tot tijd de stem van den brutalen
gevangenbewaarder, welke den nachtdienst deed, door de
ruimte, om de praters zich van de vensters doen terug te trekken, maar in de duisternis werd deze telkens op spotgelach
onthaald en had het er bij moeten laten.
NDANKS
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Te middernacht hadden de meeste keuvelaars zich van hun
venster teruggetrokken, maar hier en daar klonk toch nog de
stem eens zangers.
De nacht was koud ik legde mij eindelijk gansch gekleed
te bed en kroop onder de dekens. Het zou de laatste maal iii
eenen staat van gevangenschap wezen
1k begrijp dat velen dien nacht geen oog zullen geloken
hebben, vooral de jongeren, die zoolang hunne vrijheid hadden
moeten derven en zich nooit in hunnen staat van gevangenschap hadden weten te schikken, geboren als zij waren in eenen
staat van losheid en vrijheid, die den vogel in het luchtruim
evenaarde. Voor wat mij betreft, ik had mijne kluisters gedragen
met geduld en onderwerping, en misschien leende mijn karakter
zich daartoe wonderwel. Wat meer is, ik had er mij in de
gevangenis als eene levenstaak van gemaakt mijne ongelukkige
lotgenooten op te beuren en aan te moedigen voor zooveel het
mij maar eenigszins mogelijk was, en de verzen die ik in mijnen
gevangen staat schreef, zijn daar om te bewijzen, dat ik mijn
goed humeur steeds wist te behouden. En zoo achtte ik mij wel
eveneens gelukkig den dag der ontslaving te mogen begroeten,
maar ik kon er toch niet voor in begeestering geraken.
1k sliep dus in als naar gewoonte om plotseling gewekt te
worden door de zware klok der gevangenis, welke aankondigde
dat het uur van scheiden voor ons gekomen was. Het was
enkele minuten na drie uur.
Nauwelijks hadden wij den tijd gehad ons te wasschen,
toen onze celdeur geopend en ons laatste maal opgediend werd.
Als naar gewoonte bestond het uit eenen boterham en eene tas
koffie, als men er ten minste dien naam aan geven wil. Voor
den eersten keer liet men onze celdeur open, want wellichl was
men van gevoelen, dat eene mogelijke ontsnapping toch geen
belang meer hebben kon.
Een uur later stonden niet minder dan 146 politieke gevangenen reisvaardig in den Breeden gang der gevangenis. Toen
ik mijne cel verliet waren de verzen nog ongeschonden op den
binnenkant miiner deur.
Gansch het personeel der gevangenis was voor dit afscheid
op de 'been gebracht, ofschoon er eigenlijk toch niets merk224

waardigs gebeuren kon. Er zou echter nog meer dan eene
halve uur verloopen, vooraleer er aanstaiten tot het vertrek
zouden gernaakt worden.
Twee wagens, elk met een paar paarden bespannen,
stonden reeds buiten op onze komst te wachten. Deze vracht
hoefden wij zelf te betalen. Er werd tusschen de gevangenen
eene omhaling voor gedaan, zoodat die zaak na enkele minuten
geregeld was.
Eindelijk daagden er een half dozijn soldaten op met een
witten band om den arm. Deze maakten dus deel van den Soldatenraad. Zij zouden ons p aar het bahnhof van Cassel vergezellen, niet in hoedanigheid van bewakers, maar enkel als
geleiders ; want, eenmaal buiten de poort der gevangenis,
herkregen wij bepaald onze vrijheid. De dagen behoorden dus
tot het verleden, Coen we, de polsen der gevangenen met ketens
aan elkander gebonden, omringd werden door een aantal militairen, gevangenbewaarders, politieagenten en schapershonden,
om tangs de groote poort de gevangenis van Cassel-Wehlheiden binnen te treden.
En nu stonden wij weer tegenover de groote poort, ditmaal om er zegevierend buiten te stappen. En terwiji ik een
oogenblik afgezonderd stond, trad de Oberaufseher op mij toe
en bracht mij terloops jets in herinnering, dat eindigde met de
woorden : « Gij hebt gelijk gehad.
En terwiil de Hausvater, vooraleer te vertrekken, nog de
naamafroeping doet en eenige, aanbevelingen in het midden
brengt, wil ik over dit : « Gij hebt geliik gehad ! >> nog een
paar woorden vertellen.
Het was ongeveer een viertal maanden geleden. Op een
namiddag trad de Oberaufseher milne eel binnen en meende mij
waarschijnlijk een grooten dienst te bewijzen door te zeggen :
« Buerbaum, ge zijt nog nooit gestraft geweest. Indien
het u bevalt, zal ik u de noodige papieren bezorgen, opdat gij
eene genadevraag aan den kaiser zoudt kunnen doen. Het beheer der « Strafanstalt » zal er een goed getuigschrift bijvoegen,
en van dit oogenblik zoudt gij u mogen verzekerd houden dat,
indien uwe straf niet geheel kwijtgescholden wordt, deze ten
minste gevoelig zal verminderd worden.
8
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Het scheen mij toe alsof ik uit eenen droom ontwaakte.
Doch neen, daar stond wel degelijk de Oberaufseher vOOr mij
met zijn langen, grijzen baard en groene knielappen in zijn
blauwe broek. En nadat de man mij gevraagd had of ik hem
wel goed begrepen had, gaf ik hem met verontwaardiging in
de stem ten antwoord :
— 0 Oberaufseher, ik moet u we! bedanken om uwe
goede inzichten, loch ik zal van uw aanbod geen gebruik maken. Tijdens mijn proses heeft men mij herhaaldeliik met den
dood bedreigd ; dat heeft mij nooit kunnen bewegen iemand
mijner vrienden te verraden. Maar, indien het zoover ware gekomen, dat de geweren der Duitsche soldaten zich op mijne
borst hadden gericht en ik hadde, in dit uiterste oogenblik,
mijn leven kunnen redden door een enkel woord van genade
tot uwen kaiser te richten, die gansch mijn Vaderland in puin
deed leggen omdat hij dacht de sterkste te zijn, dan zou ik, in
plaats van een genadewoord, hem een woord van vermaledijding toegeslingerd hebben ! En dit zou z(56 waar geweest zijn
als wij ons hier tegenover elkander bevinden. Weet ge, Oberaufseher, welke soort gevangenen genade vragen ? Bandieten
en moordenaars die de maatschappij geschandvlekt hebben ;
dat is echter niet meer de taak van een man, die zijn Vaderland
eerlijk en trouw, niet met woorden, maar met laden gediend
heeft. 1k ben hier tangs de groote poort binnengetreden, kortelings zal ik hier langs dezelfde groote poort vertrekken. »
En thans, den Zondagmorgen, omstreeks 4 1/2 uur,
27 November 1918, stonden we, op rijen van vier man
geschaard, vlak vO6r diezelfde zware poort, die we in de eerste
dagen van. Maart 1917 achter ons hadden hooren dichtvallen,
nadat we ruim twaalf uren onafgebroken met ketens aan
elkander geklonken, den langen weg van Werden naar Cassel
hadden afgelegd.
De poort werd geopend. Gansch het personeel der gevangenis plaatste zich aan de poort en bleef daar staan als
automaten.
Misschien hadden die herren zich voorgesteld dat ieder
gevangene, in het voorbijgaan, hen eerbiedig zou gegroet
hebben.
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Het teeken tot vertrekken werd gegeven. Was het eene
speling van het toeval ? 1k kan het niet zeggen ; doch, ofschoon
ik er geen enkele poging had toe aangewend, be yond ik mij op
de eerste rij, en stapte dan ook, voorafgegaan door enkele
soldaten, de eerste buiten de groote poort, onder Gods duisteren, maar vrijen hemel. In 't voorbijgaan gebaarden de gevangenen, alsof zij het personeel nooit gekend hadden.
Nauwelijks echter was de laatste gevangene op vrije voeten,
of een der onzen gaf het teeken tot verzet door een luidruchtig
geschuifel op de vingers. Onmiddellijk steeg er eenstemmig tusschen de 146 vrijgestelden een gehuil, getier en geschuifel op,
dat alles er van dreunde. En in dat ruwe, spontane kabaal lag de
uiting van lang verborgen haat en gramschap, welke zich plotseling lucht gaf, zonder dat er 66n enkel voorafgaandelijk woord
over gerept was geworden. En nadat dit oorverdoovend lawaai
minstens een paar minuten had geduurd, werd eensklaps de
<4 Marseillaise, >> daarna de « Brabanconne >> en 0 Naar wijd en
zijd >> \TO& de groote poort der gevangenis, wei is waar in wanorde, doch met krachtige stemmen aangeheven.
Geen enkel der gevangenbewaarders, welke bij de poort
stond en , roerde een yin. Zij bleven als lijdzame toeschouwers
eener opwellende beweging, welke zij zich nimmer zullen voorgesteld hebben. Het scheen bijna alsof de soldaten,-welke ons
vergezellen moesten, pret vonden in deze uitboezeming, want
eerst nadat het gezang een weinig verminderd was, werd de
stoat in beweging gesteld.
Daarom echter verminderde het kabaal niet. Nauwelijks op
weg, hernieuwde zich het gezang, waartusschen geschuifel en
allerlei kreten en wel in zooverre, dat in elke straat, welke wij te
Wehlheiden doortrokken, onmiddellijk licht aan de vensters verscheen. Zeer zeker zullen lien Zondagmorgen veel inwoners in
den waan verkeerd hebben, dat er te Cassel eene nieuwe omwenteling was losgebroken.
De begeleidende soldaten bekommerden zich geen zier om
al wat er om hen heen geschiedde. Het zou trouwens geene
gemakkelijke taak zijn geweest, in de duisternis eenige orde te
doen heerschen tusschen eene groep vrijgestelde gevangenen,
die het levee hadden doorgebracht in onbeperkte vrijheid en
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nu sedert jaren waren opgesloten. leder ging of liep waar hij
wilde, en de laatsten waren niet zelden een paar straten van de
eersten gescheiden. Toen we eindelijk het bahnhof van Cassel
bereikten , waren verscheidenen onzer reeds heesch geschreeuwd .
Het was dien Zondagmorgen buitengewoon kQud ; maar
daarover bekreunden de losgelaten gevangenen zich geenszins.
De vrijheid was alles voor hen, en hadde iemand het voorstel
gedaan te voet naar de Belgische of Fransche grens te trekken,
ik geloof dat van de 146 vrijgestelden, minstens 130 aldus den
terugtocht zouden ondernomen hebben, al bevonden wii ons
dan ook ruim 750 kilometers van de grens.
De trein, welke ons meevoeren zou, zag er allerellendigst
uit. Hij bestond voor het meerendeel uit beestenwagons, en de
gewone rijtuigen zagen er uit, alsof er sedert twintig jaar noch
schildering, noch eenige herstelling aan verricht was geworden.
Het waren echte mestbakken. Bovendien waren meest al de
ruiten stuk geslagen.
Gelukkiglijk dat er nog ruim eene uur verloopen zou
vooraleer at te reizen, of we zouden er met onze valiezen en
koffers puik voorgestaan hebben. Te midden der statie werden
de wagens ontladen door de Duitsche voerlieden en alles
moedwillig het onderste boven gesmeten, zoodat het geen
kleinigheid was om ieder het zijne te kunnen bezorgen. Wat den
toestand nog meer in de war stuurde, was de toomloosheid van
het meerendeel der onzen, die als vreugdedronken rondliepen
en eene houding aannamen, alsof ze zich om niets meer te
bekommeren hadden.
lk had mij geen oogenblik in dien algemeenen roes later
meesleepen en dan ook onmiddellijk ingezien dat er ernstige
maatregelen noodig waren om vele onaangenaamheden te
voorkomen.
Tusschen de medegevangenen mijner afdeeling had ik
immer zeker gezag weten te behouden, en ik maakte daarvan
dan ook gebruik om verschillende Bier kameraden te verzamelen
en hen onder het oog te brengen, welke verplichting er op ons
berustte. lk verzocht hen al degenen welke reeds eene plaats in
de wagons hadden weten te veroveren, er uit te stappen en zich
daar te begeven, waar de berg valiezen opgehoopt lag. lea
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groote moeite kreeg ik er aldus een honderdtal bij elkaar. 1k
Meld eene korte toespraak, waarin ik hen aanspoorde zich zoo
kalm en waardig mogelijk te gedragen, en dat het in hun eigen
belang was zich aan Beene buitensporigheden over te leveren,
want dat de reis lang duren kon en wij wellicht nog met vele
ontberingen zouden te kampen hebben, alvorens ten onzent
weer te keeren.
Daarop verzocht ik hen al de valiezen en koffers naast
elkander te willen zetten, wat in betrekkelijk goede orde geschiedde. Daar op al deze voorwerpen de namen der gevangenen stonden, was het niet moeilijk de zaak verder te schikken.
Om alle nuttelooze opzoeking te vermijden, werden de namen
geroepen welke er op voorkwamen, en na eene halve uur tijds
waren meest al de eigenaars in bezit van het hunne.
Mijn dringend verzoek om zich, in hun eigen belang, niet
aan al te groote rumoerigheid over te leveren, droeg echter
weinig vruchten, want overal waar drie of vier der onzen in een
wagon te zamen waren, klonk, ofwel de 0 Marseillaise » ofwel
de 0 Brabanconne ».
Ten slotte gelukte ik er in, met een paar vrienden, een
plaatsje in een beestenwagon te veroveren. Onze eenige zitplaats was op onze valiezen, maar dit achtten wij het minst erge.
Als men jaren lang bovenmenschelijk lijden verduurd heeft,
breekt men zich niet het hoofd om zulke kleinigheid. Benevens
eenige Duitsche reizigers, be yond zich in dienzelfden beestenwagon eene Fransche familie, bestaande uit eene bejaarde dame
en hare beide dochters van 25 tot 30-jarigen leeftijd, welke
bijna drie jaar in eene omliggende gevangenis hadden doorgebracht en nu eveneens den terugtocht naar het Vaderland ondernamen.
Gedurende al dien tijd was het haar ten strengste verboden
geweest, welkdanige colli ook uit Zwitserland te mogen in ontvangst nemen ; zij hadden dus moeten leven van den ellendigen
gevangeniskost en waren inmiddels menigmaal aan de barbaarschte mishandelingen blootgesteld geworden. De jongste dochter was in de gevangenis gestorven. Men zal zich derhalve wel
kunnen voorstellen in welken erbarmelijken toestand wij dew
rampzalige familie aantroffen. Alle drie geleken aan geraamten.
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De oudste dochter vooral be yond zich in eenen toestand, dien
het mij zou verwonderd hebben, indien zij levend in Frankrijk
kon gevoerd worden.
Op het laatste oogenblik kwam onze bultenaar — alias
generaal Foch — die het op zijne vorige plaats weinig gunstig
gevonden had, met zijn koffer op den schouder aandragen en,
ofschoon het in onzen beestenwagon er reeds ongeveer uitzag
om bij iedere beweging de beenen te breken, toch nam een der
vrienden hem het koffer of en smeet het bij den hoop.
Op hetzelfde oogenblik stak herr Brendel zijn hoofd binnen en achtte zich gelukkig mij mijne handschriften te kunnen
terug bezorgen. Sinds een halve uur had hij alle wagons afgeloopen om mij te kunnen ontdekken, wat mij nog al begrijpelijk
toescheen. Ondertusschen had ik menigmaal aan hem gedacht
en reeds een kruis gemaakt over al mijnen gevangenisarbeid,
toen hij... eindelijk opdaagde. 1k had mijn recht verbeurd om
ook dezen laatsten Duitscher te vervloeken !
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minuten later werd de trein in beweging
gebracht en bolde met minder dan gewone sne11 heid voort.
Ofschoon de komst van generaal Foch de
beweging in onze verblijfplaats er op verre na niet beter op
gemaakt had, was hij mij toch zeer welkom, vooral nadat ik
reeds met enkele woorden in de gelegenheid was gesteld geworden de lijdensgeschiedenis onzer drie Fransche reisgezellinnen te leeren kennen. Want men zal zich herinneren dat
Foch den vorigen avond met zijn schoenblokken in gezelschap
van zijn berucht koffer van al de trappen rolde, waardoor zijn
voorraad beschuit aan het licht kwam. En zijne uitgehongerde
landgenooten kon hij een uitmuntenden dienst bewijzen.
Er hoefde dan ook niet lang beroep op zijn medelijdend
hart gedaan te worden, want nauwelijks was hij eenigszins op
de hoogte van den toestand gebracht, of dadelijk stelde hij
gansch zijnen voorraad aan de beschikking der ongelukkigen.
Mijne twee andere kameraden haalden eenige doozen vleesch te
voorschijn, terwijl ik er mij slechts bij bepalen kon, de martelaressen een paar pakken chocolade in de hand te stoppen.
't Was het allerminste wat wij doen konden.
Ook wij waren eertijds in de gevangenis den hongerdood
nabij geweest ; wij wisten dus bij ondervinding wat het zeggen
NKELE
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wilde, zich in den toestand Bier vrouwen te bevinden, en daarom
was het ons dubbel aangenaam, haar dit eerste werkelijk voedsel te mogen aanbieden.
Eenmaal de trein aan 't bollen, scheen het alsof de uitgelatenheid der onzen nog aangroeide, want andermaal togen zij
aan 't zingen, uren lang ononderbroken ; want niet zoodra
zweeg men enkele stonden in eenen wagon, of dadeliik begon
men in een anderen. In mijn beetencompartiment was en bleef
het stil en rustig, maar dit maakte wellicht de eenige uitzondering op gansch den trein. En ik bekloeg er mij waarlijk niet om.
1k geloof niet dat generaal Foch den vorigen nacht geslapen
had, want de trein was geen halve uur in beweging, of hij had
zich met zijn kasken in eenen hoek neergevlijd en was weldra
duchtig ingedommeld, om eerst korts na den middag wakker te
worden. Mijne twee andere gezellen behoorden evenmin tot de
luidruchtigste soort, en onder stillen kout en het rooken eerier
Op, wachtten wij bedaard alle verdere gebeurtenissen af.
Het duurde dan ook niet lang, of wij begonnen ons af te
vragen wanneer wij, zoo niet thuis, dan Loch in het Vaderland
wezen zouden. En daarop was het zeer moeiliik eenig antwoord
te kunnen geven.
De reis van Cassel over Keulen — met oponthoud aan een
vijftigtal statien — Aken, Herbestahl, Leuven, Brussel, Antwerpen, kon, in normale omstandigheden, in 26 uren trein afgelegd
worden. Maar onmiddellijk rees de vraag op : zouden wij den
gewonen weg volgen ? En er was niet veel tijds noodig om tot
de overtuiging te komen, dat dit geenszins het geval was.
De lezer zal zich herinneren dat ik het jaar te voren voor
de eerste maal de reis van Cassel naar Antwerpen had gedaan
in gezelschap van twee Duitsche militairen, en toen had ik in
meest al de statien goed gekeken naar eene of andere bijzonderheid, en vele dezer bijzonderheden stonden mij nog voor den
geest. Aanvankelijk herkende ik in 't voorbijrijden nog wel deze
of gene merkwaardigheid, doch het duurde niet lang of ik hield
mil verzekerd dat de trein eene baan volgde, welke ik nooit
te voren bereden had. Al wat ik te zien kreeg, was mij bepaald
vreemd. Wij waren dus aan Gods genade overgeleverd.
Bovendien was het duidelijk merkbaar, dat wij niet recht232

streeks op eene bepaalde bestemming zouden afgaan. De trein
bleef met eene verbazende traagheid voortbollen en in elke
statie hadden wij een oponthoud van meer dan een uur.
Omstreeks twee uur namiddag werd ons meegedeeld dat
de trein eerst drie uren later de reis zou voortzetten. In den loop
van den dag was de weergesteltenis een weinig beter geworden ;
zelfs de zon was door de wolken gebroken, wat niet belette dat
-de koude ons geweldig drukte.
Inmiddels moesten wij leven van wat we hadden kunnen
overhouden, en dit was voor het meerendeel onzer niet noemenswaardig, want niemand had zich aan eene iangdurige reis
verwacht. In mijnen wagon was de keus echter niet groot,
ofschoon er voorloopig van gebrek geen spraak zijn kon.
De voorraad beschuiten van generaal Foch was immers daar ;
ook mijn twee andere gezellen waren in hunne valiezen elk nog
van earl vijftigtal beschuiten voorzien, die konden benuttigd
worden, wanneer de stukken en brokken uit het koffer des
bultenaars zouden verdwenen zijn. 1k zeif beschikte niet over
beschuiten, maar er was overeengekomen, dat we met ons zeven
zouden leven van den gezamenliiken voorraad, want we konden
de drie Fransche, vrouwen toch niet aan haar lot overlaten. Wat
meer is, ik vraag mil af, hoe deze uitgeputte slachtoffers van
het Duitsche barbarism het op zulke buitengewoon lange reis
zouden gemaakt hebben zonder eten of drinken, indien het
toeval hen niet gevoerd had IA medegevangenen, die ten
minste nog over eenig voedsel beschikten.
Erger was het met drank gesteld. Water hadden wij uit de
gevangenis niet kunnen meevoeren, en wat meer is, wij bezaten
geen enkel voorwerp om het in te verzamelen.
En nu bevonden wij ons te midden eener groote statie met
een oponthoud van drie uren. Niet zoodra hadden onze medegevangenen hunne wagons verlaten, of zij gingen te werk als
bezetenen.
In onzen beestenwagon heerschte, gelukkiglijk, wat minder
geestdrift ; want terwill onze kameraden huilend en zingend den
uitgang der statie opzochten, dacht niemand onzer er zelfs aan
ons schamel verblijf te verlaten. En toch was het noodig naar
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middelen uit te zien om aan drank te geraken, want alien
begonnen van dorst te klagen.
Verkeerden buiten den bultenaar, mijn twee andere vrienden, in eenen gedrukten toestand, veroorzaakt door het
denkbeeld aan het verwachte blijde wederzien der hunnen, —
waarvan zij zich bij poozen nog maar altijd geen rekening geven
konden — of was het tengevolge van den snerpenden wind, die
bestendig in onzen wagon drong door een der deuren welke er
afgerukt was ? Althans, beiden gevoelden zich onpasselijk en
hadden zich, bij aankomst in deze statie, buiten den tocht tusschen eenige valiezen neergelegd, met de bedoeling wat te
kunnen slapen.
Generaal Foch had reeds vroeger geslapen en was nu
sinds eene uur wakker geworden. Daar ook de Fransche damen
van geweldigen dorst kloegen, stelde ik den bultenaar voor, met
mij in den omtrek te gaan zien of wij in een of anderen winkel
niet een pot of kruik konden machtig worden om ons van water
te voorzien. Generaal Foch was dadelijk gereed.
Deze had niet weinig beziens van de Duitschers, die zich
in de straten bevonden, want hij droeg de kleedij van Fransch
officier, ofschoon zijn groote schoenblokken wel niet geschikt
waren om den generaal een 0 eleganter 0 voorkomen te geven.
Dit belette niet dat hij er flink overstapte en onderweg meer dan
eens spotlachend de aanmerking maakte, dat hij wel graag zou
willen weten wat de Duitschers op dit oogenblik zooal over de
Franzosen dachten.
Foch meende regelrecht eene herberg binnen te stappen,
loch een onzer medegevangenen, welke juist buiten trad, ontried het ons onder voorwendsel, dat het bier niet drinkbaar was.
Naar eten hoefde in 't voorbijgaan evenmin uitgezien te
worden, want het geleek er zoo wat naar, alsof er in alle winkels
een soort 0 opschep » had plaats gegrepen.
Nadat wij een half dozijn straten doorloopen hadden,
bevonden wij ons plotseling 1egenover een oud, antiek huisje,
waar allerhande steenen kruiken verkocht werden. Hier zouden
wij onze gading vinden en verheugd duwden wij de halve deur
open en stapten binnen. Met sleepende beenen trad ons een
stokoud man te gemoet, wiens kin bijna den neus raakte, zoo
234

was de eerste naar boven en de tweede naar onder gegroeid.
Het feit dat ik aanvankelijk schier geen woord van hem verstond, moest uitgelegd worden door de bijzonderheid, dat hij
sedert vele jaren nog slechts over een paar tanden beschikte en
een nieuw gebit hem nooit sterk bekoord had.
Hoewel wij ons in een vijandeliik stadje bevonden — welks
naam mij thans ontsnapt — betoonde generaal Foch zich uiterst
wellevend, want niet zoodra trad de ouderling ons schoorvoetend te gemoet, of met zekeren zwier bracht hij de hand aan
den kepi en gaf aldus den militairen groet.
Dadelijk begonnen wij te onderhandelen over eene groote
steenen kruik met twee ooren, iets in den aard om boter in te
bewaren. En toen ik mij eensklaps omwendde en den bultenaar
vroeg : o Welnu, Foch, want denkt gii daarvan ? # sparde de
ouderling met meer dan gewone verbazing de oogen open. En
zoozeer zelfs had de houding des pothandelaars mijn gezel
getroffen, dat deze mij eensklaps in 't Fransch zegde : oBevindt
die man zich niet op het punt eene beroerte te krijgen ? 0
Maar de man kreeg geene beroerte, want op hetzelfde
oogenblik greep hij mij gejaagd bij den arm, neigde het hoofd
zooveel mogelijk tot mijn oor en vroeg met gedempte stem :
— o Die kleine man, is dat generaal Foch ? »
Men moest inderdaad een bejaard Duitsch pottenbakker
zijn om dergelijke vraag te stellen. 1k had den naam Foch zonder de minste nevenbedoeling uitgesproken, enkel omdat wij
sedert maanden gewoon waren hem in de gevangenis aldus te
noemen. Wat meer is, nooit had ik zijn familienaam gekend.
Wat er ook van zij, de oorzaak van de ontroering des ouderlings was dadelijk opgelost. 1k talmde dan ook geen stond om
op de vraag te laten volgen :
— 0 Ja, die kleine man is generaal Foch ! »
— << Ha ! So !. .. So !... » weersprak de ouderling, welke
sindsdien de oogen niet meer van den bultenaar afwendde, die
de eene sigaret na de andere opstak.
Voor achttien Mark kocht ik de groote steenen kruik en
een kleinen steenen beker, want we konden toch niet uit de hand
drinken. Maar.... nu moesten wij nog « wasser haben », wat
ons bereidwillig werd toegestaan. Onze kruik had eene inhouds235

maat van anderhalven emmer water. Aanstonds togen wij met
onzen last op weg.
Dat het geene gemakkelijke taak was om de kruik, met
water gevuld, een half dozijn straten ver, tot aan den trein te
voeren, zal de lezer dadelijk begrijpen als hij weet dat Droogstoppel minstens twee koppen grooter was dan Foch. En daar
wij de kruik elk bij een oor droegen, kon het niet anders, of alle
vijf, zes stappen werd deze mij vrij onzacht tegen het been gedrukt. Toch geraakten wij, zonder stukken gemaakt te hebben,
met de kruik op onze bestemming, en dit was het voornaamste.
Nu kon er naar hartelust gedronken worden, en er werd
van het water dan ook ruimschoots gebruik gemaakt.
Ongeveer eene halve uur vOOrdat de trein zich anderniaal
in beweging zou stellen, was de weergesteltenis geheel veranderd. De lucht had eene grauwe tint aangenomen, en weldra
begonnen de sneeuwvlokken door de ruimte te dwarrelen.
Nijdig sloeg de wind door de groote opening van onzen
beestenwagon, en ik mag verzekeren, dat we met geen aangenaam humeur het vertrek van onzen trein te gemoet zagen.
Het vooruitzicht was des te somberder, daar wij niet wisten
waarheen wij gingen gevoerd worden en heilig overtuigd waren, dat.wij den ganschen nacht in een allerellendigsten toestand zouden moeten doorbrengen.
Gelukkiglijk was een onzer vrienden in het bezit van een
deken, dat niet zonder groote moeite vOOr de opening kon bevestigd worden.. Wel werd daardoor de opening niet geheel
bedekt, maar we waren toch gedeelteliik beschut, tegen de nilpende koude.
Eindelijk togen wij verder. De avond was reeds ingevallen.
In geen enkelen wagon was licht te bespeuren, en even langzaam als in den dag stoomde de trein door de duisternis. Onderweg aan eene kleine tusschenstatie, werd de trein bestormd
door eene bende Duitsche soldaten, met pak en zak op den rug,
die naar de lieve < heimat » wederkeerden. Ofschoon onze
wagon reeds goed gevuld was door ons zelven en bagage van
allerlei soort, werd hij bovendien beklommen door een tiental
soldaten, die elders geen onderkomen meer gevonden hadden.
We lagen daar letterlijk als haringen in een ben.
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We kregen zoowat den indruk, alsof wij door eene onafzienbare woestijn reden, want als ik van tijd tot tijd het deken
een weinig ophief, ontwaarde ik in de onmetelijke ruimte geen
enkel lichtje.
Uit de luidruchtige gesprekken welke de soldaten met
elkander voerden, maakte ik de gevolgtrekking, dat het lot van
den kaiser hen niet nauw aan het hart lag. Wat meer is, op
hunnen terugtocht staken zij het niet onder stoelen of banken,
dat de keizer den oorlog had uitgelokt en de straf niet achterwege gebleven was. Wij vvachtten ons echter wel een woord
tusschen hunne zaken te mengen.
Omstreeks elf uur van den avond reed onze trein de statie
van Frankfurt binnen. De soldaten, op de plaats hunner bestemming gekomen, stapten of en wij konden weer wat vrijer
ademen.
Er brandden wel is waar groote elektrieke gloeilampen in
doze static, maar dit belette toch niet dat onze wagon in duisternis gehuld bleef. Door wegneming van het deken voor de
opening, hadden wij daarin wel eenige verandering kunnen
brengen, mar wij verkozen dit niet te doen om zooveel niogelijk de nachtelijke koude beveiligd te zijn. Wat meer is,
wij hadden reeds verscheidene uren in de meest voislagen duisternis doorgebracht, en onze oogen waren er reeds in zooverre
aan gewend, dat wij elkander toch betrekkelijk goed onderscheiden konden.
Voor wat de bescherming tegen de koirde betreft, zou men
ongelijk hebben te denken, dat onze medegevangenen beter
bedeeld waren dan wij. Het tegendeel alleen is waar. In al de
overige wagons waren een aantal ruiten links en rechts verbrijzeld, zoowat de wind langs alle kanten er in spelen kon. Verwarmingstoestellen brandden nergens en in geen enkelen wagon
was er licht aanwezig.
Ging, na enkele minuten oponthoud te Frankfurt, de reis
voortgezet worden naar voor ons onbekende streken ? Wie kon
hierop het antwoord geven ?
Had men ons, korts na den middag, verwittigd van een
oponthoud van drie uren, thans had niemand zich om ons be237

kommerd, en middernacht was reeds lang voorbij en nog altoos
stond de trein op dezelfde plaats.
Inmiddels waren eenige kameraden, welke andere wagons
betrokken, op inlichtingen uitgegaan, doch nergens hadden zij
met eenige zekerheid kunnen te weten komen wat er van ons
geworden ging.
Generaal Foch had zijn goed humeur verloren. En dit liet
zich begrijpen. Immers, reeds van of ons vertrek uit Cassel had
hij er op gerekend, ten laatste den Woensdagmorgen in zijne geboortestad St. Quentin aan te landen, en niemand was in staat
geweest hem dit denkbeeld uit het hoofd te praten. En nu bevonden wij ons bijna 24 uren op weg en wij waren al te Frankfurt en in eenen toestand, die den indruk verwekken moest alsof
eene sneeuwlawien onze trein gansch ingesloten hield. Waarlijk, indien een Jules Verne de reis hadde kunnen meemaken,
zonder eenigen twijfel zou hij er stof in gevonden hebben tot
het schrijven van een nieuwen wonderroman. En zeer zeker zou
deze niet de minst aantrekkelijke geweest zijn.
Rond Brie uur van den nacht had Foch even het deken opgelicht en aan den overkant een spoorwegbeambte opgemerkt.
Ofschoon ik het hem ontried, Wilde hij er toch het 0 fijne » van
weten, en zou den beambte nopens onze reis gaan raadplegen.
Dit voornemen was des te dommer, daar de bultenaar geen
woord Duitsch en, zooals ik weidra vernam, de Duitscher geen
woord Fransch kende.
Foch sprong buiten en met enkele schreden was hij den
beambte genaderd. Geen minuut later of er was reeds tusschen
beiden een heftig krakeel opgerezen ; natuurlijk zonder dat de
een den andere begreep. Een enkele Fransche uitdrukking
scheen de Duitscher te verstaan, het was namelijk toen Foch
hem A sale boche Y, naar het hoofd had geslingerd. Daarop
greep de Duitscher zijn lantaarn, en zich in dreigende houding
voor onzen kleinen gezel plaatsende, riep hij dezen in de landstaal toe :
— 0 Als ge nog 6611 enkel woord spreekt, sla ik de lantaarn
op uwen leelijken bult aan stukken !
Foch had hier te doen met een Duitsch onderdaan die
ongetwijfeld niet de vriendelijkheid in pacht had, want aan238

vankelijk had de bultenaar hem geen enkel misplaatst woord
toegestuurd. Maar de 0 planmãssige > Duitsche klopping lag
den spoorwegbeambte misschien nog te zwaar op de maag om,
bij 't zicht van een Fransch officiersuniform, wei juist niet te
denken dat von Hindenburg of Ludendorff voor hem stond. En
zoo had de Duitscher vanaf het eerste oogenblik eene brutale
houding aangenomen.
Een der vrienden sprong uit den wagon, greep Foch bij
den kraag en duwde hem terug naar binnen. En zoo wisten wij
dadelijk wanneer onze reis naar bekende of onbekende streken
zou voortgezet worden.
Men zal zich gemakkelijk kunnen voorstellen, op welke
aangename (?) wiize wij het overige van den nacht te midden
der spoorbaan te Frankfurt doorbrachten — want van overheidswege gaf niemand eenig teeken van leven.
En inmiddels sneeuwde, regende en hagelde het alles
dooreen. Feitelijk waren wij in onzen beestenwagon oneindig
beter bedeeld dan de kameraden, die den nacht moesten doorbrengen in wagons zonder ruiten, en waarin de wind allerwege
vrij spel had.
Met uitzondering der uitgebroken deur, voor dewelke een
deken gespannen was, zaten wij ten minste ingesloten. 't Is
waar dat wij daar zaten, lagen of hingen 'lijk acrobaten, maar
aan een gebruik van veloeren zetels had men ons in Duitschland wel juist niet gewoon gemaakt.
Aan slapen vie! echter niet te denken. Wat meer is, het
scheen alsof het incidentje tusschen de twee vijandelijke onderdanen, generaal Foch in een betere luim gebracht had; want,
had hij de twee vorige uren knorrend gesleten, thans had hij
zich tusschen een paar valiezen laten vallen en begon een heel
theater-repertorium uit te galmen. Dit bracht ten minste wat
meer leven in ons eentonig bestaan.
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XXII.
VAN FRANKFURT NAAR STRAATSBURC.

negen uur, en nog altoos beyond
onze trein zich op dezelfde plaats. Inmiddels was er
een echt stormachtig weer opgestoken, zooals wij
er in Belgie zelden een te zien kregen. De wind
gierde onstuimig en meermaals werd ons deken van vOOr de
opening weggeslagen.
De moedeloosheid had zich in zooverre van ons meester
gemaakt, dat niemand zich de moeite getroosten kon bezoeken
bij de kameraden in de overige wagons of te leggen. Wat erger
is, wij waren alien als geradbraakt ; want men bedenke dat wij
ons reeds bijna dertig.uren bevonclen in eenen toestand, die zelfs
een athleet van tijd tot tijd zou genoodzaakt hebben zich den
rug te laten inwrijven.
Aileen Foch maakte eene uitzondering in het gezelschap.
Deze bekende dat hij wel is waar niet den indruk had alsof hij
den nacht op een donzen bed had doorgebracht, maar hij kon
zich niet voorstellen dat bet zoo erg met ons gesteld was. 1k
deed generaal Foch opmerken dat zijn gezegde mil nog al natuurlijk scheen, maar dat hij ongelijk had uit het oog te verliezen dat niet iedereen, als hij, zich voortdurend van een kussen
in den rug kon bedienen, dat zelfs nooit verschoof en overal
paste waar hij zich neeriegde.
Hoe het zij, hij zou het wagen op verkenning uit te gaan
AANDAGMORGEN
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en niet weer te keeren zonder met beslistheid te weten, vat er
van ons geworden ging.
Pas enkele minuten had de bultenaar ons verlaten, of voor
den zooveelsten keer sloeg de wind het deken voor de opening
weg. Op dit oogenblik stak een trcinwachter even het hoofd
binnen. Deze ten minste zag er niet zoo brutaal uit als degene
welke, te midden van den nacht, Foch bedreigd had zijn ribbenkas vaneen te slaan. lk maakte van deze omstandigheid gebruik hem een en ander nopens het voortzetten onzer reis te
vragen. Eerliikheidshalve moet ik bekennen, dat de man mij
beleefd te woord stond. Wij hadden hier dus weer te doen met
een Duitsche witte raaf. Veel inlichtingen echter kon hij ons niet
verstrekken ; alleenlijk wist hij dat wij binnen eene uur zouden
voortreizen, maar de piaats onzer bestemming was hem onbekend. Het vooruitzieht bestond dus, dat wij niet eeuwig in de
Frankfurterstatie zouden blijven logeeren, en dit deed alweer
een straaltje hoop in ons ontstaan.
Misschien zou ons humeur geheel anders geweest
indien wij ons niet genoodzaakt hadden gezien, te reizen in
gezelschap der Fransehe damen, wier toestand, en vooral dien
der oudste jufvrouw, er allerellendigst uitzag. Wel hadden wij

het haar zoo gemakkelijk mogelijk gemaakt door de valiezen
derwiize te schikken, dat zij ten minste een min of meer behoorlijk zitten had ; maar men kan zich wel indenken dat vrouwen, welke zich twee jaar lang hadden moeten voeden met
onvoldoende en in de meeste gevallen oneetbaar voedsel, nog
slechts het vel over de beenen hadden en op verre na niet
geschikt waren om op dergelijke hondsehe wijze vervoerd te
worden. En dan, vie kon verzekeren waar onze Calvarieberg
eindigen zou ? En met hoeveel andere ongemakken hadden
bovendien deze ongelukkigen niet te kampen, want in Duitsche
beestenwagbns zijn geene W. C. aangebracht.
Er w s reeds eene diepe bres geschoten in de beschuiten
van generaal Foch en bet langdurig stilblijven in de Frankfurter
statie had mij nopens ons proviand wel eenigermate ongerust
gemaakt. Nu wij echter de zekerheid hadden binnen eene uur
voort te reizen, bekommerden wij ons daarover minder, en er
werd weer smakelijk beschuit gaten, zonder ons met den
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bultenaar in te laten. Bovendien werden de damen chocolade
en vleesch toegediend zooveel zij wilden, ofschoon het ons vrij
wat moeite kostte haar er gebruik van doen te maken, want
onge.paste kieschheid speelde oak hier een voorname rol.
Een halve uur later keerde Foch in onze ark terug met het
bericht dat we reeds kenden. Maar nauwelijks was hij binnen,
of hij voelde behoefte nog eerst ergens te gaan, waar, zooals
hij zich uitdrukte, de voormalige Duitsche keizer het zonder
vieugeladjudant kon gedaan krijgen. Enkele minuten later liet
zich een schril gefluit hooren en de trein begon zich langzaam
in beweging te stellen, zonder dat Foch in de ark was weergekeerd. Het gieren van den wind had echter belet hem op zijne
schoenblokken te hooren naderen, en zoo gebeurde het, dat
plotseling iemand op het plankier sprong, zijn hoofd onder het
deken stak en binnen kroop met de broek in de hand. Het was
Foch die, schielijk verrast, in allerijl kwam toegeloopen en
slechts in veiliger oord gelegenheid vond om zijn roode officiersbroek boven zijn witte onderbroek vast te knoopen.
En ondertusschen schommelde onze trein voort op zulke
wijze, om de bommeltreinen van het Land van Waes, een dikke
veertig jaar geleden, de loef of te steken. Ja, het scheen bijna
alsof de Duitsche klopping zelfs tot in de wielen onzer wagons
was geslagen, want met denzelfden slekkengang van vroeger
werd de reis voortgezet.
Na tal van wederwaardigheden stoomde onze trein,
omstreeks acht uur van den avond, eene andere Duitsche stall
binnen, waar wij eindelijk moesten uitstappen.
Bij onze aankomst zag het er in deze statie nagenoeg uit,
alsof eenige duizende uitwijkelingen naar hunne haardsteden
waren weergekeerd. Het krioelde er van yolk, in zooverre dat
het onmogelijk was zich een uitweg te banen. Ja, er bestond
zelfs groot gevaar, elkander in de duisternis te verliezen en
daarom was het een uitmuntend gedacht vanwege den vriend
Wauters, die zelf treinoverste te Gent was, dadelijk aan iederen
uitgang een paar kameraden te doen post vatten om elk der
onzen tegen te houden, die er zich aanbieden mocht.
Was er een soort Duitsche omwenteling op touw gezet ?
Wij verkeerden niet in eenen toestand om tuFschen dit aanhou242

lend geroep, gehuil en getier er eenig Licht in trachten te
ontdekken, maar vast gaat het dat er niet minder dan twee voile
uren noodig waren om ons alien te verzamelen.
Gingen wij den nacht onder den blooten hemel doorbrengen ? Niemand kon hierop eenig antwoord geven. Zelfs niet de
enkele soldaten, die ons van uit Cassel vergezeld hadden, wisten Welk lot ons beschoren was.
Tien uur was reeds voorbil toen het gewoel in de statie
ietwat verminderde en wij alien buiten werden gevoerd, in afwachting dat er over ons lot ging beslist worden.
Eindelijk, omstreeks elf uur, plonk eensklaps het bevel :
Vooruit ! en in de duisternis togen wij op weg door de stall.
Een kwaart uurs later bereikten wij eene oude kazerne, waar wij
onzen intrek gingen nemen.
Tusschen het gedrang had ik al mijne medereizigers verloren, maar daarentegen mocht ik mij verheugen in de ontdekking van een ander medegevangene, Broeder Berchmans, der
Broeders van Liefde, van Brugge, die eveneens met ons uit
Cassel vertrokken was, maar dien ik sedert Zondagmorgen
niet meer had weergezien.
Wij werden in eenige casematten gestopt. In elk deter casematten was ten hoogste plaats voor tien man, en er moesten
er een twintigtal in verblijven. Bedden waren er niet voorhanden. Op den grond was een weinig vunzig stroo gespreid, wat
hetzMde uitwerksel had alsof wij op den blooten grond gingen
slapen.
En toch heerschte er nog vreugde, opgewektheid, bij het
meerendeel der ongelukkigen, want alien beeldden zich in dat
hunne thuiskomst nog enkel een kwestie van hoogstens een
paar dagen ging zijn. Nooit beter dan hier deed ik de overtuiging op, dat hoop alleen in staat is om het zwaarste lijden te
trotseeren. Allen zagen er bleek, afgetobd uit, en toch werd een
gedeelte van den nacht zingend doorgebracht. 1k zeg vzingen»
bij manier van spreken, want sinds geruimen tijd waren alien,
in den letterlijken zin van het woord, heesch geschreeuwd.
Toen er eindeliik eenigszins stilte begon te heerschen,
vroeg iedereen zich af, wat men voornemens was met ons te
beginnen ; gingen wij hier tang verblijven, of zouden wij daags
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nadien de reis voortzetten ? Wie kon daarop een beslissend
antwoord geven ? Niemand was daar om iets te vragen, en wij
verkeerden nagenoeg in het geval van een schip dat op Gods
genade over den Oceaan dobbert, zonder dat de bemanning
weer waar aan te landen ! Maar, sedert jaren was ons geduld
op zulke harde proef gesteld geweest, waarom zouden wij ook
thans niet verder in ons lot berusten ?
En met die gedachten legden wij ons, omstreeks twee uur
van den nacht, te rusten. Als ik zeg 0 rusten », dan is het alweer
bij manier van spreken, want wij lagen daar op den grond zoo
dicht tegen elkander gedrukt, dat men bezwaarlijk nog een stuk
papier tusschen ons hadde kunnen steken. Van woelen, of links
of rechts keeren, kon derhalve geen spraak zijn : zooals wij
lagen, moesten wij in dezelfde houding blijven liggen.
Ofschoon ik den vorigen nacht er niet in gelukt was een
minuut verkwikking in den slaap te kunnen vinden, kon er thans
evenmin kwestie van zijn. Traag, zeer traag kropen de uren
voorbij, en wat erger was, gedurende den nacht begon ik mij
onpasselijk te gevoelen, misschien wel ten gevolge van het
doorslechte weer en den erbar melijken toestand, waarin wij verplicht waren geweest de reis te doen. 1k werd koortsig, want,
alhoewel er in deze casemat, door de ophooping van zooveel
menschen, eene warme temperatuur heerschte, overviel mij van
tijd tot tijd eene koude huivering, niettegenstaande ik, evenals
iedereen, gansch gekleed ten gronde lag.
Dat ik er niet goed uitzag, bewezen de eerste woorden
van Broeder Berchmans, toen wij 's morgens waren opgestaan,
en welke hij, niet zonder bezorgdheid, mij toerichtte :
— « Ge ziet er uitermate bleek uit. Het zal nu toch niet op
de terugreis zijn dat ge ziek gaat vallen ? »
— « Inderdaad, Broeder, mijn gezondheidstoestand mag
niet bevredigend genoemd worden. Maar kan het wel anders
na zulke bewogen reis en zooveel andere ontberingen doorstaan te hebben ? »
— <, Ge zijt toch niet moedeloos ? » vroeg de Broeder.
— o 0, neen ! Maar ik gevoel mij evenmin geschtkt om
vandaag veel wegs of te leggen, als wij ten minste hier moeten
blijven. *
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Ondertusschen begon de eene hier, de andere daar te loopen. Ook de gulhartige vriend Gustaaf Wauters, die te Cassel
den gevangenen zooveel onschatbare diensten bewezen had,
kwam mil opsporen, en ook hij merkte dadelijk op, dat mijn
gezondheidstoestand te wenschen liet. Tevens deelde hij mee,
dat er op de binnenplaats der kazerne brood werd uitgedeeld,
maar ik gevoelde mij niet in staat mij daar been te begeven.
Wauters, altijd even dienstvaardig, maar ook altijd even doortastend, Tied mij aan binnen te blijven. Hij zelf zou wel trachten
voor mij en voor den Broeder aan het noodige brood te geraken.
En inderdaad, het duurde niet lang, of hij daagde eene
tweede maal op, ditmaal voorzien van twee halve brooders en
eene soort gamelle, waarin hij koffie — als men het zoo heeten mag — aanvoerde. In alle geval, de drank was warm en
verfrischte mij loch eeenigszins.
Er zijn menschen, welke dadelijk overal thuis zijn, voor
alles raad weten en alle hinderpalen uit den weg ruimen, om
een of ander voorgesteld doe! te bereiken. Zulk iemand was de
Gentsche treinoverste. En als men claarbii niet uit het oog verliest dat hij betrekkelijk goed vertrouwd was met de Duitsche
taal, zal men aanstonds begrijpen dat hij de geschikte man was
om op verkenning uit te gaan, ten einde te achterhalen wat ons
lot in deze Duitsche stad worden ging.
In normalen toestand zou ik mij om dit laatste minder
bekommerd hebben, maar ik gevoelde maar al te wel dat ik
werkelijk ziek ging worden, en de onbekendheid met ons verbegon mii erg te verontder lot, — ik beken het volgaarne
rusten.
1k had mij in eenen hoek neergezet, terwijl de vrienden
zich overal verspreidden. In lien hoek kwam mij ook weldra
de brave, trouwe en vooral menschlievende vriend Stevens,
jachtwachter te Buggenhout, opsporen. Door allerlei middelen
trachtte deze mij op te beuren en moed in te boezemen. Feitelijk
had het mij nooit aan moed ontbroken, dit wisten de gevangenen van Cassel maar al te wel, ik die hen zelf altoos aangespoord
had den moed hoog te houden. Doch,,wanneer ziekte zich met
de zaken bemoeien komt, neen, dan bilift er niet veel kans om
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zijn goed humeur te behouden, zelfs dan nog niet, als men op
terugtocht is naar... het Moederland
Hoe het zij, het duurde niet lang, of kameraad Wauters
keerde weer met het bericht, dat er heel zeker dien dag van
afreizen geen spraak zijn zou ; dat de eenige Duitsche officier
welke hij in deze kazerne ontmoet had, geene enkele inlichting
verstrekken kon, en dat wij bijgevolg alweer in ons lot moesten
berusten. En hij besloot zijne bevinding met de verklaring dat,
hoe erbarmelijk wij hier dan oak waren ingescheept, het toch
beter was dan op den trein. Er lag veel waarheid in deze woorden, maar de vertroosting bleef er even mager om.
Op echt vaderlijken toon ried de vriend Stevens mij aan, te
trachten wat te slapen, want dat het wellicht de oververmoeidheid was, die mij ander de voeten gebracht had. Ondertusschen
zou hij wel een oog in 't zeil houden, indien er plotseling een
of ander gebeuren mocht. Ook de andere vrienden spraken in
denzelfden zin en verzarnelden zelfs zooveel mogelijk stroo,
waarop ik rnijne verkleumde ledematen uitstrekken kon.
Weldra werd ik in een vasten slaap gedommeld en het was
eerst op den middag dat de kameraden mij kwamen wekken.
Ofschoon de koorts mij op verre na niet verlaten had,
gevoelde ik mij toch jets beter. Men had aan de politieke
gevangenen verduurzaamd vleesch uitgedeeld, en terwijl ik sliep
hadden de vrienden er zorg voor gedragen mijn aandeel op te
eischen. 1k deed wel als de anderen, maar het eten smaakte mil
op verre na niet.
Onder het middagmaal wist Wauters te vertellen, dat hij
reeds gansch de Duitsche kazerne g genspecteerd » had en tot
de bevinding was gekomen, dat de politieke gevangenen van
Cassel niet de eenigen waren, welke in deze kazerne verbleven,
in afwachting van verder afreizen. Aan de andere zijde vertoefden er minstens nog een paar honderd. Het weer was dien
dag betrekkelijk goed, en na het eten troonden de kameraden
mij mee onder de open lucht.
Wie er ooit had kunnen aan twijfelen dat in Duitschland
de republiek was uitgeroepen, zou er zich hier wel van overtuigd hebben. De eenige Duitsche overheid die wij te zien
kregen, was een jonge kerel van nauwelijks 25 jaar, die het
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uniform van Hauptmann droeg. Men zag het hem aan, dat de
dagen van snoeverij tot de geschiedenis behoorden, want hij
Borst ons ternauwernood aanstaren, en wat wij ook deden,
geene enkele aanmerking kwam hem over de lippen.
Vermits alle deuren open stonden, kwamen wij ook weidra
terecht aan de overzijde der kazerne, waar wij inderdaad eene
menigte andere gevangenen aantroffen, waarvan het meerendeel van in hun bed met elkander lagen te praten. Anderen
vermaakten zich met het kaartspel. Een tiental geesteiijken,
waaronder twee Minderbroeders, wandelden tusschen den
hoop, of zaten naast de legerstede hun brevier te lezen. Deze
vrijgestelde gevangenen vertoefden daar reeds een achttal
dagen en hadden bijgevolg gebruik kunnen maken van de
bedden, terwiji wij ons moesten tevreden stellen met eene
handvol stroo.
De dag verstreek zonder eenig nailer bericht nopens ons
vertrek te hebben kunnen inwinnen. wij moesten derhalve
alweer in ons verder lot berusten, en de overtuiging dat de
andere gevangenen er reeds een achttal dagen verbleven, gaf
ons de zekerheid dat wij ongelijk zouden gehad hebben ons te
vleien met het denkbeeld, dat wij zeer spoedig dit ellendig nest
verlaten zouden.
De volgende nacht kroop andermaal erbarmelijk voorbij.
Z66 talrijk zelfs waren wij in deze ellendige casematten gehuisvest, dat een paar der onzen verplicht waren rechtstaande tegen
den muur trachtten te slapen. Het geleek een waar mierennest.
Tijdens den dag liep de eene hier, de andere daar, zonder eenig
bepaald doel te kunnen nastreven. Het eenige wat min of meer
regelmatig ging, was de uitdeeling van eten, echter op zeer
onvoldoende wijze, zooals het trouwens overal het geval was
geweest, waar wij aanlandden.
Ondertusschen bleef ik wel gaande en staande », maar
mijn gezondheidstoestand was langzamerhand van zulken aard
geworden, dat er verbazend veel physieke kracht noodig was
om mij eenigszins rekening te kunnen blijven geven van hetgeen
er om mij heen gebeurde.
1k was echter niet de eenige onzer gevangenen, wiens
gezondheid erg begon te wenschen te laten. Neen, velen wor247

stelden reeds tegen ziektekiemen, die hen zouden ten grave
sleepen, zonder het geluk te, mogen genieten, den voet op
vaderlandschen bodem te plaatsen.
Van geneesmiddelen kon in deze kazerne evenmin sprake
zijn. Een onzer rai-npzalige lot- en landgenooten, die er wegens
ziekte nog veel ellendiger uitzag dan ik, had vruchteloos aile
pogingen aangewend om zich door eenen geneesheer te laten
behandelen.
1k zelt had met dit doel den jongen Hauptmann aangesproken en, al sloeg deze dan ook niet den hoogen toon aan van
zijne voormalige collegas, toch kionk het onveranderd nit ziinen
mond, dat hi' zich met geene zieken in te laten had en hem
evenmin bevelen gegeven waren om, in voorkomend geval,
geneesheeren voor de politieke gevangenen te ontbieden.
Men zegt wel Bens in figuurlijken zin dat sommige menschen, hoewel gaat.de en staande, tegen den flood worstelen,
maar in werkelijkheid was dit met velen onzer het geval, want
van of dien dag ging er veel voor mij verloren, dat anders ware
opgemerkt geworden.
Een viertal dagen later liep plotseling de mare, dat wij
den volgenden dag zouden voortreizen. Zou het waar zijn ?
Met algemeene voldoening word deze tiding vernomen. Vat
mij betreft, mijn toestand was van zulken aard dat ik er bepaald
onverschillig aan bleef, zooals overigens aan alles wat orn mij
been gebeurde.
En toch was bet ditmaal geen ijdel gerucht geweest. Daags
nadien werden wij inderdaad alien verzameld op de groote
binnenplaats der kazerne. Ook de gevangenen, weike er voor
ons gekomen waren, stonden merle in 't gelid. Allen te zamen
konden wij ongeveer een driehonderdtal geweest zijn. lk was
niet bij machte mijn valies te dragen, en hadden niet een paar
vrienden rnii daarin geholpen, ik zou het achterwege moeten
gelaten hebben, want niet dan met de grootste moeite kon ik
mij tot aan de naburige static voortsleepen.
Langer dan een uur stonden wij in den regen te trappelen,
vooraleer de voor ons bestemde trein zich op het spoor vertoonde. Bij zijne aankomst was deze reeds grootendeels met
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reizigers gevuld, zoodat wij de grootste moeite moesten aanwenden om er de noodige plaatsen in te bemachtigen.
Niemand wist waar we ditmaal heen gingen gevoerd worden. Liep de weg naar het vaderland ? Helaas, neen !
Te midden van regen en sneeuw bolde de trein voort, de
eene statie in, de andere uit. Het werd avond, het werd nacht,
zonder eenig uitzicht. Soms met een oponthoud van een paar
uren ging het verder en verder, totdat we eindelijk, na twee-entwintig uren op den trein vertoefd te hebben, de met ontelbare
Fransche vlaggen versierde stad Straatsburg, in Eizas-Lotharingen, binnenstoomden.
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de enkele maanden welke den wapenstilstand voorafgingen, was er in de Duitsche bladen
herhaaldelijk spraak geweest van Elzas-Lotharingen,
— de twee provincien, die door den FranschDuitschen oorlog van 1870-71 voor Frankrijk waren verloren
gegaan.
En dit liet zich begrijpen. Van in het midden des jaars 1918,
wanneer de groote Fransche generaal Foch als opperbevelhebber der Verbondene legers was aangesteld, en de Duitschers
de eene neerlaag na de andere deed ondergaan, zullen zeer
zeker de Fransche dagbladen we! bij iedere gelegenheid gewezen hebben op de gebeurlijkheid, om terug in het bezit te komen
van hoogervermelde provincien, en vandaar wellicht het herhaaldelijk gesnoef der Duitsche Zeitungen, dat Elzas-Lotharingen
nooit van Duitschland zouden afgescheurd worden.
Men beriep zich daartoe hoofdzakeliik op het feit, dat Been
enkel Elzasser nog ooit het verlangen zou te kennen geven,
onder Fransche nationaliteit te komen.
Toen wij echter eindelijk te Straatsburg aankwamen, leerden
wij aanstonds de zaken van een geheel ander standpunt inzien.
Hoewel erg ziekelijk, ten gevolge van allerlei ontberingen
en onmenschelijke behandeling in zake van vervoer, scheen ik
tool] tijdelijk als te herleven bij den aanblik der stad.
EDURENDE
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In den omtrek der statie ping aan ieder huis de Fransche
vlag, en de ontmoeting van Fransche soldaten verhoogde nog
den indruk. Dadelijk gevoelden wij, dat wij ons niet meer op
Duitsch grondgebied bevonden, al hoorden wij dan ook nog
links en rechts om ons been de harde Duitsche taal spreken,
die ons jaren tang in de ooren had gekionken.
Toch mocht dit enkel als een voorspel beschouwd worden.
Immers, onze trein was Straatsburg omstreeks 9 uur
's morgens binnengestoomd. Afgemat tot het uiterste door de
lange rein, werkte de weergesteltenis weinig mee om ons
eenigszins op te beuren.
De regen stroomde bij plassen near, en men kan zich
wel indenken hoe ellendig het met ons gesteld was om, beladen
met onze valiezen, een gedeelte der stad te doorloopen. Op
sommige plaatsen waren wij genoodzaakt door echte slijkpoelen
te waren. Daarbij kwam nog dat er weinig regelmatigheid in
onze rangen heerschte, daar minstens een vijitigtal gevangenen
tusschen de zestig en zeventig jaar den liidensweg van Cassel
tot Straatsburg hadden moeten volgen en voortdurend achterwege bleven.
Pas enkele dagen hadden de Franschen bezit van de stad
genomen, en het was derhalve natuurlijk, dat er van organisatie
nog niet veel spraak zijn kon. Toch had men de belangen der
politieke gevangenen wel wat te veel ult bet oog verloren, want
men wist dat al deze langs Straatsburg werden terug gezonden,
en men had ten minste eenige maatregelen kunnen treffen om
ons een eenigszins menschelijk onderkomen te bezorgen.
Welnu, dat was op verre na niet het geval. Na uren lang
heen 'en weer getob door regen, slijk en modeler, werden we
ergens in eene ruime zaal onder dak gebracht, waar op menschelijke wijze voor het noodige voedsel gezorgd wend. Het
nachtverblijf was echter ellendig.
Bedden waren niet voorhanden. Men kon slapen op eene
bank, bij den hoek eener tafel of ten gronde op stroo, als men
zich de moeite wilde getroosten, het noodige in eene afhankelijkheid der zaal te verzamelen.
Eenmaal in deze zaal onder dak, waren wij gansch aan
ons zelven overgelaten. En natuurlijk was de eerste vraag die
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allerwege gesteld werd, wanneer wij voort konden afreizen,
maar niemand wist daarop een antwoord te geven.
Weinigen der onzen verlieten den eersten dag onzer aankomst de zaal. De regen gutste voortdurend neer en, verkleumd
tot op het gebeente, waren wij reeds tevreden over een onderkomen te beschikken.
Wij waren echter niet de eenige vrijgestelde gevangenen,
welke daar werden ingekwartierd. Er waren er reeds een paar
honderd enkele dagen te voren van elders gekomen en deze
zagen er al weinig beter uit dan wij. Het feit dat denzelfden
avond het rijtuig van het gasthuis der stad eenigen hunner, welke
erg ziek waren, kwam afhalen, bewees meer dan voldoende,
dat de toestand onzer collegas uit andere gevangenissen niet
voordeeliger geweest was.
Op hetzelfde oogenblik, waarop het rijtuig van het gasthuis stil hield voor het lokaal, trad een Fransch kapitein de
zaal binnen en monsterde al degenen, welke uit Cassel waren
toegekomen.
Deze officier was een bij uitstek voorkomend man en had
voor ieder der onzen een vriendelijk woord ten beste.
Toen hij de bank genaderd was, waarop ik en eenige mijner medegevangen hadden plaats genomen, beschouwde hij mij
van het hoofd tot de voeten en liet zich eindelijk de woorden
ontvallen :
Het schijnt mil toe dat het u niet wel gaat, maar dat
kan moeilijk anders. De reis is erbarmelijk geweest volgens ik
vernomen heb. Ge moest u eenige dagen in het gasthuis laten
verzorgen. Ge kunt dadelijk instappen ; het rijtuig staat voor de
poort. »
Dit voorstel verbaasde mij in de hoogste mate.
Wel gevoelde ik mij sedert verscheidene dagen onpasselijk, maar ik was toch immer op de beenen gebleven en kan
mij derhalve niet eens voorstellen, waarom ik mij in een gasthuis zou moeten laten verplegen.
— Welhoe », gaf ik den officier ten .antwoord, <<nu onze
Calvarieberg ten einde loopt ; nu wij ons Duitsch kruis van de
schouders hebben kunnen schudden, zou de dag aangebroken
zijn om den weg naar het gasthuis in te slaan ? Neen, zoover is
4‘
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het nog niet gekomen. Zeker gevoel ik mij niet geheel normaal,
maar zonder werkelijke ziekte hoop ik toch mijne geboortestad
Antwerpen te bereiken. *
— q 't Is een goede raad, lien ik u geef », merkte de
officier glimlachend aan, terwijl hij eene sigaret ontstak. 0 Gij
waant u wellicht sterker dan gij inderdaad zijt na zooveel ontberingen ? .
— « Kapitein, ik waan mij niet sterker dan ik werkelijk
ben. Onbetwistbaar was de reis langdurig, afmattend en vol
ontberingen ; maar wij zijn onder dak en na een dag rustig
doorgebracht te hebben, ben ik weer dezelfde van voorheen.
Vooraleer de week ten einde is, hoop ik thuis te zijn en als
het dan noodig blijken zal, word ik daar zoo goed verzorgd
als te Straatsburg in het gasthuis. .
— « Wie heeft u gezegd, dat gij op het einde der week
thuis zult zijn ? .
— « Niemand, kapitein. 1k durf echter hopen, dat wij met
den meest mogelijken spoed naar onze haardsteden zullen kunnen vertrekken ? .
— « Met den meest mogelijken spoed, ja, . weersprak de
officier met een ironisch lachje om den mond. « Maar welken
tijd daartoe bepaald is, kan ik u niet verzekeren. Weet gij dat er
zich op dit oogenblik ruim acht duizend politieke gevangenen
te Straatsburg bevinden, welke dezelfde betrachting hebben
als gij ? »
— « Ruim acht duizend politieke gevangenen ! » sprak ik
hem verbluft na. « En wij die meenden, dat er hoogstens een
kleine vier honderd waren !... »
— « Ja, ruim acht duizend ! » bevestigde de officier.
€ Straatsburg telt een groot aantal kazernen, en al deze zijn
met politieke gevangenen opgepropt. In twee dagen tijds zijn
al die ongelukkigen hier toegekomen. Dit was een berekend
spel der Duitschers. Wetende dat hier van Fransche zijde nog
niets kon georganiseerd zijn, heeft men ons dit geheel leger
gelijktijdig op den hals gestuurd. Vandaar waarom uwe reis zoolang geduurd heeft. Indien de gevangenen van Cassel hier onder
dak werden gebracht, dan was het enkel omdat er in geene
enkele kazerne nog plaats overbleef. Voor uw vervoer moeten
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bijzondere maatregelen getroffen worden, en als ge nu weet
dat er voorloopig slechts 66n trein per dag op Nancy vertrekt,
kunt ge wel denken, dat uwe afreis morgen niet plaats grijpen
zal. »
De woorden van den Franschen kapitein mochten niet als
aanmoedigend beschouwd worden, maar... in afwachting van
onzen terugkeer naar het Vaderland, genoten wij Loch de
vrijheid en konden doen wat wij wilden.
In gewone omstandigheden zou de nacht, welke wij verplicht waren in onze nieuwe huisvesting en op stroo, uitgespreid
op den grond, door te brengen, weinig welgekomen zijn.
Nochtans, na twee jaren en zooveel maanden ontberingen van
alien aard doorstaan te hebben, ging de eerste nacht schier
onopgemerkt voorbij. Wat meer is, feitelijk vertoefden wij op
Fransch grondgebied, en dit maakte ons de nieuwe ontberingen
minder onaangenaam.
De Franschen echter hadden er zorg voor gedragen, dat
er in onze tijdelijke « heimat » geene behoefte aan voedsel was.
Men kon er zooveel eten als men lustte en, zooals ik later vernam, de andere vrijgeslelde politieke gevangenen, welke een
onderkomen in de kazernen hadden gevonden, werden evengoed bedeeld als de militairen.
Onder dit opzicht viel er bijgevolg niet te klagen.
Daags nadien was de weergesteltenis merkelijk beter. Wei
lachte de zon ons niet gulhartig toe, maar de regen had opgehouden en de koude was niet al te nijpend.
Door den nacht schier op den naakten grond doorgebracht
te hebben, waren milne ledematen er niet beter bij geworden,
vooral als mijn ziekelijke toestand daarbij niet uit het oog verloren wordt.
Want de moed moest in die dagen eene voorname rol in
ons leven spelen, en aan moed had het mij nooit ontbroken.
Zelfs scheen het mij toe, dat het mij den tweeden dag van
ons verblijf te Straatsburg merkelijk voordeeliger- ging onder
gezondheidsoogpunt, dan een paar dagen te voren.
Zoo goed- of kwaadschiks het ging, besloten wij met
eenige kameraden eene wandeling door de stad te doen. Dat
zou ons ten minste eenige afwisseling geven.
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Hadden wij den vorigen dag slechts in den omtrek der
static vertoefd, thans waren wij voornemens eene wandeling
door de stad te doen.
Ofschoon de gezondheidstoestand van vele mijner makkers
te.wenschen liet en wij slechts schoorvoetend door Straatsburg
konden kuieren, toch zouden wij ons deze wandeling niet
beklagen.
Wij, die ons voorgesteld hadden dat alleen het statiekwartier, door bevlagging der huizen, hulde aan de Franschen
hadde willen brengen, moesten weldra erkennen, dat wij ons
zeer vergist hadden.
Van aan ons verbliif tot aan de Place Kleber, was er geen
enkele straat, geene woning uitgezonderd, waaraan niet een
aantal Fransche vlaggen hingen. Zelfs aan groote huizen waren
reusachtige banderollen bevestigd, de Fransche legers welkom
heetend binnen de muren van Straatsburg, of zinspelend op de
langdurige overheersching van Duitschland op den Elzas.
Onbewimpeld gesproken mag ik verklaren, dat gansch
de bevolking van Straatsburg deelde in de verandering van
nationaliteit.
Vooral in den omtrek der Place Kleber ging het er meer
dan geestdriftig toe.
Op deze plaats zou een Antwerpenaar zich op de Groenplaats kunnen gewaand hebben. Te midden het standbeeld van
generaal Kleber, zooals te Antwerpen dit van Rubens prijkt.
Eveneens een vierkant plein en al de omliggende straten, smalle

en breede, aangelegd zooals ten onzent. 1k kreeg haast den
indruk alsof in de middeleeuwen, toen die nude wijken werden
aangelegd, ofwel Antwerpen tot voorbeeld van Straatsburg, of
Straatsburg tot model van de Scheldestad gediend had. Terwijl
ten onzent van op de Groenplaats Onze-Lieve-Vrouwetoren zich
reusachtig in de lucht verheft, zoo ook rijst te Straatsburg
tegenover de Place Kleber, de kathedraal der stad met haar
monumentalen en prachtigen toren hemelwaarts, waarin zich
het merkwaardigste uurwerk der gansche wer gild bevindt.
Gansch het standbeeld van den Franschen generaal onder
Napoleon I, was van onder tot boven versierd met kleine vlaggen
der Fransche Republiek, en de aanblik van dit groot plein was
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des te indrukwekkender, daar geene enkele woning NN as uitgezonderd die niet van op de eerste verdieping tot aan het dak,
getooid was met vlaggen. Evenals ten onzent bil merkwaardige
feestelijkheden, hingen er minstens van vier tot viif duizend
gekleurde balonnekens over gansch het uitgestrekte plein, aan
ijzerdraad bevestigd.
En men beelde zich niet in, dat het eigenlijk de bezittende
kias was, welke uiting gaf aan de gevoeiens van geestdrift voor
de Duitsche neerlaag en de aanhechting aan het oude moederland. \T erre van daar; want in eene smalle straat van den omtrek,
met eene lengte van ongeveer een honderdtal meters en
bewoond door werklieden en zeer geringe burgers, wapperden
aan de gevels niet minder dan 267 Fransche vlaggen, nauwkeurig geteld.
Zen de tramwagens maakten op deze algemeene beviagging geene uitzondering, want alle reden door de stad met de
kenteekens der Fransche Republiek.
. Het screen bijna alsof de geboren Duitschers, welke
Straatsburg bewoonden, niet ten achter hadden willen blijven
om hulde te brengen aan de Fransche Republiek, want geen
enkele wanklank was in gansch de stad waar te nemen. Te
oordeelen naar de beviagging der huizen, zou men geneigd
zijn geweest te gelooven, dat •er zelfs geen enkel Duitscher
meer in Straatsburg aanwezig was.
Ja, men had zich te midden van Parijs kunnen wanen.
Maar niet alleen de gevels, ook de uitstallingen der winkels toonden aan, dat er hartstochtelijke Fransche patriotten
huisden, want hunne waren lagen te midden der Fransche
nationale kleuren tentoongesteld.
wij trokken dieper de stad in ; ja, zoo verre, dat wij den
weg verloren hadden en door de menigvuldige tramlijnen niet
meer wisten, waar wij den weg zouden terugvinden. Maar,
waar wij dan ook den voet plaatsten, overal hingen de Fransche
feestvlaggen zoo menigvuldig, dat wii, Belgen, in de grootste
nationale dagen, er ons niet eens een gedacht zouden kunnen
van gevormd hebben.
Daaruit moet niet afgeleid worden, dat er te Straatsburg
geen woord Duitsch meer gesproken werd, al was dan ook de
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4( Kleberplatze, >> reeds in 0 Place Kleber » herdoopt, nadat de
Franschen pas enkele dagen te voren bezit van de stad hadden
genomen.
Integendeel. Op de trams bijzonder, vooral door de ontvangers, werd nog algemeen gebruik gemaakt van het Duitsch,
maar toch legde men allerwege den meesten geestdrift aan den
dag voor de Franschen. Ja, een vrij groot gedeelte der tramontvangers droeg zelfs eene republikeinsche cocarde in het
knopsgat.
Op zeker oogenblik waren wij zoover in de stad verdwaald,
dat wij het noodzakelijk oordeelden aan eene bejaarde vrouw
uit den gegoeden burgerstand den weg naar de Place Kleber te
vragen, vanwaar wij gemakkelijk het lokaal konden terugvinden,
waar wij tijdelijk gehuisvest waren.
Deze vrouw droeg de Elzassische kleederdracht met de
typieke mots die, vooral bij oude vrouwen, eene elegante eigenaardigheid daarstelde. 1k sprak haar toe in de Fransche taal,
doch daar begreep ze geen woord van. 1k stelde dan dezelfde
vraag in het Duitsch, en toen scheen ze dadelijk op dreef te
komen. Zij was zelfs zoo dienstvaardig zich een omweg te getroosten om ons op den rechten weg te brengen.
En natuurlijk vlotte ons gesprek over den toestand van
Straatsburg. Toen ik haar vroeg, of zij in hoedanigheid van
Duitsche vrouw het niet betreurde, dat Elzas-Lotharingen weer
onder Fransch bewind was gekomen, kreeg ik nagenoeg den
volgenden uitleg, welke een uitmuntend geschiedkundig overzicht van den algemeenen toestand dezer streek gaf
— « 1k mag zeggen dat niet alleen mijne familie, maar de
negen tienden der bevolking van Straatsburg, de komst der
Franschen met vreugde begroet hebben. Misschien kan u dit verwonderen omdat ik van Duitschen oorsprong ben en toch ligt
er niets ongewoons in. Na 1870 zijn hier veel Fransch gevestigde familien blijven wonen. De mijne was geheel en gansch
Duitsch gebleven door de taal, maar zoo zijn geen Duitschers,
zooals men die in Duitschland aantreft. De geest van jovialiteit,
van hoffelijkheid, die het Fransche yolk bezielde, heeft altijd den
boventoon blijven behouden over de hardheid en het brutale,
waarmee men hier van regeeringswege had of te rekenen. Kort9
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om, de Duitschers hebben nooit begrepen hoe een yolk moest
bestuurd worden, dat zoovele jaren aan breede, verdraagzame
en menschelijke opvattingen was gewend geworden. 1k geloof
dat daarin alleen het geheim ligt van de algemeene feestvreugde
die er thans te Straatsburg heerscht. Eenige dagen geleden
heeft de Voorzitter der Fransche Republiek een bezoek aan
onze stad gebracht ; welnu, ofschoon hij enkel in een automobiel gezeten was en alles eigenlijk zonder ceremonien afliep,
kan ik u niet uitdrukken, met welken geestdrift hij door het yolk
onthaald werd. De auto moest stapvoets door de straten rijden,
•mdat deze door het yolk versperd werd ; allerwege werden hem
van uit de vensters bloemen toegeworpen. Ja zijn bezoek moest
den indruk maken alsof er een Redder, een Verlosser in Straatsburg gekomen was. En ziehier nu de tegenstelling : 1k herinner
mij, een twaalftal jaren geleden, een ander bezoek, namelijk dit
van keizer Wilhelm in onze stad. In algemeenen zin bleef het
y olk koud, onverschillig voor hem, en ware het niet geweest
dat de troepen van het ,garnizoen onder de wapens stonden, dat
de keizer omringd was door een aantal generaals en andere
overheden, zijn bezoek zou onopgemerkt zijn voorbij gegaan. In
gansch Straatsburg hingen er te Bier gelegenheid geen tweehonderd vlaggen ; thans wapperen er meer dan twintig duizend.
En dit zegt alles.
Aldus koutend, zagen wij eindelijk de Place Kleber terug.
Aan eenen hoek verdrong zich eene groote menigte yolks.
We bleven eenige oogenblikken wachten om te weten wat
dit te beduiden had, en toen weinige minuten later een plakkaartplakker zich door het gedrang een weg had weten te banen, was dadelijk onze nieuwsgierigheid bevredigd.
Gold het hier een officieele * Bekanntmachung 0, zooals
wij er tiidens de bezetting bij honderden op de muren zagen
plakken ?
Zoover is zeker, dat deze plakkaart een ernstig karakter
moest gehad hebben, zoo niet zou de belangstelling van het
y olk er niet zoo groot om geweest zijn.
Het duurde vrij lang, vooraleer wij er over de schouders
van anderen heen, in konden gelukken, kennis te nemen van
den inhoud der plakkaart.
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Veel stond er echter niet op te lezen. In de Fransche en in
de Duitsche taal werd er in aangekondigd, dat daags nadien
generaal Foch, de overwinnaar op de Duitsche legers, een bezoek
aan de stad Straatsburg brengen zou.
Deze plakkaart droeg geen enkel officieel karakter en alles
liet dus voorzien, dat het een bezoek van touter persoonlijken
aard zou wezen; toch toonde de houding der omstanders onverholen aan, dat dit bezoek aan de Straatsburgers uiterst welkom
zijn zou.
Voor ons zou er dus daags nadien brood op de planken
zijn. Wij hadden de stad wet in feestgewaad gezien ; maar we
gingen tevens getuigen wezen van een schouwspel, zooals de
geschiedenis er wellicht weinig had aan te stippen.
Niet alleen ik, ook mijne kameraden waren ten zeerste
vermoeid door de Lange wandeling en, ofschoon het pas middag geworden was, besloten wij ons verblijf op te sporen en er
uit te rusten tot den volgenden morgen.
Wij kuierden voort langs de straten, die door vlieten bespoeld werden en bereikten zeer gemakkelijk onze nieuwe
« heimat. »
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XXIV.
EEN BOMBARDEMENT VAN ST-QUENTIN TE CASSEL.

MSTREEKS vier

uur 's namiddags, terwiji de eene op
deze, de andere op gene bank trachtte uit te rusten
van de afgematheid, waaronder wij alien leden sinds
ons vertrek uit Cassel, — kwam onze kleine generaal Foch met zijn groote schoenblokken en zijn Fransch
officiersuniform, de zaal binnengestapt.
Hij bracht ons de verheugende tijding, die we reeds zelf
op de muren der stall gelezen hadden.
Sedert den vorigen dag had ik hem niet meer gezien en
hij vertoonde zich thans als de gezondste en opgewektste van
heel onze karavaan. Maar... hij behoorde ook tot een taai ras.
En toch had hij zooveel ontbering doorstaan als alien. Ook in
de gevangenis had hij zich immer funk weten te houden.
Aileenlijk in 't begin des jaars, wanneer de Duitschers onder
Hindenburg en Ludendorff, door hun offensief, in Vlaanderen
en het Noorden van Frankrijk, aanzienlijke vorderingen maakten, was hij eenigen tijd moedeloos geweest. Maar zoodra de
kansen begonnen te keeren, was hij weer dezelfde levenslustige
kerel als voorheen.
Menigmaal was hij er op de wandelplaats der gevangenis
getuige van geweest, dat ik de moedeloozen aanspoorde tot
vertrouwen in de toekomst, en nu hij een tiental der onzen daer
afgezonderd zitten zag als menschen die werkelijk ziek waren,
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maar die zich door alle middelen trachtten op de been te houden,
poogde onze bultenaar op zijne beurt ons moed in te boezemen.
Het was nochtans niet de moed of de wilskracht, welke
ons ontbrak, maar de lichamelijke verzwakking, die ons onderdrukt hield en waartegen niets hoegenaamd bestand was.
En als om wat meer leven en bezieling in ons op te wekken,
sprak onze Foch eensklaps, terwiil hij zich in ons midden
plaatste :
— « Kameraden, herinnert gij u nog idie beruchte ajuingeschiedenis in onze gevangenis?... Jongens, ik liep er een
term blauw oog bij op, maar nog altijd moet ik lachen als ik er
aan terug denk. »
En daar verscheidene onzer medegevangenen, die ons
omringden, in andere afdeelingen dan de onze gezeten hadden,
was die geschiedenis hun onbekend. En gedurende een halve
uur wist de bultenaar sommigen der onzen toch aan 't lachen te
brengen, misschien meer nog om de eigenaardige en ongekunstelde wijze, waarop hij de vertelling wist in te kleeden, dan om
de gebeurtenis zelve.
En die geschiedenis is hier zeker wel het aanhalen waard,
waarin onze generaal Foch de hoofdrol gespeeld had.
Te Cassel bestaan een aantal fabrieken, waar men verduurzaamde eetwaren in doozen bereid. Bij ieder najaar worden
door deze fabrieken eenige wagons ajuin naar de gevangenis
gezonden, om er door de gevangenen de bovenste schil te doen
afnemen , daarna zendt men deze aanzienlijke hoeveelheid ajuin
naar de fabrieken om verder bewerkt te worden. Voor de
fabrieken is dit natuurlijk eene kwestie van vermindering van
dagloon.
- Gedurende de oorlogsjaren had men dit buitengewoon
en eigenaardig werk door de politieke gevangenen laten uitvoeren en duurde ongeveer een drietal weken. In dit geval werden
een vijf-en-twintigtal gevangenen verzameld in de groote badzaal, in welker midden eenige zakken ajuin werden omgeschud,
waar rondom de schillers zich plaatsten met een mesje in de
hand om, na de bewerking, weer aan andere zakken voort
te gaan.
In de eerste dagen der maand October 1918 had men
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daartoe het grootst gedeelte der gevangenen mijner afdeeling
opgeeischt. Daar er op het laatst behoefte was aan gevangenbewaarders, was men verplicht geweest onze ajuinschillers
zonder eenig toezicht aan den arbeid te laten.
Slechts wanneer de gevangenen de badzaal moesten verlaten, hetzij om 's middags of 's avonds naar hunne cel weer te
keeren, hetzij om hunne gewone dagelijksche wandeling te
doen, kwam een gevangenbewaarder aan den uitgang der badzaal plaats vatten, ten einde controol op den ajuin uit te oefenen. Die controol bestond hierin, dat er moest nagegaan worden of de gevangenen geen ajuin stolen. En ondanks dit, was
er na weinige dagen geen enkele cel, of er waren eenige kilos
ajuin in aan te treffen. Zelfs de gevangenen, welke aan lien
arbeid niet gebezigd werden, konden op de wandelplaats zooveel ajuin bekomen als ze wilden.
Maar ook, deze controol geschiedde op vrij zonderlinge
wijze, en om haar te vergemakkelijken, waren de ajuinschillers
slechts gekozen tusschen degenen, welke de kleeding der
gevangenis droegen. Immers, in geen enkele broek was een
zak aanwezig, zoodat het niet mogelijk was er ajuin in te verbergen. Bij 't verlaten der badzaal moest men de armen lijnrecht uitstrekken en men tastte enkel onder de armen, omdat
daaronder gemakkelijk een paar ajuinen konden weggestopt
worden.
Maar wat deden onze gevangenen om toch in bezit van
ajuin te komen ? Bij 't heengaan trad ieder met uitgestrekte
armen op den controleerder toe, na vooraf zorg gedragen te
hebben in de holte van elke hand een ajuin te verbergen. En
daar men driemaal daags de badzaal verliet, verdwenen aldus
elken dag niet minder dan 150 ajuinen.
Na enkele dagen had men er zelfs jets beters op gevonden
om de productiviteit van het stelen tot het maximum op te voeren. Daar de gevangenen een langen grauwen lossen kiel droegen, waren de meesten op het denkbeeld gekomen, iedermaai
eenige ajuinen aan koordekens te bevestigen en onder den kiel
te hangen. Op zulke wijze kon men telkens minstens een dozijn
ajuinen wegstoppen zonder dat er, door den breeden omvang
van den kiel, jets van kon bemerkt worden. En daar men wist,
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dat de controol enkel onder de armen gedaan werd, kwam het
er slechts op aan de ajuinen derwijze onder den kiel te hangen,
dat zij niet boven opeen konden geraken. Weldra verdween
aldus iederen dag bijna een zak ajuin. En ook zoo was het
begrijpelijk dat, toen eindelijk het werk was afgeloopen, er een
tekort van ruim twee duizend kilos ajuin bestatigd werd.
Nochtans, de ajuindieven waren zeer mededeelzaam, want
Ceder die ajuin voor zijne soep verlangde, kreeg hem kosteloos,
niet alleen degenen der afdeeling, in dewelke de ajuinschillers
gevestigd waren, maar ook die van andere afdeelingen der politieke gevangenen.
En hier vraagt misschien de eene of andere lezer, hoe dit
mogelijk kon gemaakt worden, vermits de gevangenen der
eene afdeeling nooit met die eener andere in betrekking kwamen.
Toch gebeurde dit op zeer eenvoudige wijze. Elken Zaterdagmorgen was het aan de katholieke gevangenen toegelaten
te biechten te gaan in de kapel der gevangenis. Alsdan werden
de deuren der cellen geopend en men kon zich vrijelijk naar de
kapel begeven en er uit weerkeeren wanneer men wilde, zonder
dat daarop de geringste controol werd uitgeoefend. Vermits
ook den Zaterdagmorgen de badzaal voor de balers in gebruik
werd gesteld, was het natuurlijk dat de ajuinschillers dien dag
in hunne cel bleven en, evenals al de overige gevangenen, van
of tien uur naar de kapel konden gaan. In deze ruime kapel
bevonden zich een vierhonderdtal bakken, van ongeveer een
meter oppervlakte, welke trapsgewijze hooger en hooger waren
aangelegd in zulken vorm, dat iedereen den priester aan het
altaar zeer goed zien kon. In elken dezer bakken zat de gevangene als verborgen.
Natuurlijk dat de biechtelingen uit alle afdeelingen op hetzelfde uur toegang tot de kapel hadden en zich naar goeddunken in de bakken verschuilen konden, vermits alsdan nooit een
gevangenbewaarder in de kapel zichtbaar was.
Welnu, 's Zaterdags begaven al de ajuinschillers onzer
afdeeling zich naar de kapel onder voorwendsel van te biechten
-te gaan en namen plaats in de bakken der voorste rijen, voorzien van eene groote hoeveelheid ajuin, onder hunnen kiel
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verborgen. Wie dus ajuin verlangde, kon hem in de kapel
vragen en ongehinderd naar zijne cel meedragen.
Den tweeden Zaterdag nadat de ajuinschillers aan den
arbeid waren gesteld, zat ik in eenen bak der kapel, toen onze
generaal Foch zich naast mil scharen kwam, in afwachting dat
hij aan den pastoor der gevangenis zijne zonden biechten ging.
Wanneer men de deur van dezen bak half geopend liet,
kon men zeer gemakkelijk met elkander praten en op vertrouwelijken toon sprak ik onzen bultenaar toe :
— 0 Generaal, het is eigenlijk niet noodig uit de biecht te
klappen, maar toch zou ik u dienaangaande lets willen vragen :
Als gij den pastoor biechten gaat, dat gij alle dagen vier of vijf
kilos ajuin aan de gevangenis ontsteelt, wat denkt gij dat de
biechtvader er op antwoorden zal ? »
— << Zoover heb ik nooit gedacht, » liet de bultenaar er op
volgen, 0 omdat ik daar geen belang aan hecht. Over ajuin
spreek ik niet in den biechtstoel. »
— << Ge moet toch uw zonden biechten met getal en omstandigheden, » merkte ik glimlachend aan. 0 Al wat gij steelt,
moet ge niet alleenlijk openhartig biechten, maar ge ziit verplicht
het gestolene te restitueeren. Hoe schikt gij zulks te doen ? »
— o Laat ons daar niet over redetwisten, * weersprak Foch.
o Ajuin heeft niets met de biecht in eene gevangenis als deze te
maken. »
— 0 En als de pastoor u uit eigen beweging vraagt, of ge
ook tot die beruchte ajuindievenbende behoort, zult ge dan eene
bekentenis afleggen ? »
— << In den biechtstoel zou ik niet opzettelijk willen liegen, »
hernam onze bultenaar. << En als de pastoor mil zoo iets vragen
moest, zou ik hem rechtzinnig antwoorden : Al hadden wij
zelfs honderdmaal meer ajuin gestolen, dan zouden wij nog
niet eens vergoed zijn voor het eten, dat wij in de gevangenis te
weinig hebben gekregen. En indien wij al den ajuin, die in tien
jaar tijds in heel Duitschland groeien kan, hadden weggekaapt,
zouden wij nog veel te kort komen om al ons onverdiend lijden
te herstellen. En hoe ver zouden wij geraken, als we moesten
gaan spreken over de schade, door de Duitschers aan Belgic
en Frankrijk berokkend ?..... Maar geloof mij, de pastoor zal
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van lien ajuin in den biechtstoel niet gewagen. Laat dat maar
gaan ! Als gij soms nog ajuin noodig hebt, er staat een halven
zak in mijne cel.
Het geweten van onzen bultenaar was dienaangaande volkomen gerust gesteld, en nadat hij zich ontlast had van den
ajuin aan andefe kameraden, verliet hij den bak en stapte met
zijn groote schoenblokken de plaats van den biechtstoel op.
*
* *

Maar het was eigenlijk niet op dit kapittel dat het blauw
oog van onzen bultenaar uitliep, ofschoon het tot stand kwam
in het « Verbond der ajuinschillers. »
In den loop der derde week van October, meen ik, bevonden al de gevangenen onzer afdeeling zich op de w.andelplaats.
De bultenaar was doorgaans de eerste die mij daar te gemoet
kwam gesneld, om nieuws van den oorlog te vernemen.
Dien dag hadden de Duitsche bladen, sprekende over de
vorderingen der geallieerden in het Noorden van Frankrijk,
goed nieuws gemeld over de streek van den bultenaar. En
daarom zegde ik hem dadelijk
— « Foch, de toestand is in zoo verre gunstig dat de
Duitsche gazetten voorzien, dat binnen een paar dagen
St-Quentin, waarin de Duitschers genesteld zijn, door de
Engelschen zal gebombardeerd worden. »
De bultenaar waande zich als in den hoogsten hemel : hij

danste van blijdschap. Want St-Quentin was zijn « pays o, en
het was derhalve zeer natuurlijk, dat hij in dit voorgewend
bombardement een levendig belang stelde.
Met groote schreden stapte hij tot eenige der vrienden,
welke zooeven uit de badzaal van het ajuinschillen waren weergekeerd en in een groepje op de wandelplaatsverzameld stonden.
Met luide stem riep hij hen in de Fransche taal toe
— 0 Jongens, binnen twee dagen beginnen de Engelschen
mijne geboortestad St-Quentin te bombardeeren ; morgen steken
wij reeds dit werk aan gang ! 0
En daar was het voorloopig bij gebleven.
Daags nadien, reeds van in den vroegen morgen, had
onze generaal Foch het sein tot den aanval gegeven. Terwill
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alien in eenen kring om eenige ontlaste zakken ajuin geschaard
zaten, had Foch eensklaps eenige groote ajuinen gegrepen en
begon er mee links en rechts naar de kameraden te werpen.
Het spreekt van zelf, dat zijne medehelpers dien aanval niet
onbeantwoord lieten en op hunne beurt de handgranaten, onder
vorm van groote ajuinen, in de richting van generaal Foch
slingerden.
Dit bleek echter maar eene voorloopige schermutseling te
zijn. Weldra hadden de ajuinschillers zich in twee vijandelijke
legerkens verdeeld, en in plaats van ajuin te schillen, had het
dien dag voortdurend ajuin op elkanders lichaam geregend.
Op zeker oogertblik werd een Bier gegroeide handgranaten
door de badzaal geslingerd en kwam terecht in het oog van
generaal Foch. De granaat was gedeeltelijk uiteen gespat, en
het sap had ook zijn tweede oog zoo zeer onbruikbaar gemaakt,
dat hij zich gedurende eenigen tijd uit de vijandelijke lijn moest
terugtrekken.
Eenmaal de aanvoerder tijdelijk buiten gevecht gesteld, trad
de onvoorwaardelijke wapenstilstand in, en ieder trachtte den
verloren tijd aan schillen in te winnen. Want, bestond er gedurende den dag Been toezicht, des avonds moest het bewijs toch
geleverd zijn, dat er even vruchtbaar als voorheen was gewerkt
geworden.
Men meene echter niet, dat het ongeval van aard was geweest, om de strijdvaardigheid van generaal Foch in de kiem te
smooren.
Verre van daar. Tot herstelling van zijn blauw oog was
voorloopig niets te doen, maar het ander oog, dat door eene
hoeveelheid ajuinsap eveneens buiten dienst was gesteld, werd
eenigen tijd met natte doeken omwonden, en . een uur later was
dit oog in zooverre weer bruikbaar, dat het over het slagveld
blikken en. de generaal zich een waar beeld van den toestand
vormen kon.
Eensklaps, zonder dat iemand het in de verste verte vermoed had, begon de bultenaar den aanval opnieuw en wel zoo
hevig, dat een groot gedeelte der manschappen in de badkabien en vluchten moest.
Eenmaal de verrassing te boven gekomen,keerden alien tot
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hunnen voorraad handgranaten terug, en een uur lang vlogen
de ajuinen in alle richtingen der badzaal.
Op zeker oogenblik legde men het er op aan, om generaal
Foch krijgsgevangen te nemen. Maar dit voornemen was spoediger ontworpen dan uitgevoerd. Het ajuinbombardement moest
eerst nog geruimen tijd voortgezet worden, vooraleer uitzicht te
krijgen om den algemeenen aanvoerder krijgsgevangen te
kunnen maken.
Maar ook dit oogenblik brak eindelijk aan.
Plotseling werd een sterke hand op den bult van den generaal gelegd. Deze wist echter in allerhaast een paar schreden
achteruit te wippen tot tegen den muur, en vond gelegenheid de
buitengewoon lange halve maan, bestemd om de zoldering der
badzaal te reinigen, te grijpen en met beide handen te omklemmen.
Van dan of was hij, wel is waar, onschadelijk gemaakt,
maar, daar Foch op alle wanhoopstonen riep, dat het vaandel
van het regiment hem nooit zou kunnen ontrukt worden, ving
daarop een geweldige strijd aan.
Wel kon men er in gelukken Foch, gedurende eenige
stonden, ten gronde te werpen, doch voorloopig moest de halve
maan in zijne macht bliiven en stond hij weer grondvast met de
voeten in zijn groote schoenblokken.
Toen kwam het tot het uiterste. De bultenaar, die met lijf
en ziel aan zijn voorgewend vlag hing, werd door tien handen
te gelijk vastgegrepen, en daar het niet mogelijk was hem de
halve maan te ontrukken, sleepte men hem met alle geweld
door den hoop ajuin tot aan den anderen kant der badzaal.
Het kon niet antlers of, tijdens deze worsteling, moest eene
groote hoeveelheid ajuin onder de voeten verpletterd worden.
Wanneer Foch den ajuinberg doorworsteld was, wist hij
zich eensklaps los te rukken uit de handen zijner aanvallers,
doch de schok was zoo hevig, dat hij met zijne halve maan de
vijf bovenste ruiten der badzaal verbrijzelde.
Dit alles was met zooveel gedruisch gepaard gegaan, dat
wij aan den anderen vleugel en op de derde verdieping, zeer
duidelijk het vallen der glasscherven hoorden.
En wonder boven wonder, de deur der badzaal was en
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bleef gesloten. Geen enkel gevangenbewaarder was opgedaagd
om na te gaan wat er geschied was, zoo zeer moest het personeel onder den invloed der oorlogsgebeurtenissen gestaan
hebben.
De val der ruiten was het einde van het bombardement
van St-Quentin te Cassel geweest en de inneming door de Engelschen.
Nadat de eerste ontroering voorbij was en niemand te
voorschijn trad om de wandaden der strijdenden te bestatigen,
werd er onderling beraadslaagd wat er hun te doen bleef.
De eerste vraag was : wat begonnen met de glasscherven ? Deze kon men niet onder de kielen verbergen, en toch
was het noodig dat ze van kant gemaakt werden.
Na eene korte beraadslaging kwam men tot het besluit, de
glasscherven door dezelfde opening naar buiten te werpen.
Veel gerucht konden deze scherven niet verwekken,vermits ze in
ongekasseiden grond moesten terecht komen. Maar.... er was
jets ergers aan verbonden : de plaats dezer stuk geslagen ruiten
was zeer hoog en eene ladder niet voorhanden om het werk
uit te voeren.
In eene gevangenis weet men echter voor alles eene oplossing te vinden. Er werd besloten, dat Brie man elkanders
schouders zouden beklimmen. Door eene kist tegen den muur
te plaatsen, bestond er middel al de glasscherven der bovenste
ruiten te overhandigen, welke ze, stuk na stuk, naar beneden
lieten vallen.
Na enkele minuten was die taak volbracht en ieder stond
weer op vrije voeten. De halve maan werd op hare gewone
plaats gezet en ieder toog andermaal met verdubbelden lever
aan 't ajuinschillen, totdat het uur gekomen was om naar de
cellen terug te keeren.
De gevangenbewaarder, welke de deur opende, had lien
avond niets verdachts opgemerkt tot groote voldoening der
legers, die aan het bombardement van St-Quentin hadden
deelgenomen.
Den volgenden morgen echter trad onverwachts de Oberaufseher de badzaal binnen en bestadigde reeds bij 't openen
der deur, door den geweldigen tocht, de aangerichte wandaad.
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Gelukkiglijk beyond ieder zich op dit oogenblik aan het werk.
Natuurlijk, dat niemand iets van gebroken ruiten afwist.
Ook de Hausvater kwam er bij te pas. En al de wijsheid van de
twee Duitsche geesten der Casselsche gevangenis was niet toereikend om het geheim te ontsluieren, want de oplossing bleef
in de volstrektste duisternis gehuld. De.glasscherven welke buiten lagen, schenen met alle zekerheid aan te toonen, dat de
ruiten langs binnen gebroken waren, bij voorbeeld, door er
met ajuin door te gooien ; maar dan moest er buiten ook ajuin
gevonden worden, en dat was niet het geval. Van den anderen
kant waren de ruiten te hoog geplaatst om ze op eene andere
wijze te kunnen breken.
Bovendien waren al de ajuinschillers het volsitrekt eens in
hunne verklaring dat, bij 't verlaten der badzaal den vorigen
avond, al de ruiten nog in de ramen stonden, zooniet had men
dit door den tocht moeten gewaar worden.
't Is waar, daags nadien was het oog van generaal Foch
zoo zeer gezwollen, dat het er afzichtelijk uitzag, doch de
bultenaar wist dit ongeval te rechtvaardigen door de mededeeling, dat hij den vorigen namiddag met zijn schoenblokken op
eenen ajuin uitgeschoven en met het hoofd tegen den kant
eener kabien terecht gekomen was.
Natuurlijk was het ontegensprekelijk, dat ongevallen van
dien aard iedereen konden overkomen, zelfs zonder schoenblokken.
Wel was er aan de oogen van dezen of genen strijdmakker
ook wat op te merken, van aard om eenigebedenking te opperen,
maar zonder uitzondering werd daarvan de schuld geworpen op
den ajuin die, naar hun bescheiden oordeel, in Duitschland veel
pikanter was dan overal elders.
Kortom, noch Oberaufseher, noch Hausvater, kon met
zekerheid eenig licht in de zaak ontdekken, en na een langdurig en gewetensvol onderzoek leidde het tot eene niet-vervolging
ten voordeele der ajuinschillers.
't Was het beste besluit waartoe men komen kon.
Nochtans, van het hardnekkige van het ajuinbombardement konden wij ons den volgenden Zaterdag met eigen oogen
overtuigen, toen wij ons in de badzaal bevonden. In alle hoeken
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en kanten, tegen alle gedeelten van den muur, tot in de kabienen toe, plakten ajuinschillen, het overschot van er met alle
geweld tegen geworpen ajuinen.
Over het tekort aan gewicht werd, na afloop van het
werk, niet veel gekibbeld. Then dit bestatigd werd, waren de
meeste ajuinen reeds lang tusschen de soep naar binnen gespeeld, en het was toch niet aan te nemen dat vijf-en-twintig
gevangenen, die 's middags en 's avonds aan een lijfsonderzoek
ofiderworpen waren geweest, ruim twee duizend kilos ajuin in
Brie weken tijds hadden kunnen verdonkermanen.
Dit alles werd dien vooravond in ons verblijf te Straatsburg
nog eens opgerakeld door generaal Foch, waardoor er, bij al
onze ellende, toch nog een vermakelijk uurken gesleten werd.
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XXV.
MAARSCHALK FOCH TE STRAATSBURG.

het jaargetijde was het daags nadien een bij
uitstek gunstig weer. De koude was dragelijk en de
hemel bijna niet bewolkt. Kortom, voor de eerste
dagen van December kon het niet beter zijn, en het
was alsof de weergesteltenis wilde meewerken om de feestvreugde van den dag nog te vergrooten.
De nacht, doorgebracht op vunzig stroo en op den harden
grond, had voorzeker niet weldadig op mijne wankelende
gezondheid gewerkt ; al mijne ledematen waren stram, maar
het denkbeeld dien dag iets indrukwekkends te aanschouwen in
een vreemd land en dat zoo nauw in verband stond met den
oorlog, waarvan wij alien de slachtoffers waren geweest, —
had mij toch eenigszins opgebeurd.
Reeds vroeg stapte onze Foch met zijne harde schoenblokken en in zijn Fransch officiersuniform heen en weer de
zaal, alsof hij op heete kolen stond om zijnen grooten landgenoot van verre te kunnen begroeten.
Gelukkiglijk voor hem dat hij geen werkelijk officier was,
want hadde men zijn uniform nauwkeurig moeten inspecteeren,
zeer zeker zou men hem er geen geluk om gewenscht hebben,
want het had het uitzicht, alsof het minstens zes weken in eenen
zak had gestoken. Maar zoo nauw zag onze bultenaar er
niet op.
OLGENS
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Indien wij aan zijn verlangen hadden willen voldoen, zouden wij reeds om acht uur van den morgen op weg zijn getogen,
om den Franschen overwinnaar te gaan opwachten, en daar
gevoelde niemand der kameraden lust toe, ondanks zijn
aandringen.
Toen ons echter omstreeks negen uur van in de verte 'de
militaire muziek in de ooren klonk, — het sein dat maarschalk
Foch — want ik meen dat hij alsdan reeds lien titel verworven
had — in aantocht was, stelde de bultenaar ons voor het
vraagpunt : meegaan of alleen vertrekken, en toen meenden wij
ook dat het tijd was, wilden wij de kans niet vergapen eene
groote teleurstelling op te loopen.
Larrgs alle kanten stroomden de Straatsburgers reeds den
weg naar de Place Kleber op en, rechtuit gesproken, onze
Foch, die het groot woord had, trok van vele voorbijgangers
lachend de aandacht op zich.
Al de omliggende straten van het midden der stad zagen
bij onze aankomst reeds zwart van yolk. Men zegt wel eens in
figuurlijken zin : over de koppen gaan, maar dit had men bier
in werkelijkheid kunnen doen, zonder gevaar te loopen, op de
straatsteenen terecht te komen.
Voor onzen bultenaar had die menschenzee evenwel eene
ruim vermakelijke keerzijde. Daar hij maar klein van gestalte
was, bemerkte hij feitelijk niets dan huizen en tegen elkander
gedrukte ruggen van toeschouwers, die verplicht waren te
bliiven staan waar ze stonden. Een klein kind hadde men met
moeite op den arm kunnen tillen, doch aldus kon er met den
bultenaar niet gehandeld worden.
Vandaar natuurlijk geknor en gemor van onzen kleinen
medegevangene die, hoe hij zich ook wendde of keerde, geene
enkele uitkomst zag om den benarden toestand te verbeteren
waarin hij zich beyond.
En zijne ontevredenheid groeide nog aan, toen opeens van
een anderen kant de klaroenen schetterden van een oprukkend
regiment.
Weldra had Foch er wat antlers op gevonden. Hij deed het
voorstel op de schouders van twee der kameraden plaats te
mogen nemen, ofschoon er in de verste verte van den grooten
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Foch nog niets te bemerken was, zelfs geen begin van optocht.
Toch stemden twee der onzen er in toe, er even de proef
mee te nemen, en na bovenmenschelijke pogingen aangewend
te hebben — want men vergete niet dat zij alien om ter zwakst
waren — wend eindelijk het doel bereikt.
Maar zoo verstonden het nu weer niet enkelen die zich
achter ons bevonden ; want Foch stak thans boven alien verre
uit en belemmerde eenige toeschouwers verder te blikken.
Daarbij kwam nog dat, door het aandrukken, de groote schoenblokken van den bultenaar in den rug van een paar mannen
alles behalve een zacht gestreel teweeg brachten, en het gevolg
van dit alles was, dat er zoowel langs voren als tangs achter
klachten oprezen. En daar Foch gebaarde alsof dit hem in
geenen deele aanging, verliep er niet veel tijds om de klachten
in bedreigingen te zien veranderen.
De gewezen ajuinschiller van Cassel liet zich evenwel die
bedreigingen niet goedschiks welgevallen, vooral daar deze in
de Duitsche taal gedaan werden, ofschoon hij er toch geen
woord van begreep. Alleenlijk bemerkte hij dat het geen complimenten waren en hij begon op zijne beurt bedreigingen te
uiten, die de omstaande Duitschers in de Fransche taal beter
begrepen.
Na enkele minuten was de twist zoo hoog geklommen, dat
een der toeschouwers den bultenaar bij zijn kasken greep en
hem van de schouders onzer kameraden tuimelen deed, natuurlijk in den nek van hen die voor ons hadden post gevat. Tot
overmaat van ramp, geraakten op die wijze een paar onvrijwillig afgeslagen hoeden onder de voeten.
En toen deden wij de overtuiging op, dat er toch nog
Duitschers van het echte ras te Straatsburg woonden, al waren
deze dan ook gekomen om den zegevierenden intocht van den
Franschen maarschalk van nabij te zien. Toen deze op de Franzosen sakkerden, kreeg de bultenaar links en rechts een schop.
Wel is waar trokken onmiddellijk andere omstaanders
partij voor den ongelukkige en, indien onze vrienden zelven op
dit oogenblik geene krachtdadige houding hadden aangenomen,
zeer zeker zou het geen wonder mogen geheeten hebben, indien
het daar op eene kloppartij ware uitgeloopen.
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Met de allergrootste moeite gelukten wij er ten slotte in
ons terug te trekken en langs een anderen weg in de richting
der Place Kleber te geraken.
Daar beyond zich wel insgelijks eene dicht opeengepakte
menigte, maar met duwen en kneden geraakten wij toch, voet
voor voet, tot op de Place Kleber zelve.
De straat, welke voorbij dit plein liep, werd, zooveel als
doenbaar was, door de politie vrij gehouden.
Ook bier was het voor onzen bultenaar zoo goed als onmogelijk iets te onderscheiden, en dit was des te grievender,
daar de militaire klaroenen in de verte schetterden en de optocht
wel degelijk op weg was om binnen enkele minuten voorbij te
trekken.
Althans, iedereen hield met gespannen aandacht de oogen
in deze richting gevestigd.
Plotseling had Foch er iets eigenaardigs op gevonden.
Het toeval wilde dat ons groepje politieke gevangenen een lantaarnpaal had kunnen omsluiten. Eensklaps, zonder dat iemand
er iets van vermoedde, klauterde hij als eene kat op den paal
en vond er een betrekkelijk vasten steun op eene ijzeren omlijsting, welke, op ongeveer anderhalven meter hoogte, den lantaarn versierde.
Onze bultenaar zou dus het beste zicht op den naderenden
stoet hebben, en wat nog beter was, de naaste omgeving bestond uit een tiental blijkbaar Duitsche Joden, alien met langen,
zwarten jas en hoogen hoed, waarvan het meerendeel heel zeker sedert tien jaar geen « coup-de-fer » meer had gehad.
Deze Israelieten hielden zich blijkbaar wat rustiger dan de toeschouwers, welke wij een kwaart uurs verlaten hadden, en lieten
Foch vrijelijk begaan, zonder zich eene enkele opmerking te
veroorloven.
Een paar minuten nadien daagde in de verte de eerste
muziek op, dat een Fransch linieregiment voorafging. Nochtans, deze muziek was er niet noodig om ons de komst van den
optocht aan te kondigen. Gedurende verscheidene oogenblikken overheerschte het gejoel eener schier waanzinnige yolksmenigte de machtige militaire muziek.
Hoe het in de andere straten gesteld was, konden wij niet
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onderscheiden, maar naar alle waarschijnlijkheid moest het
yolk daar zoo dicht op elkander gestaan hebben, dat de optocht
zich schier schoorvoetend een weg banen moest. Althans, uiterst langzaam vorderde deze, en van een militairen stap kon
hier op verre na geena spraak zijn.
Zoo kregen wij eindelijk de eerste Fransche soldaten te
zien, die den overwinnaar der Midden-Europeesche Staten begeleidden.
Onmogelijk de geestdrift te beschrijven, die zich als een
loopend vuur van de ons omringende menigte meester maakte,
naarmate het eerste regiment de Place Kleber naderde. Men
spreekt wel eens van yolk, dat als geelectriseerd werd, maar
dit was hier werkelijk het geval.
De mannen wuifden met de hoeden, de vrouwen met de
zakdoeken, en uit aller borst steeg een vreugdevol gehuil en
getier op, dat zich onmogelijk schetsen laat.
Maar wat vooral de opmerkzaamheid gaande maakte, was
dat zich geen enkele wanklank hooren liet. Nooit weilicht was
er mêêr en grooter eenstemmigheid tusschen eene onafzienbare
menigte dan hier.
En het mocht zeker als een teeken des tijds beschouwd
worden dat, nog vooraleer de eerste muziek de Place Kleber
bereikt had, de Jood met zijn langen, grijzen en verwilderden
baard, welke naast mij stond, zich tot zijne bejaarde vrouw
wendde, met de ruwe hand door den baard streek en met een
genoeglijken glimlach in het Duitsch zegde
— « Sarah ! de Verlosser gaat voorbij komen ! »
Waarop Sarah even vergenoegd knikte.
Zou dit mogen gelden als bewijs, dat de Israelieten zich in
Elzas-Lotharingen evenmin van de Duitsche heerschappii te beloven hadden ?
Ook de andere Joden, wier gesprek ik niet kon opvatten
door het geschreeuw der menigte, betoonden eveneens hunne
vreugde over de komst van den man, die een der hunnen zooeven als Verlosser bestempeld had.
Het had ons eenige stonden verbaasd dat de bultenaar,
die zich tot vOOr een tiental minuten zoo opgewekt betoond had,
nu zijne landgenooten in 't zicht waren, zich zoo kalm hield op
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den lantaarnpaal, waar niemand de geringste aandacht op hem
verleende.
1k was juist te wege hem eenige woorden toe te sturen,
maar toen ik den blik op hem vestigde, bedwong ik mij een
oogenblik. Onze misvormde, maar geestige kameraad, stond
daar bleek, beweegloos, den arm om den lantaarnpaal geslagen, met strakken blik te staren op de Fransche militaire muziekanten, die bijna de Place Kleber bereikt hadden.
En toen ik hem vroeg wat er in hem omging, gaf de
dienstvaardige gezel, met tranen in de oogen, ten antwoord :
— 0 0 ! ik kan niet uitdrukken wat ik gevoel, nu ik voor
de eerste maal sedert jaren weer onze soldaten te zien krijg, en
niet alleen als overwinnaars, maar in het hart van den Elzas !
Voor zulk schouwspel had ik een jaar langer in de gevangenis
willen blijven ! »
Ja, de kleine Franschman van St.-Quentin was ontroerd,
diep ontroerd ; maar wat hij gewaar werd, konden alleen diegenen gevoelen welke zulke stonden beleefd hebben.
Zijne aandoening was echter niet van langen duur ; want
toen het eerste muziekkorps vlak voor de Place Kleber stilhield,
zich met het gelaat wendde tot het standbeeld van den beruchten Franschen generaal ander Napoleon I, dat te midden van
het plein stond en de Marseillaise aanhief, mengde de bultenaar
zijne stem bij den storm, die tusschen het yolk losbrak en zong
uit voile borst zijn nationaal hymne merle.
Daarop werd de onderbroken optocht voortgezet.
Een heel regiment, onmiddellijk gevolgd door Fransche
ruiterij, trok langzaam voorbij.
En toen vertoonde zich de « clou » van deze militaire
monsterbetooging.
Tusschen twee regimenten in, kwam stapvoets de auto
gereden, waarin de groote maarschalk Foch rechtstond, omringd door eenige zittende generaals.
Een oorverdoovend hoerageroep steeg allerwege op, terwill de maarschalk links en rechts de menigte groette, eigenlijk
zonder geestdrift, maar kalm en waardig, zelfs niet met den
minnelijken glimlach om de lippen, wat nochtans een kenmerk
van het Fransche yolk is.
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Uit verschillende vensters werden hem bloemen toegeworpen, terwij1 de auto als in een bloemperkje herschapen was.
Op dezelfde plaats, waar eenige minuten te voren de
Marseillaise werd aangeheven, hield ook de auto stil. Een klein
meisje van ongeveer een zestal iaren oud en getooid met een
sluier der Fransche nationale kleuren, in de handen een prachtigen ruiker houdend, trad op den auto toe. De maarschalk
stapte uit zijn voertuig. Het kind hield eene korte toespraak,
doch, ofschoon wij er slechts een tiental schreden van verwijderd waren, konden wij, door het gerucht dat er heerschte, er
geen woord van opvatten.
Na de toespraak werd den maarschalk den ruiker overhandigd, waarna hij het meisje omhelsde en het op zijne beurt
eenige woorden toestuurde.
Daarna werd er eene bres in de menigte gemaakt en de
auto van maarschalk Foch reed de Place Kleber op, tot vOOr
het standbeeld van den Franschen generaal, dat reeds met allerlei kransen was getooid, waarschijnlijk aangebracht tiidens het
bezoek van Poincare, eenige dagen te voren. Daar werd de
auto ontlast van al de bloemen en om het standbeeld neergelegd, waarna deze tot zijne vorige plaats weerkeerde.
Onmiddelliik daarna werd de optocht voortgezet.
Op dit oogenblik ging onze bultenaar van op den lantaarnpaal te werk als een bezetene : hij schreeuwde zich de keel
schor, stak zijn kepi in de hoogte, en het kon bijna niet antlers,
of de aandacht der beide Foch's moest op elkander getrokken
worden.
En dit bleek weldra dan ook werkelijk het geval te zijn.
Juist toen de auto van den maarschalk stapvoets terug in beweging werd gebracht, bemerkte de overwinnaar het uniform van
Fransch officier, dat om het wanstaltig lichaam van onzen kameraad gehecht was en ruim een meter boven de menigte uitstak.
Had ik tot dan geen zweem van glimlach om het gelaat
van Foch bemerkt, zelfs niet toen hij het meisje had omhelsd,
dat hem den prachtigen ruiker had aangeboden, thans lachte
de maarschalk werkelijk en bracht de hand aan den kepi.
De optocht werd gesloten door een regiment getaande
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Senegaleezen, met hunne eigenaardige muziek aan het hoofd.
Al deze mannen, zonder eenige uitzondering, waren ferme,
flinke, prachtige kerels.
Wie hen daar voorbij de Place Kieber stappen zag, het
geweer op den schouder en het hoofd in de lucht, zou wellicht
nooit op het denkbeeld gekomen zijn, welke voorname rol deze
troepen in den wereldkrijg gespeeld hadden.
Zij defileerden daar in zulke onberispelijke houding, alsof
zij zich daartoe zes maanden lang opzettelijk geoefend hadden.
Kortom, deze Senegaleezen waren een treffend bewijs dat
zij behoorden tot een ras, dat het bewustzijn zijner eigenwaarde
in zich droeg, en voorzeker aan tucht en orde van de Europeanen niets hoegenaamd meer te leeren hadden ; integendeel.
En men meene niet dat deze Senegaleezen door Fransche
officieren werden aangeleid. Neen ; hunne oversten waren
prachtkerels van hun eigen yolk, die er het geheim van kenden
om hunne ondergeschikten tot den hoogsten graad van krijgskundige volmaaktheid op te leiden.
Trouwens, al de toeschouwers toonden onverholen hunne
bewondering voor deze soldaten. Ook hun muziekkorps kon
wedieveren met het beste dat ooit een muziekkenner te hooren
kreeg.
Jammer dat gansch het regiment Senegaleezen niet kon
voorbijtrekken zonder dat zich een klein ongevalletje voordeed,
dat wellicht erge gevolgen had kunnen hebben, maar dat evenwel betrekkelijk goed afliep. Eensklaps kreeg onze kleine Foch
weer een aanval van begeestering, terwij1 deze keursoldaten
voorbij trokken. Weer juichte hij en wuifde met zilnen kepi in
de lucht. Hoewel de Senegaleezen op regelmatigen tred voortstapten, waren er toch eenigen tusschen den hoop welke lachten
bij het zicht der grimatsen, welke de bultenaar aan den lantaarnpaal maakte. Misschien dacht hij op dit oogenblik dat zijne
voeten den grond in plaats van de omlijsting van een grooten
ijzeren lantaarnpaal raakten, en liet den arm los, waarmee hij
den paal tot dan had omstrengeld gehouden. Het gevoig dier
onvoorzichtigheid liet zich raden : Foch verloor het evenwicht
en tuimelde naar beneden. Ware hij nu op zijne kameraden
terecht gekomen, zou er niets ongewoons geschied zijn ; maar,
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door de bres welke tusschen het yolk was gemaakt toen de
auto van den maarschalk de Place Kleber opreed, waren wij
eenigszins van den lantaarnpaal, waarop onze Foch had plaats
genomen, verwijderd geraakt, terwijl de lantaarnpaal thans geheel omringd was door de Joden, die voor de omstandigheid
hunnen hoogen hoed hadden* te voorschijn gehaald. En nu
wilde het ongeluk dat onze bultenaar hals over kop op de buizen
der Israêlieten terecht kwam. Enkele dezer hadden het erg
moeten ontgelden. Onder andere de buis van den aartsvader
met verwilderden baard, die tot Sarah gezegd had, dat de Verlosser ging voorbij komen, geleek werkelijk aan een accordeon,
terwijl een paar andere buizen kwetsuren van zulken aard hadden opgeloopen, dat er aan herstelling nog weinig zou kunnen
gedacht worden.
Natuurlijk dat de toeschouwers, — met uitzondering der
Joden — het uitschaterden.
Toch deed zich hier een bijzonder kenmerk van dit ras
gelden : de geest van lijdzaamheid. Wel werd er tusschen hen
hier en daar een enkel bromrnend woord vernomen, maar van
bedreigingen of kabial was er geen spraak, wat nochtans
overal elders het geval zou geweest zijn. De aartsvader, die er
nochtans erg aan was, scheen nog meer in het lot van zijnen
hoogen hoed te berusten, want na zijn accordeon een oogenblik verbaasd te hebben aangestaard, alsof hij verwonderd was
dat het met zooveel snelheid eene gedaanteverandering had
kunnen ondergaan, poogde hij den bodem terug in de hoogte
te duwen en bereikte slechts dit, dat deze voor de helft van het
overige gedeelte werd gerukt. Toen zette hij den gedeukten en
verminkten hoed terug op het hoofd en keek voort naar de
voorbijtrekkende Senegaleezen, alsof er niets gebeurd ware.
Alleen Sarah bromde iets in 't Hebreeuwsch tegen den
aartsvader dat ik niet begreep, maar deze bleef er het antwoord
op schuldig.
Toch was Foch beleefd genoeg, wanneer hij tusschen de
Joden in, weer op zijn kleine pikkels stond, de hand aan zijnen
kepi te brengen en te zeggen : « Pardon, messieurs ! »
Het was alsof zijn groote schoenblokken eene noodlottige
rol bij zijne bevrijding spelen moesten. Toen hij, den avond voor
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zijn vertrek uit Cassel, bij 't wegdragen van zijn koffer, van al
de trappen viel, waren zijn schoenblokken zoek geraakt, welke
niet dan met groote moeite werden teruggevonden. Bij zijnen
val van den lantaarnpaal was hij er, we! is waar, zachter van
afgekomen., maar ook ditmaal waren hem de schoenblokken
van de voeten gerukt en tusviien de Joden aangeland. Gelukkiglijk lagen deze dicht bij elkander en de beklagenswaardige
Israelieten waren de eersten am rond te kijken en hem zijne
noodlottige schoeisels te overhandigen.
Enkele stonden later was de laatste Senegalees uit het gezicht verdwenen en moesten wij ons met den volksstroom laten
meesleepen een paar straten ver, vooraleer uitzicht te krijgen,
ons weer eenigszins vrijelijk te bewegen.
Neen, slechts eenmaal in mijn leven heb ik dergelijken
geestdrift, dergelijke belangstelling bij een yolk gezien. Het
was de klinkendste logenstraffing op de Duitsche bladen, welke
tot enkele dagen v6c,', r den wapenstilstand bleven beweren, dat
Elzas-Lotharingen volstrekt Duitsch blijven wilde.
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XXVI.
VAN MUTZIG

i/E.

NAAR STRAATSBURG TERUG.

wij enkele minuten in onze verblijfplaats waren weergekeerd, werd er een bericht tegen den
muur geplakt met de vermelding, dat degene der
politieke gevangenen, welke Straatsburg verlaten
wilden, daartoe het vereischte getuigschrift konden afhalen in
de Nikolaaskazerne.
1k beraadslaagde met verschillende der kameraden over
deze kwestie en wij besloten nog denzelfden namiddag de noodige stappen aan te wenden om te trachten huiswaarts te keeren.
De Nikolaaskazerne was nog al ver van ons logement gelegen, en met sleepende beenen bereikten wij haar eindelijk.
Bij onze aankomst bevonden zich daar reeds zoovele vrijgestelde gevangenen, die met hetzelfde Joel waren bijeengestroomd, dat zij gansch de uitgestrekte binnenplaats vulden.
Na een uur wachtens scheen het mij toe, dat de massa
ongelukkigen veeleer vermeerderd dan verminderd was, en
toch werd ons meegedeeld, dat vier Fransche onderofficieren
bezig waren met het afleveren dezer getuigschriften.
Bij 't vallen van den avond kon ik mij bijna niet meer op
de beenen houden, en ik deed den vrienden het voorstel naar
ons lokaal terug te strompelen, daar er toch niet de minste kans
bestond dien dag in regel te geraken.
ADAT
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Feitelijk was onze generaal Foch de eenige van ons alien
die, onder gezondheidsoogpunt, zich nog niet al te zeer te beklagen had, maar al de overigen begonnen er effenaf lamentabel
uit te zien.
Wij, die ons voorstelden dat wij zeer beklagenswaardig
waren, kregen, toen wij de groote statie bereikt hadden, een
schouwspel te zien, dat ons oogenblikkelijk tot andere gedachten komen deed.
Het voorplein en verschillende der omringende straten
waren opgepropt met Duitsche soldaten die, met toestemming
der Fransche overheid, twee bijzondere treinen afwachtten, om
naar hunne haardsteden in Duitschland weer te keeren. Geen
enkel dezer soldaten was gewapend.
Men spreekt wel eens van A menschelijke wrakken », maar
dat waren deze in den echten zin van het woord. Hunne kleederen hingen gedeeltelijk aan flarden ; een groot gedeelte was
zonder hoofddeksel ; ofschoon te midden van den winter, liepen
velen zonder kapoot om het lijf. Het koperkleurig gelaat der
Senegaleezen, die wij in den morgen zoo manhaftig hadden
zien oprukken, mocht blank geheeten worden in verhouding
van dit dezer Duitschers. Het moest den indruk geven, alsof al
deze soldaten eene gansche week in kolenmilnen hadden gewerkt en pas aan de oppervlakte der aarde waren weergekeerd.
Vanwaar deze soldaten waren gekomen en hoelang ze
reeds onderweg waren, weet ik niet, maar als er nagegaan
wordt dat zij zich in de straat lieten neervallen van vermoeidheid, kan men zich wel eenig denkbeeld van hunnen toestand
maken.
De enkele officieren, die wij tusschen den hoop bemerkten, zagen er al weinig beter uit, en sommige dezer schenen,
wellicht uit oorzaak der ontberingen en der nederlagen, die zij
ondergaan hadden, de wanhoop nabij. Zoo waren wij lien
dag, op militair gebied, van het eene uiterste in het andere gevallen.
's Anderendaags gevoelde ik mij .vermoeider dan ooit, en
toch mocht er niet getalmd worden om te trachten een getuigschrift tot vertrekken machtig te worden. Zonder dit getuig282

schrift was het onmogelijk Straatsburg te mogen verlaten, tenzij
te voet, en daaraan kon zeker niet gedacht worden. Al hadden
wij zelfs de kosten van vervoer willen betalen, dan nog hadden
wij niet kunnen afreizen, omdat op dit tijdstip op den trein de
eenzelvigheidskaart van elken reiziger vereischt werd. Er bleef
ons dus niets antlers over, dan ons opnieuw naar de Nikolaaskazerne te begeven in de hoop, ditmaal gelukkiger te zijn dan
den vorigen dag.
Bij onze aankomst in deze kazerne, omstreeks negen uur
van den morgen, verdrongen zich reeds verscheidene honderden politieke gevangenen op de binnenplaate en, hoe ontmoedigend dit voor ons ook ware, toch besloten wij « queue 0 te
blijven maken, totdat wij in bezit van het getuigschrift zouden
wezen.
Eindelijk, omstreeks vier uur in den namiddag, waren wij
met het vereischte bewijs in regel, en daags nadien, bij 't vallen
van den avond, konden wij vertrekken.
1k begrijp dat de Franschen, die nog maar pas bezit van de
stall hadden genomen, de handen vol hadden met bestuurlijke
maatregelen van alien aard ; maar vermits al de politieke gevangenen uit Duitschland naar Straatsburg werden gezonden,
had men ten minste wel eens mogen overwegen, in welken erbarmelijken toestand deze menschen daar zouden aankomen en
hen te helpen voor zooveel mogelijk was. Welnu, op bestuurlijk
gebied was de wanorde er nog zoo groot, dat men ons niet
eens wist te zeggen langs welke statie wij moesten vertrekken,
vooraleer wij in de hoofdstatie waren aangeland. Daar werd
bericht dat wij een half uur verder moesten afreizen. Indien wij
daarvan op de hoogte waren geweest, hadden wij gelegenheid
gezonden ons bijtijds met ons pakgoed op weg te begeven, terwijl wij thans, op het laatste oogenblik, afgemat tot het uiterste
en onze valiezen sleepend, in allerhaast lien pijnlijken weg
moesten afleggen. Het meerendeel der vrijgestelde gevangenen
kwam dan ook meer flood dan levend op de bestemde plaats.
Waarheen de reis leidde, was ons onbekend ; maar wat
wij dadelijk wisten was, dat wij in goederenwagons Straatsburg
gingen verlaten. Voor menschen die, om in oorlogstijd hun
Vaderland gediend te hebben, jarenlang in Duitsche kerkers
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hadden gezucht, waren deze echter goed genoeg. Ons leven
was als in ellende vergroeid en geglaceerde handschoenen
droegen wij toch niet meer ; het kwam er derhalve niet op aan
of wij in beesten-, goederen- of gewone spoorwagons in ons
Vaderland zouden weerkeeren.
Toch waren wij verheugd te kunnen vertrekken. Z•56 langzaam vorderde de refs, dat de diligenties van voorheen er het
record bij zouden geslagen hebben. Wanneer de duisternis
reeds langen tijd ingevallen was, hield de trein stil in het stadje
Mutzig i/E., waar we moesten uitstappen.
In de volstrektste duisternis, door werkelijk onbegaanbare
wegen, doorzaaid met kasseihoopen om er den hals over te
breken, werden wij aldaar naar eene kazerne geleid. De veertig kilometers, die ons van Straatsburg scheidden, hadden wij
in 3 1/2 uur spoor afgelegd.
Wat onzen toestand nog verergerde was dat, toen we nauwelijks uit onze goederenwagons waren gestapt, het geweldig
begon te regenen. Met onze valiezen aan de hand, stonden wij
in deze kazerne niet minder dan twee uren te trappelen, alvorens onzer dak gebracht te worden.
Met twintig en dertig man werden wij in zalen geplaatst,
waar wij ons met onze door en door natte kleederen, op den
grond konden te slapen leggen. 1k zeg slapen, maar of er dien
nacht wel iemand onzer een oog look, betwijfel ik grootelijks.
Wat mij betreft, te midden van den nacht overviel mij
eene hevige koorts. Op sommige oogenblikken brak het zweet
mij uit tangs alle kanten ; op andere stonden huiverde ik van
de koude.
Toch zou ik een onrecht plegen, indien ik de Franschen
aansprakelijk maakte voor al ons lijden. Van daags nadien deden
deze al het mogelijke om ons degelijk te voeden. Maar, zooals
de bevelhebber mij verklaarde, waren hij en zijne manschappen
eerst den dag voor onze aanlanding in het stadje aangekomen.
De Duitschers, vooraleer de kazerne te ontruimen, hadden op
vele plaatsen de kasseien opgebroken, de ketels onbruikbaar
gemaakt en de electrieke geleidingen doorgesneden, zoodat
alles ontredderd was. Tevens wist de bevelhebber er bij te voegen, dat hij zich in een meer dan bedenkelijken toestand beyond
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en wij ongelijk zouden hebben ons over de Fransche gastvrijheid te beklagen. Immers, in den loop van den vorigen dag,
zonder dat hij zich er het minst aan verwacht had, waren ongeveer vijf honderd politieke gevangenen van elders, er op hunnen
doortocht aangeland, zoodat het hem volstrekt aan levensmiddelen ontbrak. Toch had hij iedereen gevoed, maar van den
nooddruft zijner soldaten. Hij verzekerde echter dat niemand
gebrek lijden zou, want dat allerwege vrachtautos waren uitgezonden, om levensmiddelen aan te voeren van op verre afstanden.
Inderdaad ; de wijn, bestemd voor de soldaten werd, in
afwachting van nieuwen aanvoer, aan de acht honderd politieke
gevangenen uitgedeeld, die elk daags een halven liter, benevens een half brood en een halven kilo verduurzaamd vleesch,
bekwamen.
Gansch den nacht door hadden Fransche soldaten gewerkt
aan de herstelling der ketels, en met zooveel spoed had men
de hand aan den arbeid geslagen, dat wij weldra bovendien
's morgens koffie en 's middags soep kregen.
Ook de soldaten bejegenden ons met de grootste voorkomendheid.
Van lien kant beschouwd, hadden al onze ontberingen
een einde genomen en, voor wat onze verzorging betreft, kan
ik hier enkel met den grootsten lof gewagen van den Franschen
bevelhebber en dezes manschappen.
Reeds daags na mijne aankomst in de kazerne te Mutzig i/E. had ik aan den overkant een winkeltje opgemerkt,
achter Welks venster een aantal zichtkaarten uitgestald waren.
De onderofficier der wacht stond mij toe eenige •dezer kaarten aan te schaffen, waardoor ik gelegenheid vond aan mijne
vrouw te schrijven, dat ik hoopte binnen een paar dagen thuis
weer te keeren. Helaas ! juist deze kaarten zouden bijna zeven
weken lang de grootste onrust in mijne familie te weeg brengen.
Wel had de bevelhebber niet kunnen bepalen wanneer wij
zouden voortreizen, maar de groote toevoer van gevangenen
wees er op, dat wij daar onmogelijk lang konden blijven en
ditmaal de weg naar ons Vaderland Leiden zou.
In den loop van den namiddag had ik mij op eenen grooten
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arduinsteen neergezet ; want van vermoeidheid kon ik mij niet
meer op de beenen houden en, met uilzondering van den vochtigen grond, bestond er niets anders om er plaats op te nemen.
Weldra kwamen eenige kameraden van Cassel zich bij mij
vervoegen.
Ongetwijfeld moest mijn uiterliik er niet aanmoedigend
uitgezien hebben, want vooral de vrienden Wauters en Stevens drongen er sterk op aan, mij in het gasthuis te laten verzorgen.
1k kon mij niet voorstellen dat mijn gezondheidstoestand
zooveel te wenschen liet, want op geruststellenden toon voegde
ik hen toe :
— « 1k begrijp niet waarom ik mij in een gasthuis zou
moeten laten verzorgen. Wei gevoel ik mij uitermate vermoeid
en afgetobd, maar de oorzaak ervan is niet ver te zoeken. Sedert een tiental dagen hebben wij een leven geleid, erger dan
dit van honden, die tangs de straten dolen. Hier, ondanks onze
welverzorgde voeding, zijn wij toch verplicht den nacht op den
grond door te brengen, wat zeker niet geschikt is om onzen
toestand te verbeteren. Maar, niettegenstaande, bedriegt gij u
zeer, wanneer gij u inbeeldt dat ik werkelijk ziek ben. Misschien
morgen, ten laatste overmorgen, reizen wij .voort, en ik ben
overtuigd dat, vooraleer de week ten einde spoedt, wij in onzen
huiskring zullen weergekeerd zijn. Wij hebben nu reeds zoolang het hoofd recht gehouden ; waarom nu, op het laatste
oogenblik, nog gewanhoopt ? »
De kameraden dachten er geheel anders over en bleven
aandringen om mij naar het gasthuis te begeven.
Hoe goed de vrienden het ook met mil meenden, toch
wees ik onvoorwaardelijk dienaangaande alle aanbod en voorstel van de hand en was eindelijk zoo lastig geworden, dat ik
verzocht van hun aandringen verschoond te blijven.
Men liet mij ten slotte alleen. 1k was slaperig geworden,
en na eenigen tijd met het hoofd in de handen verborgen, half
slapend, half wakend doorgebracht te hebben, richtte ik mij
langzaam op, en met wankelende schreden ging ik de zaal opsporen, waar wij den nacht doorbrachten. Hier en daar lag een
der onzen ten gronde op eene handvol stroo, en ik zag mij ge286

dwongen dit voorbeeld te volgen. Mij nog langer recht houden,
was onmogelijk.
Hoe lang ik daar gelegen had, weet ik niet, toen ik eensklaps wederom eenige der vrienden ontwaarde, in gezelschap
van een Franschen officier.
Aanstonds kreeg ik den indruk, dat de kameraden zich
bij mijne weigering niet hadden neergelegd en den officier hadden opgespoord om mil door dezes tusschenkomst tot andere
gevoelens te brengen.
Wat ik vermoed had, bleek weldra waar te zijn.
Deze officier, een bij uitstek vriendelijk en voorkomend
man, was een krijgsgeneesheer.
Met de meeste omzichtigheid onderzocht hij mijnen toestand en liet zich eindelijk de woorden ontvallen
— « Vriend, het is meer dan tijd, dat gij u naar het gasthuis begevet. Gij zijt aangetast door eene zware longontsteking.
Aan deze kazerne is geene ziekenzaal gehecht en uw toestand
kan hier enkel verergeren. Volg dus mijnen raad. Deze stad
bezit geen gasthuis, maar ik wil dadelijk een auto van het
Roode Kruis aan uwe beschikking stellen om u naar Straatsburg te laten voeren. Weerstreef dus niet langer. »
— 0 Luitenant », gaf ik ten antwoord, « waarom op uwe
beurt dit aandringen ? Binnen twee, drie dagen ben ik thuis,
en daar kan ik beter dan in welkdanig gasthuis ook, verpleegd
worden. *
— A Binnen twee, drie dagen o, sprak de doktor mij
schouderophalend na. 0 Niemand weet wanneer ge afreizen
kunt ; maar dit kan ik u verzekeren, dat het mij niet verwonderen zou, indien men uw lijk op den trein aantrof. 0
— « Kunt gij mij, als geneesheer, dan hier niet verplegen ?
— « Onmogelijk. Uwe ziekte vereischt eene gansch bijzondere verzorging en zal van langen duur zijn. Welnu, wij
beschikken hier over geene middelen om zulke ziekte te
genezen. In gevallen van ernstigen aard moeten onze soldaten
naar het krijgsgasthuis van Straatsburg gevoerd worden. 1k
hoop dus dat gij u niet langer verzetten zult u naar het burgerlijk gasthuis dier zelfde stad te laten geleiden.
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1k begreep eindelijk dat Langer weerstreven de noodlottigste gevolgen voor mij hebben kon, en het aandringen mijner
vrienden was er zelfs niet meer noodig tot het verleenen mijner
toestemming.
Zeker was het niet dan met een beklemd gemoed, dat ik
eene halve uur later in den auto van het Roode Kruis stapte,
welke mij van Mutzig naar Straatsburg weervoeren zou.
Zou het mijn laatste tocht in het leven zijn ? Zou ik in de
opnieuw bevrijde stad mijn graf vinden, nu ik mij op weg beyond
mijn door de Duitsche tyrannen ontruimde Vaderland te gaan
betreden ? Alleen de naaste toekomst was in staat mij daarop
het antwoord te geven.
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XXVII.
IN HET GASTHUIS VAN STRAATSBURG.

heb mij laten wijsmaken, dat het burgerlijk gasthuis van Straatsburg het grootste der gansche
wereld is. Voor de volstrekte waarheid dezer bewering durf ik niet instaan, maar dit Loch kan ik
verzekeren, dat het eene kolossale uitgestrektheid bezit, in
straten aangelegd is en verscheidene honderden ziekenzalen
telt. Zelfs moet er eene universiteit voor jonge geneesheeren
aan gehecht zijn.
Was, op het oogenblik mijner aankomst in het gasthuis,
mijne ziekte reeds zoo ver gevorderd, dat mij alle waarnemingsvermogen ontbrak ? 1k moet het wel gelooven, want van
alle voorafgaandelijke pleegvormen weet ik niets meer. Het
eenige wat ik mij nog herinner is dat, toen men mij in zaal 222
to bed had gelegd, eene gasthuisnon van ongeveer vijftigjarigen
ouderdom, met ranke gestalte en bij uitstek vriendelijk gelaat,
de dekens over mijn lichaam spreidde en mij eenige woorden
van aanmoediging toestuurde, met het oog op eene spoedige
herstelling en het weerzien mijner familie. Misschien ook zou
deze herinnering mij niet bijgebleven zijn, indien dezelfde gasthuisnon mij niet tot aan mijn vertrek verpleegd had met eene
toewijding, voor dewelke ik nooit genoeg mijne dankbaarheid
zal kunnen betuigen.
Hier moet ik een drietal weken laten voorbijgaan, waarK
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van het mij volstrekt onmogelijk is eenige aanduiding te geven.
Wat er inmiddels met mij gebeurd was, kwam ik enkel later
te weten door de gasthuisnon zelve. Zoover is zeker, dat ik
geruimen tijd tusschen leven en dood had gezweefd, zonder er
zelf eenig bewustzijn van te hebben. Ja, zoo nabij moet ik den
dood geweest zijn, dat men mij ondertusschen in mijn bed van
zaal 222 had gevoerd naar een soort lijkkamer, in de overtuiging dat elk oogenblik mijn einde nakend was.
Volgens mededeeling der gasthuisnon, moet mijn lichaam
daar een paar dagen verbleven hebben. Zonder twijfel moest er
nadien wat meer leven in mij bestatigd zijn geworden, en aldus
keerde ik naar mijne vorige plaats terug. Maar, nog eens : van
dit alles wist ik niets !
De eerste maal waarop ik, na drie weken, eenigszins —
en dan nog slechts gedurende enkele uren — tot het bewustzijn
weerkeerde, was op den eersten Kerstdag.
Het is van algemeene bekendheid dat, met uitzondering
van Engeland, er geen land ter wereld bestaat, waar de
Kerstdag hartstochtelijker gevoerd wordt dan in Duitschland.
Wel was, door den wapenstilstand van 11 November 1918,
Straatsburg merle tot Frankrijk weergekeerd, maar die overgang was niet in staat geweest, om als bij tooverslag alle oude
Duitsche zeden en gebruiken uit de heroverde gewesten te doen
verdwijnen of te verzwakken.
Eensklaps deden de schetterende tonen van een phonograaf mij als uit een langen droom ontwaken, en weldra klonk
de gekende 0 Weinacht » door de ziekenzaal. Het kerstlied
werd een paar malen herhaald, en nadat ik er in gelukt was
mijne blikken door de zaal te laten waren, bespeurde ik te midden een prachtig opgesmukten kerstboom, waarop veelkleurige
lichtjes brandden.
Voor zoover ik kon nagaan, heerschte er algemeene feestvreugde bij de zieken, wier gezondheidstoestand eenigermate
toeliet zich daar bij aan te sluiten. Het eene muziekstuk na het
andere galmde door de zaal.
Voor de zware zieken klonk al die luidruchtigheid minder
aangenaam in de ooren, maar wij moesten er in berusten.
Te midden van den dag vertoonden zich een aantal genees290

heeren in de zaal. De oudste hunner hield eene korte toespraak
in het Duitsch en in het Fransch tot de zieken, hen alle mogelijk
gellik en herstel toewenschend.
Na deze laatste bijzonderheid herviel ik weer in mijnen
staat van bewusteloosheid ; althans, van verdere bewegingen
gedurende de Kerstdagen in mijne ziekenzaal, herinner ik mij
hoegenaamd niets meer; ook niet wat er verder met den prachtigen kerstboom gebeurde. Op welke wiize de Nieuwjaarsdag er
zijn verloop had en wat er tusschen Kerstdag en het einde des
jaars voorviel, is mij tot hiertoe een raadsel gebleven. Kortom,
de staat mijner ziekte moet van zulken aard geweest zijn, dat ik
er langen tijd als in een soort van lethargie door gedompeld
werd.
De eerste maal waarop ik eenigermate tot bezinning
kwam, was den 8 Januari 1919. Voor zoover ik weet, was mij
tot dan toe geen enkel geneesmiddel toegediend, tenzij men,
gedurende mijne langdurige bewusteloosheid, een of ander op
mij beproefd had om de ziekte trachten te keer te gaan.
Dien dag, omstreeks den middag, kreeg ik het bewustzijn
weer door eene_hevige pijn aan een mijner beenen. Men had
mij een of ander serum ingespoten, maar den steek zoo weinig
onzacht toegebracht, dat ik als een elektrischen schok door
gansch mijn lichaam gevoeld had.
En toen ik de oogen opende, was mijne legerstede omringd door een zestal geneesheeren, benevens eene doktores,
welke alien strak den bilk op mij gevestigd hielden. Hoelang
deze doktors, gewikkeld in lange, witte kielen, zich reeds in
mijne onmiddellijke omgeving ophielden, kan ik niet zeggen !
't Was alleenlijk de inspuiting, door een hunner gedaan, welke
mij had doen ontwaken.
Er werden mij nopens mijnen toestand een aantal vragen
gesteld, maar het was mij ternauwernood mogelijk er eenig
antwoord op te kunnen geven, zoo zeer was mijn geest nog
beneveld.
Toen men mij eindelijk aan mijn lot overgelaten had, herviel ik niet meer in mijnen vorigen staat. Wel kon ik mij, behalve het gebeurde op Kerstdag, en mijn laatste onderhoud met
den Franschen officier in de vesting van Mutzig, vooraleer naar
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het gasthuis van Straatsburg gevoerd te worden, hoegenaamd
niets meer herinneren, maar thans kreeg ik voor de eerste maal
een goed besef van de ziekenzaal, waarin ik mij beyond,
ofschoon ik mij doodelijk ziek gevoelde.
Op den voet van mijn bed had een der geneesheeren een
Fransch dagblad der streek laten liggen, dat een der knechten
mij overhandigde. Wel dansten de letters voor mijne oogen,
maar met groote moeite kon ik toch den datum van 8 Januari
ontcijferen, waardoor ik de zekerheid verwierf, dat ik mij reeds
eene maand in het gasthuis beyond.
Had op dit tijdstip mijne ziekte haar hoogtepunt bereikt ?
lk zelf kon er moeilijk over oordeelen, want het was de eerste
ziekte van gansch mijn leven, welke ik verplicht was geweest
te doorworstelen. Zeker is het nochtans, dat ik voortaan niet
meer in eenen staat van volslagen bewusteloosheid viel, maar
mijn lijden was er niet min wreed door geworden. 1k hoestte,
tot brakens toe, niet alleen gansch den dag, maar de Brie-vierden van den nacht verstreken in denzelfden toestand. Inmiddels
was ik een levend geraamte geworden. Mijn later onderzoek
bracht aan het licht, dat gedurende verscheidene weken, mijne
koorts gesehommeld had tusschen 39, 40 en 41 graden.
Zou ik te Straatsburg mijn graf vinden ? Wie kon het
voorspellen ? 1k althans had geene hoop meer. En toch toen,
enkele dagen later, een der geneesheeren mij zijn gewoon bezoek bracht en ik hem verzocht zich onbewimpeld over mijnen
toestand uit te laten, zette deze zich neer op den board mijner
legerstede en antwoordde
— 0 Rechtuit gesproken, Brie weken tang hebt gij gedobberd tusschen leven en flood, en al de doktors dezer zaal waren
het eens om te verklaren, dat gij uw vaderland niet meer zoudt
weergezien hebben. Vandaag echter ben ik overtuigd dat gij
over uwe ziekte zult zegevieren, at zal er dan ook veel tijd noodig zijn om tot uwen normalen toestand weer te keeren. Als ik
rekening houd met uwe jarenlange gevangenschap en uwen
gevorderden ouderdom, moet ik bekennen dat gij over een
buitengewoon sterk gestel beschikt hebt. »
• Ofschoon het spreken mij niet gemakkelijk viel, liet ik er
loch langzaam op volgen :
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— « Doktor, ik meen dat gij u vergist. Mijn lichaamsgestel is nooit bijzonder sterk geweest, maar wat ik immer deed,
was sober en matig leven. Overdaad heb ik nooit gekend ;
nimmer maakte ik gebruik van alcoolische dranken, en ofschoon ik met besliste zekerheid getuigen mag, dat ik sedert
eene halve eeuw dag in, dag uit, van 14 tot 15 uren gearbeid
heb, herinner ik mij niet ooit een enkelen werkelijk zieken dag
beleefd te hebben. In mijnen langdurigen gevangen staat kwam
die onder alle opzichten toegepaste matigheid mij wonderwel te
stade ; en indien ik waarlijk deze ziekte te boven kom, dan geloof ik het aan dezelfde oorzaak te mogen toeschrijven. »
En inderdaad, zooals de geneesheer het voorspeld had,
gebeurde het. Zeer langzaam ondervond ik de waarheid van
het spreekwoord
Een ziekte komt per post gereden,
Maar zij verdwijnt met ezelsschreden.
Het was eerst verscheidene dagen later dat ik het wagen
zou, gedurende eenige minuten, de legerstede te verlaten. Het
scheen me toe dat dit betrekkelijk gemakkelijk van stapel loopen
zou. Hoe had ik mij echter bedrogen !
Nog zie ik in mijne verbeelding de gasthuisnon op mij toetreden terwiil ik aanstalten begon te maken om mij te kleeden,
en nog hoor ik haar op den toon der grootste verwondering
vragen, wat ik voornemens was te beginnen.
En mijn antwoord liet zich niet wachten
— 0 Zuster, ik ga wat door de zaal wandelen ! »
— « Door de zaal wandelen ! » riep zij verbluft uit, de
handen in elkaar slaande. « Maar dat is onmogelijk, dat kunt
ge niet ! >>
— 0 Zuster, ik ga het u toonen ! 0
En niet alleen de oogen der gasthuisnon, ook die mijner
buren werden strak op mij gericht.
Toen ik het echter waagde een paar schreden vooruit te
gaan, zag ik mij genoodzaakt mij aan mijn bed vast te klampen
om niet in elkaar te vallen.
— 4( Koppige jongen, wat heb ik u gezegd ! » bromde de
Zuster. Er zullen nog wel een achttal dagen verloopen, vooraleer ge weer zult leeren gaan als een klein kind. >>
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Daar mijn bed tegen het venster stond, maakte ik van de
gelegenheid gebruik om even in den tuin te blikken ; doch de
zwakte mijner oogen was zoo groot, dat ik ternauwernood een
boom kon onderscheiden, en dan nog scheen deze te Jansen.
Neen, van wandelen door de ziekenzaal kon nog geen
spraak zijn : ik had mijne herstellende krachten te verre overschat en moest mij onmiddellijk weer te bed begeven.
Dienzelfden dag bereikte meer dan eêne treurige tijding
mijne ooren. 1k was niet de eenige politieke gevangene van
Cassel, welke in het gasthuis van Straatsburg verpleegd werd,
waarvan ik tot dan onbewust gebleven was.
In den loop van den namiddag kwam een der vrienden mij
in zaal 222 opsporen. Deze kameraad, welke insgelijks sedert
verscheidene weken in het gasthuis vertoefde, en thans voor
de eerste maal in de gelegenheid werd gesteld zijne ziekenzaal
te verlaten, deelde mil mee, dat een achttal dagen na mijne overbrenging naar het gasthuis, de vrienden nog altoos in de vesting van Mutzig verbleven ; dat inmiddels een zestal der onzen
wegens uitputting mijn spoor hadden gevolgd, waarvan reeds
vier het met den flood hadden bekocht. Op dit oogenblik lag de
vijfde in een ander gedeelte van het gasthuis te zieltogen.
Zoo ooit was het toen, dat ik mijn machteloozen toestand
betreurde, want indien het mij maar eenigszins mogelijk ware
geweest, had ik mijne beenen willen voortsleepen, om dit zooveelste slachtoffer der Duitsehe barbaarschheid de oogen te helpen sluiten.
Men moet, honderden kilometers van het Vaderland, zulke
akelige tooneelen doorworsteld hebben, om er zich eenigermate een denkbeeld van te kunnen vormen.
Dat dergelijke mededeeling niet van aard was om mijne
genezing bovenmate te bevorderen, liet zich maar al te wel
begrijpen.
Ondertusschen verminderde mijn schier onophoudend
hoesten wel eenigszins, maar vooral bij nacht overvielen mij
brakingen, die mij telkens den indruk gaven, alsof ik er zou
in gebleven zijn.
Gedurende den dag sliep ik doorgaans enkele uren in,
maar van gansch den nacht look ik geen oog. Wie zou er zich
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over verwonderen, dat alsdan de akeligste denkbeelden mijnen
geest bestormden ? Ja, meermaals werd ik zoo moedeloos, dat
ik naar den flood haakte als naar eene verlossing.
Toch braken er elken nacht eenige minuten van afwisseling voor mij aan. Het waren deze waarop, omstreeks twee uur,
eene jonge gasthuisnon, in hare hagelblanke pit, als eene
spookgedaante en schier onhoorbaar in onze zaal verscheen,
en zich van bed tot bed begaf om na te gaan of de zieken niets
meer behoefden. Door mijn onafgebroken woelen en keeren,
nu op deze, dan op gene zijde, lag in den regel gansch mijn
deksel overhoop. Met welke oprecht engelachtige goedheid
wist deze Zuster alles weer in orde te brengen, zich over mij
h een te buigen en mij fluisterend te vragen, of ik niet meer
drinken wilde. lk weet niet of ze van Duitschen oorsprong was,
maar ze sprak zoo volmaakt de Fransche taal, als ik zelden
nit den mond eener vrouw hooren mocht.
Als men, te midden der zwaarste ellende, aldus een aantal nachten van het leven heeft zien v,-xsrbijgaan, en men bedenkt dat dergelijk jeugdig bestaan aan den dienst van het
lijdende menschdom gewijd wordt, dan zou de meest ongeloovige in bewondering moeten staan voor zulke engelen, die juist
de kracht van naastenliefde en opofferingsgeest putten in het
geloof.
Zooals de Zuster, welke gedurende den dag in onze zaal
dienst deed, het voorspeld had, verliepen er nog verscheidene
dagen, vooraleer het mij mogelijk werd, eene tweede proef in
het leeren-gaan te doen. Deze tweede proef was weinig gelukkiger dan de eerste. Wel stond ik een beetje vaster op de beenen, maar de beweging was niet veel beter dan die van het
kind, dat nauwelijks zijne eerste stappen in het leven begint te
wagen. Met groote krachtinspanning en'aan elk bed een steun
zoekend, gelukte ik er in tot ten halve de zaal te strompelen,
en de terugtocht viel me nog oneindig moeilijker.
Op dit tijdstip toonde de weegschaal der ziekenzaal aan,
dat ik nog over een lichaamsgewicht van 48 kilos beschikte ,
dus juist 25 kilos minder dan toen ik naar het Land der Barbaren vertrok.
Elken dag nochtans ging ik voort met mij in het gaan te
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oefenen, maar weldra begon ik er aan te wanhopen mijne
krachten te herwinnen, want het scheen me toe, dat mijn toestand immer dezelfde bleef.
Als ik .mij daarover bekloeg, spoorde de gewone ziekenzuster onzer zaal mij immer aan tot veel te eten ; maar de gasthuiskeuken van macaroni en anderen kost, waaraan ik mij
nooit gewend had kunnen maken, beviel mij geenszins en ik at
er derhalve zoo weinig mogelijk van. Het middel om mij te versterken bleef derhalve uitgesloten. Toen de Zuster eens, voor
de zooveelste maal, zich dezelfde aanmerking veroorloofd had,
gaf ik ten antwoord dat, indien ik geen ander eten kreeg, er
van versterking nooit meer spraak zou kunnen zijn, — staarde
zij eenige oogenblikken nadenkend ten gronde — en, zonder
er eenig antwoord op te geven, verliet zij de zaal. Enkele minuten later keerde zij weer in gezelschap eener andere Zuster.
Deze laatste was klein van gestalte en haar gelaat afzichtelijk
door de pokken geschonden. Maar, zoo leelijk zij was, zooveel
levenslust straalde er in haar door. Zij was eene « Parisienne 0,
welke reeds langer dan achttien jaar als Zuster in het burgerlijk
gasthuis van Straatsburg dienst deed. Niet zoodra had zij vernomen dat ik Belg en politiek gevangene was, of zij sloeg de
handen te zamen en begon te spreken van # mon petit garcon *,
— en dit tegen iemand die eene lengte had van 1.80 meter. —
Daar zij de keuken deed voor deze en een paar aanpalende
zalen, moest ik haar maar eens uitleggen wat ik verlangde te
eten, en zij beloofde mij te voldoen voor zooveel het mogelijk
was.
1k verzocht haar om geene uitgezochte, kostbare spijzen ;
neen, ik wenschte slechts mijne eenvoudige, Vlaamsche keuken,
en daaraan voldeed de leelijke Zuster met haar bij uitstek goed
hart, dan ook ten voile. Zelfs was zij zoo vriendelijk elken
avond, na het maal, even zaal 222 binnen te loopen, om mil
een of ander stuk nagerecht te bezorgen.
Het gevolg deter regiemverandering was, dat mijne lichamelijke krachten zoo niet als bij tooverslag begonnen te herstellen, maar dat ik weldra eene merkelijke verbetering gevoelde.
Elken dag ging ik voort met mijne oefeningen, doch
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langer dan een halve uur was het mij niet mogelijk op de beenen
te blijven.
Ondanks mijn weinig benijdenswaardigen toestand, begon
ik aan te dringen om het gasthuis te mogen verlaten en naar
Antwerpen weer te keeren. Daarin wilden noch de geneesheeren, noch onze gewone ziekenzuster toestemmen.
En nochtans werd ik met elken dag ongeruster. Immers,
van uit Mutzig had ik aan mijne vrouw geschreven, dat ik
hoopte binnen twee of drie dagen thuis te wezen, en sindsdien
waren er ruim vijf weken verstreken zonder eenig nader bericht.
Wat moest mijne familie daarvan denken ? lk verborg die
bijzonderheid niet aan een der geneesheeren en deze stelde mij
zelfs voor, in mijnen naam naar Antwerpen te schrijven, ten
einde mijne familie gerust te stellen. Maar dit zou olie op het
vuur geweest zijn. Men zou er, gezien de omstandigheid, uit
afgeleid hebben, dat het de voorbode van mijnen flood was. Het
feit zelf, dat een ander in mijne plaats schreef, zou mijne familie
daarvan de stelligste overtuiging geven ; en, ik zelf was niet in
staat pen of potlood te hanteeren.
Alweer verstreken er enkele dagen, toen op zekeren morgen een Fransch` geneesheer-opzichter zich in onze zaal van
bed tot bed begaf, om na te gaan of alles zich in regel beyond.
Deze officier scheen veel belang te stellen in de politieke
gevangenen, op terugtocht naar hun vaderland. Terwiil hij aan
mijne legerstede vertoefde, gaf ik hem onverholen mijn misnoegen te kennen over de weigering der geneesheeren van het
gasthuis, mij naar Belgie te laten vertrekken. Hij glimlachte en
vroeg, na op het bulletijn geblikt te hebben dat boven mijne
legerstede hing, of ik mij wel in staat achtte daaraan gevoig te
geven. 1k meende van ja, wat niet belette dat hij mij den raad
gaf nog enkele dagen geduld te oefenen. Weldra zou hij weerkeeren en mij een vrijgeleide bezorgen.
Den volgenden Zaterdag kwam de Fransche geneesheer
inderdaad terug en onderhield zich geruimen tijd met mij over
mijn verbliif in de Duitsche gevangenissen ; terzelfdertijd vroeg
hij naar de gedr3gslijn der doktors van het gasthuis ten opzichte
der vreemde zieken.
Ofschoon al de geneesheeren mijner zaal Duitschers waren,
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welke een weinig Fransch kenden, moest ik, eerlijkheidshalve,
de bekentenis afleggen, dat hunne verpleging niets te wenschen
liet. Allen hadden niet alleen voor mij, maar ook voor de
andere vreemdelingen mijner zaal, eene volledige toewiiding
aan den dag gelegd.
Onder leiding van den Franschen doktor werden de
X-stralen op mij toegepast. Alhoewel hij mij een vrijgeleide voor
den daaropvolgenden Woensdag toestond, ried hij mij toch eene
uiterste voorzichtigheid aan, vooral in dit jaargetijde. Ondertusschen kon ik mij nog enkele dagen oefenen in het gaan, wat
echter niet gemakkelijk van stapel liep.
Toch zag ik reikhalzend het uur te gemoet waarop ik het
burgerlijk gasthuis van Straatsburg zou kunnen verlaten. Hoe
meer dit uur naderde, hoe beter ik mij scheen te gevoelen. Maar
ik geloof dat dit slechts moest beschouwd worden als eene
kunstmatige verbetering, veroorzaakt door het denkbeeld van
het nakende weerzien mijner familie, van wie ik reeds zoo
langen tijd gescheiden was.
Toch poogde, op het laatste oogenblik, onze gewone
Zuster, mjj eenige dagen te weerhouden onder voorwendsel,
dat ik nog veel te zwak was om zulke lange reis te ondernemen
en dat ik mij mijn vroegtijdig heengaan bitter beklagen zou.
1k hechtte geen geloof aan hare woorden en meende dat
er jets antlers achter schuilde. Immers, deze Zuster was eene
voibloed Duitsche,' welke geene andere dan hare moedertaal
kende. Nu Elzas-Lotharingen wederorn onder Fransche heerschappij was gekomen en voortaan het meerendeel harer verpleegden Franschen zouden wezen, was zij van eerstaf tot de
overtuiging gekomen dat ook zij, in het belang harer bediening,
een weinig Fransch zou hoeven te kennen. Op haren ouderdom
was het te verwachten, dat zij in het aanleeren van vreemde
talen geen groote vorderingen meer zou gemaakt hebben,
vooral als men niet uit het oog verliest dat het onderricht, hetwelk zij in hare jeugd genoteri had, zeer beperkt was geweest,
— zooals bij het meerendeel der gasthuisnonnen, — al had zij
dan ook eene groote ervaring in de geneeskundige praktijk opgedaan. Van zoodra mijn gezondheidstoestand het maar eenigszins toeliet, had zij mij verzocht, haar de meest gewone uit298

drukkingen in de Fransche taal te willen leeren. Dit was niet
van een leien dakje geloopen, bijzonder om haar de vertaling
van alle dagen in gebruik zijnde voorwerpen in te prenten. Toch
had zij zich alle moeite getroost om daarin te gelukken, al
sprak zij dan ook de Fransche woorden op zulke wijze uit, dat
het onvermiidelijk den lachlust opwekken moest. En nu, door
mijn heengaan, zouden natuurlijk die lessen vervallen. Daarin
alleen meende ik de ware oorzaak van haar aandringen tot uitstel te moeten vinden. Onderweg echter verwierf ik de zekerheld dat ik mij bedrogen had, want ware ik een paar weken
Langer in het gasthuis van Straatsburg gebleven, zeer zeker
zou ik de langdurige, afmattende reis oneindig beter doorstaan
hebben, dan later het geval bleek te zijn. Maar de teerlingen
waren geworpen en op bepaalden dag en uur zou ik den terugtocht naar het Vaderland ondernemen.
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XXVIII.
OP WEG NAAR HET VADERLAND.

laatsten Woensdagmorgen van Januari 1919,
bracht de gasthuiszuster mij eene verheugende tijding. In eene aanpalende zaal werd een twintigjarige jongen van Zwijndrecht, eveneens politiek
gevangene, verpleegd. Deze was niet bijzonder zwaar ziek geweest en thans zoo goed als hersteld. Daar zij vernomen had
dat die jongeling den omtrek van Antwerpen bewoonde, had
zij hem aangespoord met mij te vertrekken. Dit zou mij een kostbare hulp onderweg wezen. Vermits het gasthuis eveneens een
vrijgeleide afleveren mocht, had zij er zorg voor gedragen om
mij eene verrassing voor te behouden. Daar deze Zwijndrechtenaar over geene enkele bagage beschikte, stelde hij zich vrijwillig aan mijn valies te dragen, dat ik, in elk ander geval,
hadde moeten achterlaten, omdat mijne krachten niet toelieten
het mee te voeren.
Op het laatste oogenblik verschafte de Zuster mij bovendien een gaanstok, welke mij wonderwel van pas kwam.
Hoe lang de reis duren zou, wilt niemand. Immers, alles
was nog abnormaal, en behalve de bekendheid met het uur van
vertrek, kon Been sterveling nopens de aankomst jets bepaalds
aanduiden, zelfs niet van de eene stall tot de andere. Hoe moest
het dan gesteld zijn met eene reis van Straatsburg naar Antwerpen ?
EN
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Met het oog op den onregelmatigen toestand in het algemeen, had de Zuster ons eene hoeveelheid brood en versnaperingen meegegeven. De geneesheeren drongen aan op het aanvaarden eener flesch wiin, waarvan, wanneer ik mij onderweg
te vermoeid of te afgemat mocht gevoelen, gebruik zou kunnen
maken. Aangaande de versterking van wijn, deelde ik wel niet
de zienswiize der doktors, maar ik weigerde het aanbod niet,
omdat de reis van Cassel naar Straatsburg geleerd had, dat er
ten slotte aan alles behoefte komt.
Ofschoon de trein, welke ons meevoeren moest, slechts
te 1 1/2 uur vertrok, en de statie niet ver van het gasthuis
verwijderd was, namen wij op den middag ons afscheid. Dit
afscheid vanwege de geneesheeren en de gewone Zuster, was
allerhartelijkst. Alleenlijk mocht het betreurd worden dat verscheidene Belgische politieke gevangenen, welke nog in het
gasthuis verpleegd werden en waarvan er eenigen, — zooals
ik later vernam, — ook stierven, niet met ons naar het Vaderland konden weerkeeren.
Toen wij het gasthuis verlieten, was het een onstuimig
weer. Er was een sneeuwstorm opgestoken, die ons op sommige oogenblikken het gaan belemmerde. Dergelijke weergesteltenis moest des te noodlottiger op mij werken, naarmate ik
bijna twee maanden lang geene open lucht meer gevoeld had.
Het was dus niet dan door het aanwenden der grootste krachtinspanning, dat wij de statie van Straatsburg bereikten.
Gelukkiglijk dat de trein, welke ons tot Nancy voeren
moest, bij onze aankomst op het spoor stand, want reeds eene
halve uur vOOr de afreis, was er geen plaatsje meer onbezet in.
Behalve ik, mijn gezel en een paar burgers, was gansch
onze wagon ingenomen door Fransche soldaten, waartusschen
een drietal officieren. Niet zoodra had een dezer officieren vernomen, welk lot ons in de Duitsche gevangenissen was beschoren geweest, of hij stelde onmiddellijk brood en vleesch aan
onze beschikking, waarvan wij slechts bij 't vallen van den
avond gebruik wilden maken.
Gedurende de reis ging het er lustig toe tusschen de
0 poilus. . Deze waren uitgelaten en zongen bijna voortdurend,
alsof zij zich ter kermis begaven. Ook wekte het aanstonds
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de opmerkzaamheid, dat de oorlog eene ongekunstelde toenadering tusschen soldaten en officieren had doen ontstaan, want
alien gingen op zeer vertrouwelijken voet met elkander om.
Ongeveer elf uur van den avond — dus met eenige uren
vertraging — reed de trein de statie van Nancy binnen, waar al
de reizigers afstappen moesten.
Wel sneeuwde het op dit oogenblik niet meer, maar de
nachtelijke koude drukte loodzwaar op mij. Die toestand was
des te pijnlijker daar er van onder dak komen geen spraak zijn
kon.
Allerwege waren er in de muren dezer statie bressen geschoten, groot genoeg om er met kar en paard door te kunnen
rijden. Een groot gedeelte van het dak was eveneens verbrijzeld. Het gevolg daarvan was dat, door het spelen van den
wind door de gaten, binnen de statie de koude schier onuitstaanbaar wend.
Toch bleef ons tijdelijk de vertroosting voorbehouden, dat
wij niet lang in dien toestand zouden blijven verkeeren. Voor
middernacht was de komst van een gewonen trein aangekondigd, welke naar Parijs vertrok. En vermits wij van alle treinen
gebruik mochten maken, hoopten wij weer spoedig onder dak
te zijn.
Nochtans, middernacht brak aan, en er vertoonde zich
geen trein, waardoor vele reizigers, en wij niet het minst, eene
erge teleurstelling opliepen.
Een andere, — ditmaal een expresstrein — zou te drie
uur van den nacht insgelijks naar Parijs vertrekken. Indien wij
zoo gelukkig waren er een plaatsje op te bemachtigen, zouden
wij ons toch nog mogen verheugen, want verschillende aangekondigde treinen voor andere richtingen hadden Nancy in den
steek gelaten om onbekende redenen.
Daaruit volgde dat de statie krioelde van reizigers, voor
de overgroote meerderheid bestaande uit Engelsche en Amerikaansche soldaten. Voor zooveel de plaatsruimte het toeliet,
hadden deze zich plat ten gronde gelegd, het lichaam met
hunne lange mantels bedekkend. Het waren als zoovele spookgedaanten die den grond der overgroote statie hadden ingenomen.
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Voor wat mij en mijn kameraad betreft, er viel niet aan te
denken het voorbeeld der soldaten te volgen. Wij moesten er
ons bij bepalen post te vatten in eenen hoek, om eenigermate
tegen de koude beschut te zijn.
De uren kropen traag, zeer traag voorbij, en wanneer zich
eindelijk in de verte een schril gefluit hooren liet, dat het naderen van den nachtelijken trein aankondigde, scheen het alsof
er een nieuw bombardement in aantocht was. Bij honderden
sprongen de schijnbaar ingesluimerde soldaten van den grond
op en snelden den trein te gemoet. Het scheen veeleer eene
bestorming in regel te wezen. Ook wij volgden dit voorbeeld
voor zooveel onze krachten het toelieten.
Toen wij echter dezen schier eindeloozen trein naderden,
zochten wij te vergeefs een plaatsje te bemachtigen. Men vocht
in den letterlijken zin van het woord om er op te geraken, en
daartegen waren mijne krachten niet bestand.
Het slot Bier wildemanstooneelen was, dat niet alleen wij,
maar honderden andere reizigers, na weinige minuten, den
trein de statie van Nancy zagen verlaten zonder er gebruik van
te hebben kunnen maken, en den volgenden morgen moesten
afwachten om voort te reizen.
Bij onze terugkornst in de halle was de grond opnieuw
bedekt met de lichamen der soldaten, en zoo dicht lagen ze
tegen elkander aangedrukt, dat het niet mogelijk was er zich
een weg door te banen. Waar men stond of lag, moest men
blijven staan of liggen.
Omstreeks vijf uur van den morgen kwam er eenige verandering. Andermaal begon het overvloedig te sneeuwen, en
men hoefde niet eens naar de zoldering te kiiken om te weten
op welke plaatsen deze stuk geslagen was. Na enkele stonden
was het, alsof hier en daar spierwitte tapijten waren gespreid
op de mantels der te gronde liggende soldaten. Enkelen dezer
richtten zich langzaam op en gingen elders een onderkomen
zoeken, maar het meerendeel scheen zich niet te bekommeren
om den sneeuw, waarmee hun lichaam overdekt was.
Dien nacht had mij eene maand toegeschenen. Aan slapen
had natuurlijk niet kunnen gedacht worden, en hoe meer de
dag naderde, hoe duizeliger werd het mij in het hoofd.
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Tusschen zes en acht uur van den morgen hadden verscheidene treinen eene groote hoeveelheid reizigers opgenomen, waardoor de overvloed geweken was, en ditmaal bleek
de hoop niet uitgesloten onze refs te kunnen voortzetten.
En inderdaad, voor omstreeks half negen was er een trein
op Parijs aangekondigd. Weidra was deze goed gevuld, maar
van eene eigenliike bestorming zooals dien van den nacht, kon
geene spraak meer wezen. Wat meer is, wij vonden eT eene
geschikte zitplaats op en de verwarmingsbuizen knapten mij
langzamerhand weer eenigszins op, zoodat het doorstane leed
van den nacht zoo niet onmiddellijk vergeten, dan loch spoedig
geheeld was.
Langen tijd echter bleef die schoone toestand niet duren.
Regelmatige treinen liepen er op dit tijdstip zeer weinig, en
bovendien was het aantal heel beperkt. Geen wonder dus dat
aan elke tusschenstatie er meer dan te veel reizigers gereed
stonden om vervoerd te worden. Het meerendeel dezer reizigers
waren Fransche soldaten Welke naar hunne haardsteden weerkeerden en dubbel plaats innamen door hunne buitengewone
bagage. Op een dertigtal kilometers van Parijs was de trein
zoo vol geloopen, dat het volstrekt onmogelijk was geworden
er zich nog in te bewegen. Bijna eene halve uur lang reed de
trein om zoo te zeggen stapvoets voort tot aan de dichtst bijgelegen statie. Er moest dus een en ander aan gehaperd hebben.
Het geheim was weldra opgehelderd. Alleman moest uitstappen
en toen vernamen wij, dat een der wielen van een wagon gebroken was. Het kon alsdan ongeveer negen uur van den avond
geweest zijn, en de sneeuw viel zoo overvloedig, dat wij alien,
na een paar minuten, er als witte spookgedaanten uitzagen.
Er waren ongeveer drie-kwaart uurs noodig vooraleer de wagon met het gebroken wiel uit den trein verwijderd en door een
ander vervangen was. Eindelijk te elf uur kwamen wij in de
Fransche hoofdstad aan.
1k kan voor de waarheid niet instaan, maar in" den loop
van den morgen had een Fransch officier op mijne vraag geantwoord, dat in gewone omstandigheden deze trein omstreeks
twee uur van den namiddag te Parijs aankwam. In dit geval
hadden wij dus eene vertraging van negen uren ondergaan.
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Van in den loop van den dag had ik er mij wel eenigszins
om bekommerd, wat er van ons, bij onze aankomst te Parijs,
geworden ging, te meer daar alles liet voorzien dat het op een
laattijdig uur gebeuren zou. Nochtans, een Fransch onderofficier, die zich tegenover ons be yond, had ons dienaangaande
dadelijk gerust gesteld. Hij zou ons naar een bureel geleiden,
uitsluitend ingericht met het doel de vreemdelirgen hulp te
verleenen, welke zich op den terugtocht naar hun Vaderland
,bevonden.
En inderdaad, niet zoodra waren wij in de statie te Parijs
afgestapt, of wij bemerkten een groot, opvallend opschrift in
Fransch, Vlaamsch, Engelsch en Italiaansch, met eene reusachtige hand het bureel aanwijzend, waarheen de << gerapatrieerden » zich bij aankomst begeven konden.
Wij waren niet de eenigen welke er zich aanmeldden. Een
tiental anderen hadden eveneens de reis van Nancy tot Parijs
meegemaakt. In het bureel werden wij op de harteliikste wilze
verwelkomd door een viertal Fransche damen, welke ons naar
eene dichtbij gelegen zaal leidden, waar ons een heerlijk avondmaal werd opgediend door liefdadige jufvrouwen uit den gegoeden stand, die er de nederige rol van dienstmeiden vervulden.
Middernacht was reeds voorbij toen dezelfde damen ons
vergezelden naar een met dit doel opzettelijk ingericht lokaal,
om er den nacht door te brengen.
Daags nadien konden wij bestatigen, dat deze voortreffelijke instelling onder toezicht der Verbondenen stond, want wij
zagen er officieren van een aantal nationaliteiten, die er de leiding van hadden.
Wij moesten ons regelmatig doen inschrijven, wat ons de
verzekering gaf, dat wij niet aanstonds zouden voortreizen. Een
Belgisch officier, daarover ondervraagd, deelde ons mee dat,
gezien het onregelmatig loopen der treinen, er gewoonlijk van
twee tot drie dagen verstreken, vooraleer de reis te kunnen
voortzetten ; maar hij verzekerde ons tevens, dat wij er ondertusschen op de best mogelijke wijze zouden verzorgd en gevoed
worden ; kortom, dat het ons aan niets ontbreken zou.
En dit was inderdaad het geval. Er vertoefden op dit
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oogenblik ongeveer een paar honderd politieke gevangenen
in goed verwarmde zalen, en konden koutend den tijd doorbrengen.
Het stond ons insgelijks vrij, wandelingen door Parijs te
maken, maar ik was er geenszins op belust. De luchtgesteltenis was niet geschikt om daar ruimschoots gebruik van te
maken, en voor wat mij betreft, mijn gezondheidstoestand was
van zulken aard, dat ik niets beters verlangde, dan naast het
vuur den dag van ons vertrek of te wachten.
Slechts eenmaal had ik het gewaagd mij in de straten te
begeven. Het was den Zondagmorgen. 1k had het inzicht een
telegram naar mijne vrouw te zenden, haar mijne nakende
aankomst meldend. In het telegraafkantoor deed ik eene bevinding op die als een teeken des tijds wel waard is hier vermeld
te worden. Na drie maanden wapenstilstand kon er, wel is
waar, uit Parijs naar Antwerpen getelegrafeerd worden,
maar.... het telegram zou ongeveer zes dagen onderweg blijyen. Daar de Belgische officier mij gezegd had, dat wij den
Maandagavond de Fransche hoofdstad konden verlaten in
bestemming voor Belgie en onderweg geen noemenswaardig
oponthoud meer zouden hebben, was het bijgevolg onnoodig
het telegram door te zenden.
Op den bepaalden tijd, omstreeks tien uur, verlieten,
ander aanvoering van twee officieren, een goed honderdtal
politieke gevangenen deze voorbeeldige inrichting, waar men
ons met de beste zorgen omringd had.
Het was echter geen gemakkelijke taak am ons alien te
doen plaats nemen op eenen trein, welke bij onze aankomst
reeds meer dan behoorlijk door reizigers was ingenomen. Zoo
goed- of kwaadschiks het ging, moest ieder maar trachten met
zijne - pakken en valiezen een plaatsje te veroveren. Toch bekloegen wij ons daarover niet al te zeer. Voor ons was het
hoofdzaak te vertrekken, al hadden wij ons, in voorkomend
geval, boven op de wagons moeten zetten.
Om elf uur liet zich een schril gefluit hooren en langzaam
zette de dampende reus, met ziin buitengewoon grooten nasleep,
zich op weg in bestemming voor Kales.
Men had ons te Parijs voorzien van het noodige proviand
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voor een paar dagen, zoodat wij alle hoop mochten koesteren,
zonder verder honger te lijden, Antwerpen te bereiken.
Met eene regelmatige snelheid werd de nachtelijke reis
begonnen en voortgezet, en bij 't aanbreken van den dag kwamen wij aan in de ontelbare malen gebombardeerde Fransche
stad Kales.
't Was een verwoest oord zonder weerga.
Een andere trein stond onder stoom om ons naar Duynkerke en van daar naar Veurne te voeren, zoodat wij slechts
hadden over te stappen.
Ditmaal hadden wij plaatsruimte genoeg, en het geleek er
zoo wat naar, alsof wij zoo gemakzuchtig mogelijk den eersten
voet op vaderlandschen bodem gingen zetten.
Dit gebeurde omstreeks den Dinsdagmiddag, toen onze
trein Veurne binnenstoomde, waar wij een paar uren oponthoud hadden.
Ofschoon alles om ons heen getuigde van barbaarsche
verwoesting, werd ik toch een onbeschrijflijk gevoel gewaar
bij 't betreden van den moedergrond, na mijn langdurig verNV in Duitsche kerkers. Men moet dit alles doorleefd hebben
om er eenig besef van te krijgen.
Immers, sedert jaren zag ik de eerste maal mijn Land
weer, zooals ik het van kindsbeen of gekend had, met dien
breeden vrijheidsgeest, dien alle vol gen der aarde ons benijden
moesten. Wij mochten ons andermaal uiten zooals wij waren,
zonder gevaar te loopen door Pruisische pinhelmen omringd
en in de gevangenis geworpen te worden. Openlijk mochten
wij thans zeggen, wat wij zoolang op bedekte wijze hadden
moeten doen : dat wij voor de verdrukkers van ons Land de
diepste verachting koesterden.
Toen de trein zich op het punt be yond de aloude stad
Veurne te verlaten, kwam een bejaarde kloosterzuster zich
tegenover mij plaatsen. Deze vertrok naar Brugge en zou dus
denzelfden weg als wij volgen. Te oordeelen volgens hare
gewestspraak, moest zij ergens uit den omtrek van Dixmuide
geboortig zijn. 1k had mij daarin niet vergist, want zij bekende
dat hare wieg tegenover het gemeentehuis dier stad had geschommeld. Daar wij tijdens den oorlog in de dagbladen toch
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zooveel hadden gelezen over bombardementen dezer streek,
vroeg ik haar, of zij mij onderweg het stadje zou willen aantoonen, wat zij dan ook beloofde. Wanneer dit gewichtig oogenblik was aangebroken, strekte onze medereizigster de hand
uit en sprak : # Al wat hier in den omtrek zichtbaar is, maakte
eenmaal Dixmuide uit I
En al wat wij bespeuren konden, waren puinhoopen, en
hier en daar de nog rechtstaande muren eener uitgeblakerde
kerk.
Weidra bemerkten wij het uitgestrekt tooneel van den wereldbefaamden IJzer, eene rivier die, van uit den trein gezien,
hoogstens een dozijn meters breedte hebben kon. Hier was het,
waar jarenlang onafgebroken krijg was gevoerd door de machtige Duitsche legers, zonder er zich ooit het meesterschap te
kunnen verwerven.
Welke ruInen vertoonden zich zoo ver onze blikken reiken konden !. .. In de verte eene onafzienbare rij houten kruisjes, de begraafplaats van duizenden onzer dapperen ! Allerwege
diepe putten, veroorzaakt door het werpen van reusachtige granaten en obussen ! Zelfs vlak tegenover ons lagers de wrakken
van een uit elkander gerukten locomotief ! 't Was al flood en
vernieling wat zich vOOr onze oogen ontrolde, nog akeliger
gemaakt door het gure jaargetijde ! Maar ook geweldige sporen
van vernieling waren meer dan te veel zichtbaar geweest te
Nancy en op •den weg naar Parijs, waar niet zelden de huizen
van gansche straten waren weggemaaid !
Neen, aangenaam was de indruk niet, die deze onafzienbare woestenij op ons teweeg bracht, en het buitengewoon
langzaam rijden van den trein werkte nog somberder op ons
gemoed. Voeg daarbij, dat wij reisden in wagons, waarvan de
heift der ruiten verbrijzeld waren, zoodat wij half bevrozen op
onze banken zaten, en men zal zich gemakkeliik een denkbeeld
vormen van de wijze, waarop wij door deze woestenij togen.
Te Brugge kregen wij nog een staaltje van Duitsche bandieterijen. Tegenover den trein die ons aangevoerd had, bevonden zich op eene lijn een veertigtal dichtgesloten wagons.
Op mijne vraag wat deze wagons te beduiden hadden, gaf een
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woord : « Al deze wagons zijn opgepropt met voorwerpen,
allerwege door de Duitschers in ons land gestolen. De gelegenheid heeft hen ontbroken deze gestolen voorwerpen naar
Duitschland te voeren. In afwachting dat de bestolenen opdagen, blijven deze wagons hier staan. »
En om mij nog beter van de waarheid te overtuigen, duwde
de onderofficier een der wagondeuren een weinig open. Deze
deur verder openen, zou voor gevolg gehad hebben dat een
aantal voorwerpen ten gronde zouden gevallen zijn. Toch was
er voldoende ruimte om bij den eersten oogslag na te gaan uit
welke bestanddeelen de lading bestond. Benevens een paar
prachtig gebeeldhouwde kasten, vertoonden zich eene gewone
Leuvensche stoof, potten en pannen, in gebruik bij den eenvoudigen landbouwer ; op deze stoof prijkte een groote antieke
koperen penduul uit den tijd van het Directoire, zonder twijfel
geroofd uit een of ander kasteel. Tegen den achterwand van
den wagon was eene groote schilderij geplaatst, waarvan
slechts het bovenste deel zichtbaar was ; kortom, deze voorwerpen behoorden thuis in al de klassen der maatschappii, zoodat de keizerlijke dievenbenden niets of niemand in het rooven
ontzien hadden. En volgens de onderofficier mij verzekerde,
deed dezelfde verscheidenheid van voorwerpen zich in al de
andere wagons voor.
Omstr #eks acht uur van den avond kwamen wij te Gent
aan. Niemand bekommerde er zich om menschen, die jarenlang in Duitsche gevangenissen hebben doorgebracht, en bij
hunne aankomst in de stad der Artevelden niet eens wisten,
waar of hoe zij er den nacht konden doorbrengen. Geen statiebeambte had dienaangaande eenig onderricht ontvangen. Dit
liet mij veronderstellen dat de politieke gevangenen, welke voor
ons te Gent op hunnen terugtocht waren aangeland, op geen
grooter voorkomendheid aanspraak hadden kunnen maken.
1k was zoodanig afgetobd, dat ik niet den moed bezat mij
in de stad te wagen met het inzicht er een nachtverblijf op te
sporen, en daarom stelde ik mijnen gezel voor, ons neer te
vlijen op eene bank der wachtstatie tot den volgenden morgen,
wanneer er gelegenheid bestaan zou de reis naar Antwerpen
voort te zetten.
309

De jonge Zwijndrechtenaar stemde daarmede in, maar gevoelde nog weinig lust, reeds om 8 1/2 uur te trachten op eene
harde bank verkwikking in den slaap te vinden ; te min, daar
hij den ganschen vorigen nacht in den hoek van onzen wagon
slapend had doorgebracht. Daarom kuierde hij van links naar
rechts, en na eenigen tijd keerde hij weer met een gunstig bericht. Hij had onderschept dat er omstreeks tien uur nog een
trein uit Gent naar Brussel vertrok, in welke laatste stall wij
den volgenden morgen zeer gemakkelijk eene verbinding met
de Scheldestad zouden kunnen vinden.
Dit was een uitmuntend gedacht en wij besloten er gebruik
van te maken.
Ofschoon deze trein goed met reizigers bezet was, kostte
het ons toch weinig moeite er een plaatsje op te veroveren.
Omstreeks een uur van den nacht landden wij in de hoofdstad aan.
Eene afdeeling van het Roode Kruis had in de statie hare
tenten opgeslagen, wat te Gent niet het geval was.
Daar er dien nacht geen trein meer naar de Scheldestad
vertrok, vroegen wij aan Damen van het Roode Kruis een onderkomen voor eenige uren, totdat wij verder zouden afreizen.
Het antwoord luidde, dat wij nog eene telloor soep konden
bekomen, maar dat bet lokaal op het punt was gesloten te worden, en niemand er den nacht mocht in doorbrengen.
Op bitsen toon liet ik er op volgen, dat wij in dit geval we!
den nacht onder de open lucht zouden doorgebracht hebben,
maar dat ik mij tot dan toe een hooger gedacht gevormd had
van de Damen van het Roode Kruis.
— 0 Het reglement is daar ! » wierp een der Damen met
pruilenden mond op.
— « Als het zoo is, madame of jufvrouw, hebt gij gelijk
het reglement toe te passen >>, weersprak ik. 0 Indien wij verdoolde schoothondjes waren, in plaats van politieke gevangenen, die jarenlang in Duitsche kerkers hadden gezucht en bier
halfdood toekomen, zou er misschien wel op eene andere wijze
voor een onderkomen gezorgd worden. 1k wist niet dat men er
in de hoofdstad van miln Vaderland zooveel dankbaarheid op
nahield, en vooral bij de Damen van het Roode Kruis, welke
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verondersteld worden fijngevoeliger te zijn dan de mannen. »
En het laatste woord was over ons nachtverblilf gesproken.
Eene ijzige mistlucht zweefde over de stall. Er bleef ons
geen anderen uitweg dan plaats te nemen op eene natte bank
der statie en in dien toestand den morgen of te wachten.
Langzamerhand doorweekte de mist onze kleederen. Mijn
jonge gezel hield het op de zitbank niet zoolang vol,maar stond,
na eene halve uur, op, en begon heen en weer de halle der statie te wandelen. 1k bleef zitten, want de vermoeidheid had mij
zoo zeer aangegrepen, dat ik mij bijna niet meer oprichten kon.
In zulken erbarmelijken toestand volvoerden wij de laatste
statie van onzen kruisweg.
Te zeven uur 's morgens reed er een trein van Brussel op
Antwerpen. Fen weinig te voren bocci ik mij aan in het telegraafkantoor om een telegram naar mijne vrouw te zenden. Dit
kon gebeuren, maar.... het zou eerst in den loop van den
namiddag op zijne bestemming komen. Het was derhalve nutteloos, want ik hoopte omstreeks negen uur thuis te wezen.
Het laatste rit werd ondernomen, dat toch nog drie voile
wren duurde. Was het de lange afwezigheid uit mijn Vaderland,
of was mijn gezondheidstoestand in zooverre verergerd, dat ik
mil bijna van niets meer rekenschap geven kon ? Althans, wanneer ik van tijd tot tijd in de ruimte blikte, herkende ik onderweg schier niets meer.
Alles was mij vreemd geworden. Tetnauwernood herkende
ik hier en daar nog eon dorp, ofschoon al deze mil zoo wonderwel bekend waren.
Maar ook was het volop winter. Alle bedrijvigheid, alle
veldarbeid was stil gelegd. Een sneeuwiapiit had de onmeteliike
groene omgeving vervangen, en de wateren welke wij voorbij
reden, waren met ijskorsten bedekt.
In geene enkele tusschenstatie de geringste beweging ;
zelfs niet te Mechelen, waar ik, met uitzondering van een paar
treinwachters, geen mensch te zien kreeg.
Ja, het scheen mij toe alsof ik voor de eerste maal door
een vreemd land reisde, zonder te weten waar ik aanlanden
zou. En dan, we waren slechts met twee in onzen wagon.
311

Zoo kwamen wij eindelijk op het terrein onzer bestemming.
Zonder de hulp van mijnen jeugdigen kameraad, zou ik in
de statie te Antwerpen den trein niet meer hebben kunnen verlaten.
1k verzocht den Zwijndrechtenaar als laatste gunst mijne
familie van mijne gansch onverwachte komst te gaan verwittigen, waaraan hij bereidwillig voldeed. Eene halve uur later
daagde mijne vrouw en mijn oudsten zoon op met een rijtuig,
om mij of te halen en naar huis te voeren. Beiden hadden mij
sinds lang flood gewaand.
De reis van Straatsburg naar Antwerpen had juist acht
dagen geduurd.
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XXIX.
EEN WOORD TOT SLOT.
irsiTt
,re

heerschte er vreugde in mijnen huiskring om
mijnen plotselingen terugkeer,, maar ik zelf kon in
die vreugde niet deelen, want indien de refs een
paar dagen langer hadde moeten duren, zeer zeker
zou ik niet levend in mijne geboortestad weergekeerd zijn.
Onmiddellijk na mijne thuiskomst was ik genoodzaakt mij
te bed te begeven en weer zweefde ik eenige dagen tusschen
leven en dood.
Wanneer ik het zelfs verscheidene weken later waagde
den trap te beklimmen, moest ik op elke trede eene wijl blijven
uitrusten.
Gansche dagen en nachten bracht ik door met hoesten,
als in het zwaarste stadium mijner ziekte. Ofschoon ik er in
mijn naaste omgeving nooit over sprak, toch droeg ik de innige
overtuiging in mij, dat ik het in een min of meer kort verwijderd tijdstip met den dood betalen zou. Op dit tijdstip zou ik
mijn heengaan als eene verlossing beschouwd hebben. Wat
meer is, ik zou mijn hoofd in alle gerustheid neergelegd hebben met de verzekering, dat mijn lichaam ten minste op vaderlandschen bodem zou begraven worden.
Maar God had er anders over beslist. 1k genas langzaam,
zeer langzaam, maar zes maanden na mijnen terugkeer was de
herstelling zoo weinig gevorderd, dat ik geen vijftigtal schreden
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doen kon, zonder als eene verlamming in de beenen gewaar te
worden.
Inmiddels hadden de vrienden van in den bloeitijd der
« Droogstoppels » en der o Vrije Stem 0 mij herhaaldelijk bezocht, maar alleen zij die lief en feed met mij gedeeld hadden,
die er zich om verheugden wanneer wij tijdens den langen duur
der bezetting, Duitschers en landverraders onmeedoogend
naar de ziel tastten, maar die ook de kerkers der Duitsche
gevangenissen gekend hadden.
Het overige der wereld bleef ons onverschillig, al hadden
wij dan ook achttien maanden lang onverdroten gewerkt, ten
koste onzer nachtrust en geldelijke opofferingen, met het eenig
doel, den moed van het yolk hoog trachten te houden ; al hadden wij in de gevangenis zooveel behendige wilskracht weten te
betoonen dat, ondanks de dageNksche bedreigingen van gefusiljeerd te worden, niet een der menigvuldige medewerkers en
propagandisten in het net der Duitschers hangen bleef. Want
het proces van Droogstoppel was het eenige dat door het
0 Kriegsgericht » nooit in het reine kon getrokken worden, al
wist men dan ook dat er een heele plelade helpers achter ons
hadden gestaan.
Ja, men heeft mij later wel eens het verwijt toegestuurd
dat al de rampen, welke over mijn hoofd kwamen, ik er zelf
over getrokken had door het scherpen mijner pen. Volgens die
lieden zou ik beter gedaan hebben de pen te laten roesten en
de activisten vrij spel te geven. Maar deze zullen wellicht nooit
eenig begrip van vaderlandsliefde gekend hebben, of vonden
het tijdens de bezetting misschien voordeeliger de schoenzolen
van den overweldiger te likken en handel met hem te drijven,
ten nadeele onzer hongerlijdende bevolking. En als er dan
tusschen mij en die o Leute » moest gekozen worden, zou de
keus niet twijfelachtig geweest zijn.
Neen, de dankbaarheid van mijn Vaderland was niet groot,
maar gelukkiglijk dat mijne aangeboren nederigheid nooit op
de geringste dankbaarheid gesteund heeft, waardoor ik er dan
ook Beene teleurstelling bij opliep.
Wel schreef ik tijdens den langen duur miiner ziekte de
4( Gedenkschriften van Droogstoppel 0, maar geenszins met de
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bedoeling ze onder het yolk te verspreiden : ik wilde enkel deze
schriften als herinnering voor mijne familie bewaren.
Het was eerst op herhaald aandringen van vrienden en
kennissen, die vooral drukten op het belang dat de jeugd er in
stelten kon voor de toekomst, dat ik besloot ze in het Hail te
geven.
Evenmin als gedurende de bezetting met mijne menigvuldige brochuren, heb ik thans eene financieele onderneming in
het oog.
Maar de schoonste belooning zou ik verwerven, indien
het mij toegelaten ware, aan het slot van dit laatste deel, het
Belgische yolk een welgemeenen raad te mogen geven.
Sinds den wapenstilstand van 11 November 1918 zijn reeds
jaren verloopen, en in plaats dat onmiddellijk daarna de vrede
NI alle volken zou weergekeerd zijn en de landen het onmogehike zouden beproefd hebben om uit hunne puinen en ontredderingen op te staan, hebben weinige daaraan gevolg gegeven.
Maatschappeliike wanverhoudingen, slecht begrepen economie,
maar bovenal onderlinge tweespalt houden nog steeds het meerendeel der oorlog gevoerd hebbende natien onderdrukt.
Helaas ! ook ons geliefd en nochtans zoo zwaar beproefd
Belgie, maakt op lien schier algemeenen regel geene uitzondering.
.
.
Denken mijne landgenooten, tot welke politieke denkwijze
zij dan ook mogen behooren, niet, dat de dag gekomen is, om
met de meeste rechtzinnigheid de handen in elkaar te leggen
tot herstelling van alles wat door den Duitschen indringer vernietigd en ontredderd werd tijdens de vier jaren van zijn schrikbewind ?
Zijn alien niet van gevoelen, dat het maar alleen door eendrachtig samenwerken zijn zal, dat de heropbouwing van het
land kan bevorderd, dat onze onmetelijke schulden langzamerhand kunnen gedelgd worden ?
Welnu, als iedereen daarvan overtuigd is, laten wij ons
dan ook den naam van Belg waardig makers ; laat ons ieveren
om het land uit zijne puinhoopen te doen herrijzen, zooals onze
voorvaderen deden, wanneer de oorlogsstorm over hunne gewesten gewoed had ! Maar die voorvaderen waren niet onder315

ling verdeeld zooals wij ; steeds gingen zij hand in hand om
het verwoeste binnen den kortst mogelijken tijd te herstellen,
en met fierheid zagen zij neer op het volbrachte werk. De geschiedenis van alle tijdperken is daar om het meer dan afdoende
te bewijzen.
Laten wij ons die lessen ten nutte maken ; laten wij de
overwinning bekronen met eenen geest van onderlinge verstandhouding, en dan zal ons land, hoe klein ook in omvang,
onzer oogpunt van_ welvaart, eerlang aan de spits der beschaafde wereld staan.
Na zooveel lijden, na zooveel gestort bloed van de dappersten onzer zonen, zullen wij dit benijdenswaardig lot ten voile
verdiend hebben !

EINDE VAN HET DERDE EN LAATSTE DEEL.
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