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Dit relaas wil een film ontrollen, die den overgang
laat zien, in een bepaalde streek van ons landje, van den
ouden tot een nieuwen tijd.
Die oude tijd was een doodgewone. De werklieden
fietsten naar de fabriek. De boeren bebouwden hun
akkers. De kinds en gingen naar school, en werden, om
half twaalf en om vier uren, door de zuster of den meester
teruggeleid tot op den hoek der astraat, waar de lange rij
kleuters uiteenstoof. Dichter. zonden, geregeld als een
klok, een maandelijl scli 'Mar :bun tijdschrift.
Philologen twistten, • hoofsch en hardnekkig, over den
bijvorm van een derden ,naamval in het middelsaksisch.
De dagbladen bracli.t'en voor sensatie-nieuws diefstallen
en auto-ongelukken, mitsgaders. bet vinden van een stukgesneden lijk. De treinen kwarnen nooit meer dan één
kwartier te laat. De gesprekken gingen niet uitsluitend
over den prijs van boter en vleesch. In het eten van roggebrood verheugden zich vooral de paarden. In de Kamer
werd, op tijd en stond, eraan herinnerd dat we 't meest
verachterd volk waren der wereld.
Die tijd droeg geen naam. We vermoedden eigenlijk
niet dat er een andere mogelijk was. Een zeer-geleerd volk
moest zich de moeite getroosten bij ons binnen te vallen,
om ons te doen inzien dat die -- plots verleden -- tijd,

— 5 --.

vr!eale heette. Die les werd beter begrepen naarmate ze
1ainger duurde.
Vergelijken we den ouden tijd bij een heldere lucht,
dan kwam de nieuwe opzetten als een onweerswolk. 't Is
eenige dagen drukkend geweest, er heeft een vreemde,
benauwende stilte op de vlakke landen gehangen. Nu
steekt, in het Oosten, een zwarte wolkenmassa den kop
omhoog. Het uitzicht der dingen wordt anders. Huizen
en boomgroepen staan bleek en vaal. De wegen, liggen
verlaten, het veld zonder leven of gerucht. Het gelaat der
menschen wordt grauw; ze gaan zwijgend om in een
wanlicht van angst en onrust. Reeds rommelt ver weg de
donder, vluchtige bliksems rennen langs den einder. En
de donkere wolk klimt al hooger -- als een zwartgeteerd
zeildoek over den glazen hemelkoepel heengetrokken...
;Weten; we nu nog wat we, die laatste maanden van
Veertien, gedacht, gevoeld, gehoopt, gevreesd, verlangd,
gedurfd hebben — onder de Wolk? Tien jaren zijn sedert
die vreemde, benauwende dagen heengegaan. Dit boekje,
dag voor dag in, die tijden bijgehouden, en de toenmalige,
niet huidige denkwijze van velen weergevend, — bewaart
de juiste herinnering aan onze kennismaking met Oorlog.
Hadde 't kunnen verschijnen in de eerste maanden van
Vijftien, zijn « aktualiteit » ware brandend geweest.
Kon 't weggelegd worden tot binnen honderd jaar, zijn
eenvoudige, waarachtige, geschiedenisj es werden belangrijker dan de Geschiedenis zelve. Doch het uitgeven van
aktualiteiten, tijdens de bezetting, bracht onaangenaamheden mee zooals ik mocht ondervinden, en van de eeuw
van morgen zijn we niet zeker. Daarom verschijnt dit
boekje nu maar...
Er is immers gebrek aan volkslektuur?
4 Oogst 1924.
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Aan deze tweede uitgave werd nagenoeg geen wijziging aangebracht. Het boek blijft wat het was : geen.
geschiedkundig relaas, maar een ' eenvoudig dokument
van oorlogsneurose. Dit dime tot antwoord op sommige
reklamaties. Het klooster van Tildonk liet weten dat de
gruwelen waarvan gewaagd wordt, niet voorvielen. Van
elders wees men mij op ware feiten die niet vermeld
staan. Nogmaals : ik schreef enkel op, wat ik persoonlijk
zag en hoorde...
Twintig jaren verliepen nu, sinds het uitbreken van
den Oorlog. Het jonge geslacht heeft die dagen niet meegemaakt, kent ‘ze maar van ho pren-zeggen. 't Belang van
deze eenvoudige, niet opgedreven, niet aangedikte, bladzijden, groeide, zooals voorzien, met den tijdsafstand.
Daarom bleek een herdruk gewenscht.
9 Maart 1935.

De Oproep.

31 Juli.
Dezen morgen, in het Klein Seminarie der goede stad
Mechelen, heb ik de jaarlijksche prijsuitdeeling bijgewoond. De studenten voerden Elkerlijc op, en een jonge
heer, met een meisjesgezicht, zong roerend de solo's van
Le bon Pasteur, een fransche cantate.
In den middag spoor ik naar Leuven om, van daaruit,
ter gelegenheid van Portiuncula, biecht te gaan hooren te
Lubbeek in het Hageland.
In de Mechelsche spoorhal, en te Leuven, de verlatenheid van een dooden Vrijdag. Langs de stofferige
straten, loom van zomerzon, de trage, slaperige bedrijvigheid der provinciestad. Ik treed de hoofdkerk binnen
om er mijn Kompleten te bidden : de rustige stilte staat
er strak als de hooge witte muren zelve...
In 't klooster houdt me, tot laat in den avond, een
oude studiemakker gezelschap. We halen de dagen van
vroeger op, vergelijken de droomera onzer achttien jaren
met de werkelijkheid onzer dertig. Ons leven ligt voor
ons uit als een brabantsche heirbaan : links en rechts,

op gelijke afstanden, de boomen van geregelde plichten
lang onveranderlijke dagen. Het trage rijzen naar een
blijder feest, het zachte dalen naar gelaten leed; het
zekere doel in de verte; en de blauwe hemel over alles.
Feitelijk kan ik me moeilijk neerleggen hij de gedachte,
dat die weg nooit eens zal leiden door een tooverstad,
of door een spookachtige wildernis...
Op klokslag middernacht — juist heb ik me te bed
gelegd — doet een forsche ruk de zware poortbel galmen. Vervaarlijk ratelt haar klare klank door de holl e
stilte. Na een oogenblik maar, een tweede ruk. Tot vijf
malen weergalmen de lange gangen van alarmgeluid.
Een zieke, denk ik, die berecht moet worden.

1 Augustus.
Al vroeg verneem ik het groote nieuws. De oorlog
tusschen Oostenrijk en Serbië, die, in onze kringen ten
minste, geringe belangstelling wekte — heeft een
Duitsch-Russischen oorlog uitgelokt. Dit feit brengt, op
zijn beurt, een algemeene mobilisatie teweeg in Frankrijk, en in... België ! Dertien klassen zijn opgeroepen!
Het ongeduldig nachtbellen gold mijn konfrater die,
zonder me vaarwel te kunnen zeggen, naar Luik moest
afreizen. Iets als een vage ontzetting grijpt me aan :
Oorlog, in onze onmiddelijke nabijheid ! We meenden
immers dat die alleen in boeken thuishoorde, of in halfbeschaafde streken zooals de Balkan, of Oost-Siberië.
Ziet ge een « vijandelijk leger » door de Leuvensche
Statiestraat aanrukken ! ? Met blijde opgewektheid stel
ik mij zoo'n opmarsch voor... de hooge bazen te paard,
ontplooide bannieren, den dreun van 't stappende voetvolk, gerammel en gehos van nog rookende kanonnen.
En de schetterende fanfaren, het toeteren der geheven
klaroenen ! Jongens toch, wat gaan we nog beleven!
—9—

Heusch waar : de woorden mobilisatie, oorlog, —
roepen niets anders in me wakker dan heugenissen aan
parademarschen en regimentsmuziek, ten tij de der
groote manceuvers rond de garnizoenstal waarin ik
werd geboren.
Om zeven uren, in den koelen blauwen morgen,
yang ik mijn vijftien kilometer langen wandeltocht aan.
De voorstad Blauwput door : eentonige rijen lage huizen
langzaam klimmend naar de heuvelen. Talrijk zakken
de soldaten af. Juister : de boeren en werklui die er
bijna grappig uitzien in het sedert lang opgeborgen,
verfomfaaid en te eng geworden krijgerspakje. De witte
broek staat op scheuren; het vestje omknelt den romp
als het spanvel een ingeregen worst; het reikt, van
achter, niet tot aan de broeksgesp. Onveranderlijk blijven op de borst twee knoopen los om het militieboekje
in te steken. Geen gezang, geen geroep. De kerels zijn
ernstig, toch niet neersi chilig; ze drentelen traag.
Op alle drempels vrouwen en moeders, met gore gezichten na den slapeloozen nacht, en oogera van kommernis dof . Slechts één zware matrone — en ik vind het
een wanklank — sakkert manhaftig tegen « die ministers
met hun soldaterij ! »
Langs groene doornhagen en lage tuinmuren bereikt
de baan het vrije veld, en vordert tusschen een statige
processie van zware olmen. Ik ontmoet troepen opgevorderde paarden, van alle kleur, ouderdom en
geschapenheid. Wanordelijk trappelen ze aan, blijkbaar
bevreemd om de vroege en verre wandeling. Hun
begeleiders, bej aarde pachters, tonnen geen geestdrift,
dragen zware rimpels in het voorhoofd. « Zal de minister
ons nu soldaten geven, in plaats van onze paarden, om
den oogst binnen te varen? -- Wist ik maar dat ze mijn
beesten goed voederen en niet mishandelen ! Mijn bruine
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werkt graag, hij zou zich dood trekken; maar als hij
slagen krijgt, verdraait hij het ! -- Kijk! de heeren moeten toch ook hun rijpaarden afgeven ! »
Uit een kasteeldreef leiden stalknechten vijf prachtige dravers aan. Een heer, in rijbroek, en met groatformaat papieren in de hand, stapt achterop... En verder
wendt de weg het heuvelig Hageland in.
In een vlek op de hoogte, vóór een breed wit huis,
reikt een soldaat, één voet op den drempel, de hand aan
een bejaarde vrouw. Een meisje, met beschreid gezicht,
leunt haar voorhoofd tegen de ruit.
Op de dekenij verneem ik dat de konsternatie groot
is in heel de streek. Te middernacht was de roffelende
trom door het dorp gegaan. De vrouwen hadden al bitter
geweend om het wegvoeren der paarden. Nu de mannen
ook weg moeten, stellen ze zich aan of ze gek waren.
« Er is geen middel om ze te doen begrijpen, klaagt de
Kapelaan, die er tureluursch om werd, dat ons leger
maar een week of twee aan de grens gaat liggen; -- dat
we met niemand in oorlog zijn en er dus van vechten
geen spraak is. »

Zondag 2 Augustus.
De dorpskerk staat hoog en alleen. Een bonkige
massa vergrauwde steen, doch lichter, ijler in de bleekgulden morgenzon, en verheerlijkt midden een halo
stralend klokkengelui. Rondom loopt een diepe holle
weg, en daarin : het traagzaam voorbijzingen der eerstezondagprocessie. Voorop de ordeloos trippende, liefonachtzaam rondgapende kleuters; dan de schooljongens, schel en eentonig kerkzang uitgalmend. Breedgeschouderde boeren, en oude pachtertjes met hoogen
rug onder den scheef afhangenden kiel, dragen schuin

de flambeeuw met druppende pit en duister vlammetje.
Achter het steile wierookgezwaai en de heldere bellekens der wit-en-roode koorknapen, de zikveretn monstranszon. Eindelijk de donkere nasleep van vrouwen en
jonge dochters, bijna allen met den zwartzijden doek —
de spaansche mantilla -- over hoofd en schouders. Het
blonde haar ziet men even, op 't voorhoofd, langs naz;arenerlijn gescheiden. Alom, langs welige hellingen,
golven de korenvelden in plechtige zondagsrust. En
toch snerpt het gebed, vlijmen de litanieën, smeekender...
Vaalpurperen dondertorens rijzen aan de lucht.
Op de pastorij grijpt ieder naar een dagblad. Voorloopig kan ik enkel bemachtigen een proefnummer van
den « Standaard », het weldra-te-stichten groote
Vlaamsche blad. In een program-artikel wordt er op
gewezen dat dit nieuw orgaan niet enkel een nagalm
zal zijn van de Fransche pers, maar het Vlaamsche
land ook in voeling zal houden met Germaansche
wetenschap, kunst en beschaving.
Al blijft de lucht, in den namiddag, dreigend donkeren, ik waag het, te voet, langs binnenwegen, naar
Leuven af te zakken. Regelmatig kantelen de hemelsche
vergaarbakken om boven mijn hoofd... Maar de vergezithten, over den ona,^fztienbaren giiijsgulden graanoogst, strekken majestatisch. Verre blauwe hoogten
dragen soms één machtigen, eenzamen, koepelronden
boom, tegen paarse onweerswolken afgedonkerd. Een
schamp bloedrood licht blikkert in de ruiten van een
dalgehucht. Wat een ruimte, denk ik na, voor het
aanzwenken en opstellen van legers ! Doch is het denkbaar dat pletterende mannenmassa's, ruiterschadronnen
en ijzeren kanonraderen het blonde hoofd dezer vruchtbare heuvelen zouden kneuzen?
Op een verlaten plein te Leuven vind ik de op- 12 —

gevorderde boerenpaarden weer. Ze staan er in lange,
roerlooze rijen, de vuilwitte schimmels, de vale en
bruinzwarte ruinen -- loom, beregend, vervreemd, met
kop en droeve oogen naar den grond.
Groote verandering, sinds eergisteren, in de statie.
De groote hal krioelt van volk en rumoert van opgewonden gesprekken. Een sterke afdeeling burgerwachten — de weldra beruchte garde-civiek, bezet de
kaaien. Hun geweren, met glimmende bajonnetten,
leunen aan elkaar in onberispelijke rotten. Het groote
nieuws — maar wie kan het gelooven? — is dat de
Duitschers het Groothertogdom hebben overrompeld
en dat de fransche vesting Longwy op vallen staat.
Men verzekert me dat geen treinen meer rijden. Toch
stoomt, om zes uren, mijn trein van 15.17 naar Mechelen
weg.
Ook hier loopt heel de stad op straat. Machtig veel
soldaten onder de menigte. De meesten in « négligé » en
duchtig beschonken. In 't klooster liggen de gangen en
plaatsen benedenvloers met een dikke stroolaag bedekt.
Een halfduizend piotten hebben hier den nacht doorgebracht. Schietpatronen, munitiebrood, pakjes mondbehoeften liggen in alle hoeken vergeten. De overige
gestichten der stad hadden ook inkwartiering. Onze gasten lieten een besten indruk na : 't waren meestal getrouwde mannen, stil en ordentelijk.
3 Augustus.
In de voornacht zijn een vijftal jonge medebroeders,
oude studiemakkers, toegekomen. Als verplegers opgeroepen, lagen ze met tweeduizend seminaristen,
priesters en kloosterlingen in de weiden onder Hemixem.
Hun afdeeling werd gisteren naar Mechelen gezonden.
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op stap, en bij dreunenden « Vlaamsche Leeuw », trokken ze langs de nachtelijke banen. Nog koken ze van
geestdrift.
Al vroeg mag ik ze naar het krijgsdépót begeleiden.
Soldatenkleeren, zooals de andere opgeroepenen, gaan
ze er niet halen : ze weten dat er voor hen geen beschikbaar zijn. Hun eenig onderscheidingsteeken is een driekleurig li ntje op de borst gespeld : dat echter volstaat
om de sympathieke blikken der burgers op ons te
trekken. Ik ken geen rust vóór ik ook zulk wimpeltje
kan opspelden. En nu vooruit op versnelden, maathoudenden stap, of we recht naar de g'ens trekken. We
voelen ons volstrekt niet belachelijk! — Feitelijk gaan
de gezellen enkel vragen, wat ze sedert drie dagen
vruchteloos doen, wààr ze heen moeten, en wat ze te
verrichten hebben.
De stad levert den woeligen aanblik der drukste
dagen van beiaardconcerten of Hanswijk-optochten. Te
voet, per kar en per spoor stroomen de gemobiliseerden
toe.
Troepen in nieuwe uitrusting marcheeren opgewekt
voorbij. Luidruchtige koopers verdringen zich in alle
winkels : proviand voor mogelijke afreis, en laatste
benoodigdheden moeten aangeschaft. Landslieden loopen
verwezen in die drukte. Een buitenman, boven de dertig
zéker, loom van een langen voettocht, vraagt met doffe
stem, terwijl hij bestempelde stukken toont : « Ferweerdige Paters, waar is dat ieverans, den dippo? » —
Kom maar mee ! » Maar we zijn hem te vlug, te blij. Hij
schudt het hoofd, wijkt af met tragen tred. De droefenis
van het afscheid, daarginder ten zijnent, is donker in
zijn oogen.
De middagladen brengen het ongelooflijk nieuws
dat Duitschland dóór België wil, en een ultimatum heeft
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gesteld!! Met den slag zijn kloostervrede en -stilte vervlogen! Niemand die 't nog uithoudt op zijn cel. Levendige gedachtenwisseling stuwt haar branding langs de
panden. Ik meen dat het ultimatum enkel beschouwd
kan worden als een vreesaanjaging, een proefstoot op
het vaststaan onzer onzijdigheid. Denkelijk geldt het
hier een vertwijfelde poging met de gedachte : « haat
het niet, het schaadt ook niet ». Of verkeert Duitschland
in oppersten nood? Is het de aangeblafte ever die nergens uitweg ziet, en dwars door haag en tuin wil breken ?... Mijn veronderstellingen wekken levendig verzet :
« ge zijt nen Duitsch gij ! » -- Cynische rechtsverkrachting, gewetenloos machtmisbruik, veroveringswaanzin!,
aldus moet het duitsch ultimatum uitgelegd.
In den nanoen, langs de Tinelvest, in de koelte die
uit de boomen valt en van uit de Dijle stijgt, drentelt nog
immer, niet wetend waarheen noch wat begonnen, de
bonte groep schoolmeesters, levieten, kapelaans, broeders
en paters van alle slag. Langs een blinden kalkmuur
wacht, nog immer, de rij oude ambulanciehuif karren
met rood kruis op wit vierkant.
Tusschen kerk en staat kwam volkomen verbroedering tot stand. Er heerscht een gewetensvol sans-gêne,
»een tikje aanstellerig zelfs : « 't Is oorlog, nietwaar! »
Nette heeren professors kluiven uit de vuist, paters
zetten de klokkende veldflesch aan den kop, jeudige
broederkes rooken de pijp. Geheime telegrammen, doch
die aan militairen wel mogen toevertrouwd, worden
overgefluisterd : « Tongeren genomen... Hasselt bedreigd. » Eenigen meenen te moeten gelooven, de meesten glimlachen misprijzend. « Plaats voor de grena
diers! ». Een voltallig regiment, splinternieuw uitgedost,
op rangen van vijf, zwenkt snel en ordelijk naar het
station. Met moeite kunnen de officieren de dravende
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manschappen bijhouden. Met ontzag, en welwillende
afgunst, monsteren wij op hun doortocht die bruingebrande, ruiggebaarde kerels. Eén reusachtige vent, met
een buik als een bierton — « een dubbele ! » -- doet luid
gejuich ontstaan. « Wie doet er mee voor 't Vaderland?
Komt met ons mee ! » roepen de soldaten de menigte
toe. Eén gele, magere, moppert : « Ge ziet ons gaan, maar
niet terugkomen ! » Zijn stem wordt overschreeuwd
« Neen ! neen ! tot binnen een maand ! » Maar waar een
bejaarde meid door de dichte haag toeschouwers dringt,
en twee lieve knaapjes te kussen biedt aan een grijs
officier, valt een stilte. Verre herinneringen aan illustratieplaten en oorlogsverhalen, zijn hij dit klassiek
tooneeltje, dat heden enkel roerend, niet tragisch kan
aandoen, ontwaakt.
Het wachten duurt. « Wat kostbare tijd, voor ons
en het leger verloren ! » Blijkbaar weet de overheid niet
wat met al die « pasters » aangevangen. En warm dat
het wordt ! Stilaan zijn de toekomstige brankardiers op
de koele trottoirsteenen gaan zitten, de beenen lang-uit,
den rug tegen de Dijle-borstwering. Lijvige onderpastoors, misschien wel een middag-dutje gewoon, liggen,
een half dozijn naast elkaar, uitgestrekt op den rug. Hun
valies dient voor kussen; den hoed leggen ze over de
oogen, hun hielen steunen in de straatgoot, vertikaal
staat de cigaar in hun gezicht te vunzen. Niemand vindt
dit vreemd. 't Is oorlog.
Rond de vieren komen opzetten, uit het Kathelijnekwartier, jonge meiden en zware matronen. Ze dragen
kannen en kruiken, of koffiepotten, schamele, huiselijke, wie men het aanziet dat ze nooit op straat zijn
geweest. Haar lavende gaven en noodende lach gelden
de flinke lanciers die ginder, naar het slachthuis heen, al
uren lang, in den zadel, op bevelen wachten. De brave
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ruiters zetten met overtuigd gebaar de kan aan den kop,
of nijgen met dankbare verteedering naar de Heembemdsche Hébé's die hun de veldlesch vullen.
Een oud moedertje bekommert zich ook om ons.
« Moeten al die heeren pastoors in Mechelen overnachten?
Indien iemand soms geen onderkomen vond, hij mag
naar vrouw die-en-die in de Nokerstraat komen : zij zal
heel gaarne haar bed voor een nacht afstaan. » Nog
andere barmhartige Samaritaanschen komen bij, en
vragen of we geen honger hebben : « We zijn wel arm,
zeggen ze goedhartig, maar deelen toch geerne. »
Ik ben juist op tijd in 't klooster terug om deel te
nemen aan de groote opruiming. Pater Gardiaan wil
dat alle spoor van inkwartiering uit het klooster verdwijne : « De Duitschers kunnen gansch onverwachts
binnen vallen, en met al dat stroo en dat schietgetuig... »
Het veronderstane vat ik dien zin op, dat er brandgevaar
gevreesd wordt. Eigenlijk bedoelt de Overste, naar ik
later begrijp, dat de Duitschers ons het herbergen van
eigen soldaten euvel kunnen duiden. Jong en oud sleept
de zware stroolaag naar buiten, tast mijten op onder
het afdak in den hof. Om half tien 's avonds, in 't helledonker, delf ik een diep en veilig graf voor een kistje
waardevolle papieren, me te dien einde toevertrouwd
door den Procurator der Chineesche Missie. Dit werkje
geeft me nu eens de echte oorlogs-atmosfeer ! Hoe lang
zal die schat in den grond geborgen liggen ? Tot overtollige zekerheid heb ik voor een verpakking gezorgd die
drie maanden tegen vocht bestand is.

4 Augustus.
Geburen brengen al vroeg, en mondelings, de jongste
berichten : « Hollandsch Limburg overrompeld; Visé
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bezet; Duitsche troepen trekken over de Maasbrug te
Maastricht. » Hoezeer me deze laatste tijding ook verontrust — in de oude Maasstad wonen mijn ouders —
toch blijven mijn gedachten in een andere richting
getrokken. Om tien uren komen de Kamers samen, en
dan zal er beslist worden of we werkelijk aan den grooten
strijd moeten deelnemen. De knecht staat op den uitkijk
om de « éditions spéciales » der bladen op te vangen.
Daar komt hij aangerend met het officieele, het kapitale
bericht : « Duitschland verklaart den oorlog aan Rusland, Frankrijk en België! » Een donderslag! Duitschland verklaart, Tons, den oorlog.
Hoe zwaar, hoe ontzettend, hoe vol bedreigingen
klinkt nu dit laatste woord ! We staan verpletterd, kunnen onze oogera niet gelooven. « Duitschland verklaart
den oorlog aan België !... » We voelen het feit aan als
een lafheid, een verraad, een grijnslach van den reus
die in zijn hand een kind gaat doodnijpen. Mijn laatste
illusies betreffende Duitschland zijn nu heen, onherroepelijk. Heb ik tot nog toe gedweept — en welk
ontwikkeld Nederlander deed dit niet? met duitsche
degelijkheid en ontwikkeling, — sympathie en bewondering zijn omgeslagen in toorn en afschuw en walg.
Er kwelt me een spijt dat ik geen volbloed Belg ben, om
rechtmatiger, dieper nog, meê te voelen de machtige
stroomingen van haat, liefde, leed, geestdrift, vrees en
betrouwen en strijdlust, die op dit oogenblik de harten
verruimen en veredelen, stalen en harden ! Véél wil ik
geven om zonder zweem van wanklank te kunnen zeggen
— tegenover mezelve, dat gaat reeds, doch in bijzijn
van anderen : ons land, onze koning, ,ons leger. Ik ben
en blijf — totdat die wensch gedeeltelijk in vervulling
ga — de gloeiende Vaderlander wiens leven geen waarde
heeft indien hij 't niet kan blootstellen in den strijd!
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Aan den avond wordt ik door den portier gezocht :
« Een soldaat heeft naar U gevraagd. » Heerlijk ! Is niet
elk soldaat een bevoorrechte, een heilige!
In het schemergrauw spreekkamertje vind ik een
jong liniesoldaat, een « plotje » dus, wat slank en tenger,
fijn van wezen, met zwarte, heldere oogen. Hij is hoogstudent te Leuven, bevriend met twee mijner vrienden,
dus ook, hoewel we elkaar nooit zagen, met mij. Hij
komt zoo juist uit Antwerpen, met ettelijke andere
duizenden; zal te Mechelen overnachten, in een Cinema
van den Bruel, en morgen doormarcheeren tot over
Leuven. God weet hoe ver!
Moe is hij. Die zware ransel; en meer 't fietsen dan
het gaan gewoon zijn; en of ik niets weet voor zijn zeere
voeten? -- Onze krijger weet niet eens wat « blijnen »
zijn, en hoe men die geneest. Vanwege Pater Gardiaan
heb ik opdracht mijn soldaat goed te onthalen... We
verpraten een gezellig uurtje. Hoe blij is « Leo » z'n hart
eens te kunnen ophalen ! De andere soldaten zijn wel
goede, doch ruwe en onwetende jongens : men heeft er
zoo weinig aan. — Zou ik geen boekje der « Navolging
Christi » voor hem hebben ? Om in de rustpoozen een
troostende gedachte uit op te halen! Het boekje bekomen,
stapt hij op, frischgemoed en welgezind. Zoo gauw de
overwinning te Luik zal behaald zijn, komt hij zéker
over Mechelen terug, om mij, eerst van allen, op te
zoeken, en alle bijzonderheden van den strijd mee te
deelen. Tot afscheid herhaal ik hem, half lach en half
ernst, de laatste vermaning van zijn eigen vader : « Leo,
uw plicht doen; maar niet te zéér den held willen uithangen! »
Nog tweemaal heb ik, vóór de overwinning, nieuws
van Leo gehad. Na een week of twee schreef hij me hoe
hij ongedeerd den slag van Rotselaer had meegemaakt.
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Een vreeselijk tafereel hing hij op van het fluitende
snelvuur, het donderen der kanonnen, het vloeken en
kermen der zwaargewonden. Z66 gruwelijk had hij zich
den oorlog niet voorgesteld. Mocht God spoedig een einde
stellen aan de menschenslachting... Een tweede brief van
hem ontving ik vier jaren later. Als krijgsgevangene was
hij in de Duitsche kampen ziek geworden, en naar Lausanne in Zwitserland overgevoerd. In de « Stem uit
België », het blad der Vlaamsche uitgewekenen in Engeland, had hij van mijn aankomst op het front gelezen. En
zijn schrijven bereikte me te Cabour-bij-Adinkerke, waar
ik sinds een j aar als verpleger dienst deed!

Vrijwilligers.

5 Augustus.
In de stad gaat de groote mobilisatie haar gang. Op
't Stadhuis is een aanwervingsbureel voor vrijwilligers
geopend. Boven deuren en ramen loopt in groote blokletters het opschrift : Jonge Belgen, doet uw plicht.
Talrijk bieden de mannen zich aan; gebaarde veertigers
en jongens van zestien, zeventien jaren. In lange rijen,
langs het Baanpad, wachten ze hun beurt af. Ze kennen
maar één vrees : afgekeurd te warden. Wie dat opperste
onheil overkomt, schreit bittere tranen. De uitverkorenen
daarentegen raken den grond niet meer. Voor geen geld
zouden ze zich op straat vertoonen zonder geweer; en
dan moet, boven in den loop, een papieren vlaggetje
staan, of beter nog, twee, drie vlaggetjes, de kleuren der
Verbondenen, boven elkaar. Ze stooten daar wel eons
een ruit mee in, of trekken scheuren in de tent boven de
winkelramen, doch wie zal hen dat kwalijk nemen?
Stralend van geluk, de heldenborst hoog opgezet,
nemen ze de felicitaties der jonge dochters in ontvangst.
« Wij doen we maar djust wa we moeten doen, maske »,
—
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antwoorden ze met nederigen hoogmoed. Van tijd tot
tijd rukt een pas-uitgeruste kompanie op oefeningsmarsch uit. Beladen met pak en zak als muilezels,
zweetend, hijgend, apoplektisch rood, draven ze in
haastig tempo voorbij. De begeleidende luitenant moet
den looppas nemen om dien onverzettelijk-goeden wil
hij te houden. Blazend van inspanning vermaant hij :
« Du calme ! Of ge houdt het geen tien minuten vol ! »
Ondertusschen voel ik hoe de spanning dezer dagen
me te machtig wordt. 's Nachts kan ik niet meer slapen,
en overdag kwelt me een stekende hoofdpijn. Ik verbeeld me hoe 't er moet uitzien te Verviers, waar, naar
een officiëel bericht, de uhlanen zijn binnengevallen.
Dààr gaat het nog : het schijnt dat vriendelijk-zijn
tegenover de bevolking hun opdracht is. Of ze daarmee
meenen aan de welverdiende straf te ontkomen ?... Maar
hoe mag het te Luik toegaan; hoe te Maastricht? Ik zie
de Maasbrug`, daarginder, vol zwaarstappende mannen
en dichte bajonnetten; ruiters en rechte lansen over de
breede heirbaan naar Tongeren. Heel duidelijk herinner
ik me nu wat ik over Oorlog zooal gelezen heb — nog
onlangs in Oorlog en Vrede van Tolstoï — en ik huiver
om de naarheden die een overrompeling door vreemde
legers meebrengt. En nu het zóó noodig is, nu ik de
mijnen daarginder zou kunnen en moeten beschermen,
voel ik me tot bidden volkomen machteloos.
Gedienstige buren onderrichten onzen portier, die
pessimistisch is aangelegd, en met ronde schrikoogen
het groote nieuws aan de kloostergemeente overbrengt,
nieuws dat ons uitmuntend schijnt : De Franschen
rukken binnen langs Doornik; Engeland verklaart
Duitschland den oorlog; heden avond nog wordt een
Engelsch keurkorps te Mechelen verwacht.

6 Augustus.
Groot gejubel in het konvent. « Veertig duizeind
Duitschers bestormden Luik, acht duizend liggen, na
één nacht, verslagen. » Zóó optimistisch worden we
plots gestemd, dat we de hulp van Franschen en Engelschen betreuren : « We kunnen 't immers wel alleen
gedaan krijgen! »
De portier weet dat dezen nacht Engelsche troepen
door de statie gereden zijn. Het volk juichte ze uitbundig
toe en heeft ze op allerlei goede dingen onthaald.
Twee onzer medebroeders hebben gevraagd, en
bekomen, de toelating als vrijwilliger naar 't leger te
gaan. Voor deze geluksvogels werd waarheid mijn
liefste droom. Maar waarom zou ik ook geen aanzoek
wagen? Wat zou het heerlijk zijn, « te midden van de
eentonigheid der dagen », een maand of wat den grootsten veldtocht der geschiedenis mee te maken ! Géén
vermoeienis, dunkt me, kan me z{óó zeker ten gronde
richten als de spanning waarin ik hier binnensmuurs
verkeer.
Ik kniel eerst een tijdje in het koor, klim dan naar
mijn cel, en in minder dan géén tijd staat het daar,
zwart op wit : mijn onderdanig, doch zeer ernstig en
zéér dringend verzoek... Ik herinner Pater Provinciaal
eraan « dat mijn gezondheid nu gevestigd schijnt, dat
ik in verschillende talen biecht kan hooren... » En nu,
Gode bevolen en dichtgeplakt dit velletje, dat, gunstig
beantwoord, me den gelukkigste der menschen kan
maken.
De dag eindigt in zwaarder stemming dan één der
voorgaande. Het laatste nieuws der bladen klinkt zoo
heel anders dan de eerste, jubelende, mondberichten.
De overwinning te Luik blijkt záó schitterend niet :
-- 23 --

maar drieduizend aanvallers vielen. En dan die al te
veel zeggende titels : « Om drie uren is nog geen fort
gevallen. » --- « Om negen uren is nog geen fort in
's vijands handen. » Is de val der vesting dan maar een
kwestie van uren? Heeft Joffre, over weinig dagen, niet
aan Leman verklaard : « Uw forten zijn oninneembaar? »
Ook de poortberichten verslechten geweldig : « Luik
is genomen. Herstal en Bressoux in brand. De verliezen
der Belgen zijn ontzaggelijk. Om de forten vielen de
soldaten niet meer : de lijken bleven staan, met pakken
opeen. »
Dat is geen nieuws om mee slapen te gaan. Ter
hulpe, Gij « God der Heirscharen ! » En dan wandel ik
rond in de duistere panden. Uit een der buitenspreekkamers klinken stemmen. Ik weet het : sinds een dag of
drie verblijven Waalsche vrijwilligers, gebroeders, in
'tl klooster. Ik waag het ongewone : zoo laat en ongevraagd het parloir binnen te stappen. Drie krachtige
mannenkoppen onder 't schelle gloeilicht. Hun rustig
opkijken doet me weldadig aan. Maar ze komen van
Doornik, weten van Luik niets af. De oudste dezer drie
heeren blijkt welbespraakt : hij is advokaat. De intellektueelen, zegt hij, moeten het voorbeeld geven aan
den gewonen man. En wat zullen de Belgen, feitelijk,
in dezen oorlog die geen maand duren kan, al veel te
verrichten hebben, nu Engeland en Frankrijk met volle
macht aanrukken? « Voor ons zal deze korte campagne
een wandeltocht zijn. »
Deze bezadigde taal kan niet beletten dat, de rest
van de nacht, de oorlogsfilm in mijn gloeiend hoofd
blijft afrollen. En aldoor lees ik in schellichtende letters :
Bressoux in brand; Herstal « en flammes ».
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7 Augustus.
In onze konf erentiezaal, over de straat, heeft een
groep , vrijwilligers tijdelijk zijn intrek genomen.
Gelegenheid om buiten op verkenning te gaan wordt
niet geboden -- Pater Overste vindt dat we ons zoo
weinig mogelijk vertoonen moeten ! — maar ik ontdek
een uitkijkpost vanwaar ik die benijdbare stervelingen
kan gadeslaan. Geruimen tijd brengen ze door met eten
en drinken. Ik kan zien wie zooal in- en uitgaat. Op het
open pleintje schermen ze al eens met de bajonnet, of
lossen revolverschoten. Soms yang ik een brokje konversatie op, doch vind me kwalijk beloond voor mijn
moeite en sympathieke belangstelling. Ze overwegen
namelijk, hoe de vaderlandsliefde die ze nu aan den
dag leggen, hun recht geeft op de beste postjes aan de
staatsdiensten, zoohaast de oorlog zal afgeloopen zijn.
Ik had meer idealisme verwacht...
Pater Provinciaal is toegekomen. Velen willen hem
spreken. Ik ook, natuurlijk, om een bescheid op mijn
brief. Ik wankel tusschen hoop en vrees. Hoop weegt
door... Lang wacht ik op mijn beurt. Het is bijna middag
als ik de kamer binnen mag. Ik word ontvangen met een
welwillend, meewarig lachje. « Men zou het me niet
vergeven, beweert Pater Reverende, als ik u liet gaan. »
Maar zoo gauw geef ik me niet gewonnen. Ik wil rede
neeren, bewijzen bijbrengen. Daar klept het Angelus.
Pater Reverende doet de deur voor me open : achter
het pandraam staat de tuin duister van zwaren regenval.
« Wat kwam er van u terecht, zegt hij nog, moest ge één
nacht in zulk weer buitenliggen? » Voor deze aanschouwelijke bewijsvoering blijf ik stom, en glimlach...
Met dien glimlach die de bloem der uiterste wanhoop is.
In me zelven mompel ik dat het slechte soldaten zijn,
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die ten oorlog trekken met de hoop heelhuids weer te

keeren. Mijn teleurstelling is groot. Me dunkt : de grootste
van mijn leven. Was ik wel zoo droef als nu, toen niet
werd ingegaan op mijn verzoek naar de missies te mogen
trekken? « Le roman d'un jeune homme sage », dien ik
zoo juist gelezen heb, dat zal dus de mijne zijn? Een
leven waarin niets zal gebeuren ! — Wel, als God het zoo
wil. « En 't laatste lied zal immer zijn : berusten. »
Aan tafel kan ik van harte meedoen in 't applaus
dat een vlammende vaderlandsche rede van Pater Provinciaal begroet — speech waarin we hooren dat vijftig
onzer medebroeders dienst hebben genomen...

Spinenen.

8 Augustus.
De groote vraag, die men op de meest uiteenloopende
wijzen hoort oplossen, is deze : Hoe staat het met Luik
en de forten? Gisteren zei men : De Duitschers hebben
vijf forten veroverd, doch wij hernamen er twee. Men
vecht te Luik in de straten; Leman werd bijna gedood in
zijn huis. Vandaag wordt beweerd dat alle forten in ons
bezit bleven. De vijand vroeg vier-en-twintig uren wapenstilstand om zijn vijf-en-twintig duizend dooden te begraven. Natuurlijk dat we op dat verzoek niet ingingen!
Vijf-en-twintig andere duizend Duitschers werden gevangen genomen door de Franschen : de Franschen zijn
er dus ! Mooier nog : Te Libramont vielen dertig duizend
Duitschers den Franschen in handen!
Op de vurige geestdrift door zulke kapitale berichten
ontstoken, komen bezadigde menschen een scheut water
gieten met de verzekering, dat noch Franschen niách
Engelschen zich op Belgisch grondgebied bevinden. « Ze
zijn waar ze moeten zijn. » Waar is dat? Ja, dat houdt
men zorgvuldig geheim. Uit Maastricht schrijft men mij
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dat verhalen van Duitschers door Hollandsch Limburg,
marcheerend, praatjes zijn.
Vertelsels die sedert dagen de ronde doen, en van
de kranten in den volksmond zijn overgegaan, immer
met nieuwe bijzonderheden aangedikt — betreffen den
ongehoorden verkennersdienst der Duitschers. Meer dan
twee duizend spioenen zitten reeds achter slot. Alle
vermomming is hen goed om tot hun doel te geraken.
Te Brussel, op een der boulevards, trok een kindermeid de aandacht door haar meer dan middelmatige
gestalte en zwaren stap. Men hield ze aan, leidde ze op :
't was een Duitsch officier!
Een bejaarde dame zat op een bank langs de laan,
luisterde aandachtig naar de gesprekken van wie naast
haar zaten, teekende soms heimelijk iets aan op een
zakboekje. Aangehouden, opgeleid, Duitsch officier. Een
handelsreiziger praat onderhoudend op den tram, ondervraagt de soldaten die meerijden. Opgeleid; Duitsch
officier. Een Belgisch militair bewandelt het perron in
de spoorhal, telt wagons, schrijft nummers op. Gegrepen :
't was een Duitsch officier. Een non... een priester... een
pater : ingerekend; Duitsche officieren!
Dezen namiddag zullen we de resultaten dezer
spioenenobsessie aan den lijve ondervinden.
Ik moet een medebroeder, die op assistentie gaat in
Haacht, twee uren van hier, een eindje begeleiden. Aan
de brug over den spoorweg, te Nieuw-Muizen, eerste
kennismaking met den « staat van beleg » die over de
provincie is uitgeroepen. Een schildwacht, daar we
vriendschappelijk groeten en vreedzaam voorbijwillen,
springt onverwacht in aanvalshouding, en zet den punt
van zijn bajonnet op mijn maag... Wat hem scheelt?'
« We moeten identiteitspapieren toonen. » We snappen
niet goed wat voor papieren daar mee bedoeld worden,.
—
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en waar die te halen zijn; hebben geen woord gehoord
nopens de verplichting zoo'n stukken bij zich te hebben.
— Dat raakt me niet ! Hebt ge geen papieren, dan
heb ik het recht u voor verkleede Duitsche officieren te
houden, en u in te rekenen!
In den grond, voelen we ons door die verdenking
ten zeerste gevleid. We bieden den gewetensvollen schildwacht een sigaar aan, « die hij niet zal weigeren, doch
niettegenstaande dewelke we toch niet zullen doorgaan.
Als burger is hij meubelmaker, die niets tegen de geestelijken heeft, maar op deze plaats staat hij als verdediger des vaderlands. »
We moeten volstrekt verder, en roepen, naar den
schildwacht ons aanraadt, hooger gezag in. Dit verschijnt
in den persoon van een rondbuikig officier der burgerwacht, een vergenoegden etensglans op zijn breede ronde
tronie. Na een kwartiertje redekavelen, verklaart deze
heer, de stellige overtuiging te hebben opgedaan, dat we
geen Duitsche officieren zijn. We mogen dus door. Doch
op de twee kilometer die ons van Oud-Muizen scheiden,
worden we nog viermaal aangehouden. De sekretaris

der gemeente, op wien we ons beroepen hebben, daal
hij ons persoonlijk kent, stemt er in toe, ons een een-

zelvigheidsbewijs te vervaardigen : « geldig slechts voor
één halven dag, en op verantwoordelijkheid van den
onderpastoor, die plechtig verklaart dat we beiden
Mechelsche burgers zijn. » Mijn makker is nu op de
goede baan, en ik haast me terug naar huis.
Maar na de mi li taire macht, beginnen de burgers
zich er mee te bemoeien. Een voerman springt van zijn
kar en spreekt me aan... « 't Was maar om te hooren of
ik Vlomsch kon klappen. » Een nette heer, wel wat
zenuwachtig, maar toch vastberaden, treedt op me toe;
hij zou heel gaarne mijn papieren zien. Dan veront-
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schuldigt hij zich met de woorden : « U weet, die
spioenen... We maken lastige tijden door... » Menschen
die op hun drempel staan, vluchten binnen waar ik
nader, gluren me dan na door het gordijn. Eén oud
kereltje blijft staan. « Hij was ook eerst geschrokken,
gezien de spioenen nu allemaal in paterskleeren loopen.
Maar dan had hij me herkend, want ik had al eens in
Muizen gesermoond. » Verder weet hij nog te vertellen
hoe een priester koekjes uitdeelde — ergens — aan onze
oldaten, en « 't was 'nen verkleeden Duitsch, en de
koekskens waren vergiftigd ! »
Terug in 't klooster, mag ik weerom een spioenengeschiedenis hooren. Dezen namiddag ging een medebroeder door een der drukste straten. Hij ook wordt door
een nette heer verzocht zijn papieren te toonen. Gespannen nieuwsgierigheid der voorbijgangers, die staan
blijven en gretig toekijken. De pater antwoordt dat hij
zijn papieren toont, enkel aan wie bevoegd is ze te
vragen. De heer roept daarop tot wandelende vrijwilligers : « Breng dezen man op : hij heeft geen

papieren ! » De vrijwilligers laten zich dat geen tweemaal zeggen ! Ze zijn blij te toonen hoe onverschrokken
ze zijn. Gelukkig is 't politiebureel maar enkele stappen
ver, en wordt de pater bevonden de beste vriend van den
kommissaris te zijn!
Dezen avond werd één kanonschot, het eerste van
den oorlog, vernomen. Uit Waalhemfort misschien,
waarheen men achthonderd opgevorderde grondwerkers
en houthakkers gezonden heeft.
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Boetprocessie.

Zondag 9 Augustus.
Bij de spioenenplaag heeft zich een nieuwe gevoegd
de uhlanen. Overal verschenen ze : te Tienen, Leuven,
Tervuren. Ja te Haacht, in onze onmiddellijke nabijheid.
Opdat Mechelen zou gespaard blijven, zal vandaag
een boetprocessie uitgaan. De wonderdadige Lieve Vrouw
van Hanswijk en het zilveren Sint -Rumoldusschrijn
moeten elkaar te gemoet komen, om samen de voornaamste straten door te trekken.
Een blauwe zomerhitte zit nu vast aan den hemel.
Het is elf uren in den morgen. Door de proppensvolle
straten wringen we ons naar de Hanswijkkerk. Terwijl
het beeld wordt gelicht, speelt de Brabanconne. Een
jonge dame, in zwaren rouw, maakt zich klein om niet
gezien te worden, meent dan ongemerkt te kunnen
snikken en schreien. Zou haar man te Luik gesneuveld
zijn?
Als we buiten komen staat, heel de straat lang, de
processie opgesteld. Door veertig vrijwilligers wordt het
beeld getorst. Er wordt heel traag gegaan, maar toch is
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hun stap gejaagd. Dof, eentonig, als in zwoegenden haast,
ploffen neer de zwaarbenagelde schoenen. Men krijgt

den indruk of de mannen tobben onder een verpletteden last, of ze maar even den voet durven lichten om

niet ineen te storten. Weldra waait gezang over uit een
dwarsstraat. In purper en hermelijn gedoste kanunniken
worden stilaan zichtbaar. Daarachter glijdt de Kardinaal
aan in trage, langslepende, purperen cappa magna.
Eindelijk, op doorzakkende draagbalken, de massive
zilveren kist, insgelijks door een veertigtal soldaten
gedragen. Tragisch vordert het hooge schrijn, zwikkend
en wankend boven de vuurroode, gekromde nekken der
hijgende, voetploffende manschappen.
Vèrweg zingen schoolkinderen schelle litanieën.
Achter ons, donker en rouwig, de boetpsalmen der
kanunniken. De verzen, onstelpbaar op één zwaren
modus, blijken zin-rijk als nooit te voren. Gansch de
lange Bruel is één vuurval van zon. Vrijwilligers, langs
de gaanpaden, slaan ààn, stijf en onbeholpen. Een kort,
dik negerpiotje spiedt de kameraden af, trekt de bajonet,
presenteert — wit de oogballen in 't zwartglimmend
gezicht.
De stoet begint op de wijde markt uit te monden. Bij
't omtrekken van 't ruime plein, vloeien boetgezang en
litanieën en rozenkransgebed in een : bont geschrei
rond de stampende, hortende rijve, rond de traagverglijdende Lieve Vrouw. Plots valt ook de beiaard in.
Een nerveuze vuist hamert daarboven Naar wijd en
zijd -- De Vlaamsche Leeuw — God save the ,ing. De
klanken klepperen de galmgaten uit, nemen hoog hun
vlucht, strijken in dichte zwermen neer op de daken. In
het deinende, stroomende, stortende geluid van klokken
en zangen, schijnt al de hoop en vrees en deemoed der
weerlooze stad te schreien en te juichen. En de uhlanen
zijn te Haacht !...
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10 en 11 Augustus.
De reiziger van eergisteren is uit Haacht terug en
wordt sekuur door ons allen uitgevraagd. Uhlanen heeft
hij niet ontmoet : die dolen om in de velden. Doch van
iemand « die 't wist » heeft hij, op belofte van strenge
geheimhouding, vernomen dat de streek Tienen-Dient
het veld voor een beslissenden slag zal wezen. In die
richting worden verzonden, behalve onafzienbare kudden slachtvee, duizenden leege zakken die, met zand
gevuld, voor verschansingen zullen dienen.
Dezen avond hooren we, voor 't éérst, gewagen van
Duitsche gruwelen. Met stomme verbazing, dan met
gloeiende verontwaardiging, lezen we hoe te Visé,
Berneau, Moelingen, door de Pruisen gemoord, gemarteld en gebrand werd. De volgende dagen zullen die
verhalen immer wreeder, akeliger worden... Feiten
zullen de ronde doen die slechts gefluisterd, en met
halve woorden, kunnen naverteld. Het Waalsche land,
in lange uren van slapeloosheid, aanschouw ik als een
donkere gouwe van bloed en verschrikking. Het Duitsche
leger kan ik mij nog enkel voorstellen als een bende
wilde beesten. Werd niet verzekerd, ten andere, dat de
horden over ons land losgelaten bestonden uit bandieten,
moordenaars, zedenschenners en galeiboeven uit al de
Duitsche gevangenissen saamgeraapt!
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De groote slag?

Eiken dag kan hij ontbranden. Maar waar?
De vijand staat ontelbaar en geordend in Haspegouwen, verzekert het officieel bericht. Min-officieele
maren beweren dat Engelschen en F'ranschen, in de
Noorder-Kempen, waar bosschen ze voor de Duitsche
vliegeniers verbergen, in gunstige hinderlaag liggen. Dat
Heindonk, anderhalf uur van hier, op den Rupel, onder
water wordt gezet, zou een vreeze beduiden als werd
Antwerpen bedreigd. Die kunstmatige overstrooming
kan niet meer dan een vóórzorg zijn.
Onze Overste schijnt de zaken niet zoo licht op te
nemen. Hij verzoekt ons in den tuin op gedempten toon
te spreken : spioenen kunnen ons beluisteren langs
den buitenmuur. Uit de glazen kasten waar relikwieën
van onze Chineesche martelaren staan ten toon gesteld,
moet een sabel worden verwijderd. De Duitschers immers moorden onbarmhartig waar ze wapens ontdekken; en de burgers hebben al lang revolvers en
messen ingeleverd op het stadhuis, zooals een aanplakbrief hen er toe aanmaande. Luik, hooren we, is bezet
en van de wereld afgesloten. Herstal werd zwaar ge- 35 —

tuchtigd omdat de burgers, bij den doortocht der
Duitschers, twee regimenten, met vuur uit vensters en
deuren, totaal vernietigden. Rond Visé werd een
Herodesdag gehouden : moeders mishandeld en kinderen vermoord. Te Berneau werden 1500 op de 1800
inwoners gedood.
De laatste berichten luiden dat Hasselt, Tongeren
en Sint-Truiden bezet zijn. De Engelschen ontscheepten
niet te Zeebrugge, maar in Oostende en in Fransche
havens. Waar die Engelschen liggen, of waar de , Franschen zich koncentreeren, weet niemand. De groote slag
zal onverhoeds plaats grijpen.

12 Augustus.
« Onduidelijke toestand » zegt het huidig legerbericht. Schermutselingen rond Tienen. In de kolommen
der bladen beginnen breede witte leemten te gapen;
men toont ze elkaar met veelbeteekenenden oogslag :
de censuur houdt belangrijke mededeelingen achter.
Die strenger geheimhouding kondigt gewichtige gebeurtenissen aan.
Aan den avond komt een medebroeder terug van
de reis. Bleek, en met bevende lippen, stamelt hij :
« Alles is verloren. Zij zijn te Aarschot! Niemand kan
ze tegenhouden ! » En aanstonds werkt zich bij allen
een lang onderdrukt pessimisme naar boven. Een heeft
gehoord, en uit de beste bron, doch had het voor zich
gehouden — dat onze verliezen de honderd duizend man
te boven gaan!
13 Augustus.
De nieuwe zon brengt nieuw vertrouwen. Een slag
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te Halen ! Drie duizend dooden bij den vijand ! « Het
Belgisch leger, drukken de hoofdtitels der bladen, is
de Duitschers meester in 't vlakke veld. » Als dit de
inzet is van den grooten slag', hoe dan aan een spoedige
overwinning getwijfeld?
Soldaten vertellen dat de Duitschers gebrekkige
schutters zijn : Zij houden den geweerkolf onder het
oksel en vuren zonder mikken. Onder doodsbedreiging
hunner officieren rukken ze, in gesloten gelederen,
tegen ons vernietigend vuur in. Langen tijd kan de vijand het derwijze niet uithouden. »
Het .groot Hollandsch blad De Tijd verwacht den.
Volkerenslag, het nieuwe Waterloo, tegen den 15 Augustus. « Hoe schoon, hoort men zeggen, werd het nieuws
onzer overwinning nog op Onze Leve-Vrouwendag
ruchtbaar! » Te Luik worden de forten, die dan tÖch
onneembaar zijn, sterk beschoten. Italië en Japan zullen
met ons meedoen.

14 Augustus,
De heerlijke zomer houdt aan.
Drie onzer brancardiers krijgen onderricht, in de
stad, nopens hun bezigheden, wanneer ze de verpleging
zullen verzekeren op den ambulancietrein tusschen
slagveld en hospitaal. Ze leeren hoe een gewonde op de
draagberrie te tillen, hoe een voorloopig verband te
leggen met het pansementbundeltje dat elk soldaat mee
draagt, hoe geweren te ontladen of onbruikbaar te
maken.
De heerlijke zomer houdt aan — opdat de grote
slag, die misschien vandaag beginnen zal, in de meest
gunstige voorwaarden zich kunne ontplooien. Het mag
nu als zeker gelden dat Franschen en Engelschen zich
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in een gunstige strategische hinderlaag schuil houden,
Van een vlaamschen Gentschen Hoogleeraar ontvang ik een brief : « Indien ik daartoe Belgisch genoeg
voel, moet ik vaderlandsche verzen schrijven en naar
onze groote bladen zenden. » Wat zal ik antwoorden?
Ik voel Belgisch genoeg, maar gevoel me erg klein, en
toch wat vreemd, om als 's lands « oorlogsbard » op te
treden. Daarbij, wat voor liedje gezongen? Lyrische
gebeden? Die zullen misschien niet heel welkom
zijn in de dagbladen. Bombastische strijdzangen?
Daar wensch ik me niet aan te bezondigen. Liefst, indien ik eenige inspiratie bezat — maar sedert eind Juli
denk ik aan geen letterkundig werk -- luchtte ik mijn
hart in een soort « imprécations de Camille. » En die
zouden me misstaan... 't Is nu geen tijd voor woorden,
maar voor daden. 0 het groote, knagend leed, niet naai
den slag te mogen gaan; niet door een schoon en hoogste offer een middelmatig leven te kunnen herstellen!
Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles,
Couchés dessus la terre, a la face de Dieu!
Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haat lieu!
Op den middag spoor ik naar Willebroek. Aan de
halte van Blaasveld worden de « papieren » opgevorderd
door soldaten. « Gisteren nog, verzekert het piotje,
hebben we hier spioenen gesnapt. » Links van de baan
rijzen de groote De Smet de Nayer-fabrieken. Een
bediende dier firma deelt me mede dat het leger voor
drie honderd duizend frank schade aan de gebouwen
heeft toegebracht : men sloopte om het schietveld van
het Breendonkfort vrij te krijgen. Langs den noordkant,
vaal-glimmend onder dicht-geplante kanada's, het
overstroomde gebied tusschen den Antwelrpschen
buitensten fortengordel. Van af Klein-Willebroek tot
Waalhem ligt een ononderbroken waterlinie.
—

38

Van willebroek tot Sauvegarde-Ruisbroek heb ik
een wandeling van een uurtje. In de richting Breendank, doffe ontploffingen en roetzwarte rookzuilen
met kruit en petroleum worden daar honderden huizen
en hovingen met den grond gelijk gemaakt. De pantserkanonnen van het fort vergen een onbelemmerd uitzicht. Een genie-man vertrouwt me dat hij, voor zijn
deel, deze laatste dagen, een half millioentje heeft
opgeblazen. « Oorlog, en is geen kinderspel ›>.
Langs het in aanbouw zijnde zeekanaal naar
Wintham, rijzen gebetonneerde dijken; monumentale
bruggen, kunstgebouwen van ettelijke millioenen, heffen hun arduinen naalden in de verte.
Die reusachtige werken liggen nu verlaten...
Snikheet is de dag. Aan de lucht stijgen violette,
met goud gekartelde donderkoppen. Lang zal het
onweer niet uitblijven. De eerste druppels vallen als ik
het ijzeren hekken der pastorij openduw, en door een
verzorgd voortuintje opstap naar het witte, vriendelijke
huis.
15 Augustus.
Talrijk zijn de brave landlieden tot de Heilige Tafel
genaderd. Moest er dezen morgen niet gebeden worden
voor den grooten slag, de eindbeslissing? Gansch den
dag hunkeren we naar nieuws, doch vernemen enkel
een positief bericht nopens gevechten der Franschen bij
Dinant. En dat de Luiker forten stand houden!
Ik had van avond al den terugtocht naar Mechelen
moeten aanvaarden. Een telegram van den Heer Pastoor
aan Pater Gardiaan, en door dezen laatste gunstig beantwoord, verlengt mijn verblijf alhier tot Zaterdag
aanstaande. De komende week zullen de goddelijke
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Diensten druk zijn, en de onderpastoor is naar het
leger.
Het schoone, vaste weder is door het onweer van
gisteren avond gebroken. De lucht hangt grauw en
overtrokken; er blaast een vochtige, koude wind. De
nieuwe omgeving geeft me andere gedachten ; helder en
rustig wordt het in mijn afgetobd hoofd.
Zondag 16 Augustus.
Een vinnige zomerzon heeft de laatste wolken verjaagd. Het dorp ligt in heerlijke stilte onder den hoogen,
blauwen hemel. Ik word geen spoor meer gewaar van
de pijnlijke spanning der twee laatste weken. In den
hof der pastorij, slechts door een lage doornhaag van
het urenver blakke veld gescheiden, verdiep ik mij in
Huysmans' « En Route ». De doffe ontploffingen uit de
richting Breendonck vermogen niet me te verstrooien.
En zeggen dat, op een tiental uren van hier, nu op leven
en dood wordt gevochten ! Christe Eleison.
Mijnheer Pastoor komt een praatje houden over den
toestand. Het gaat natuurlijk over den grooten slag,
over het gebrekkig schieten der Duitsche en het buitengewoon raak schieten van onze soldaten. Wat de Engelschen betreft, meent Mijnheer Pastoor, men moet niet
vragen wààr ze liggen in het land, maar óf ze er liggen.
Van Engelschen gesproken, gaat mijn gastheer
voort, moet ik U een eigenaardige geschiedenis vertellen.
Over eenige dagen, hebben we hier een schipbrug zien
leggen over den Rupel. Ze was bijna voltooid, toen alle
ingezetenen van ambtswege verzocht werden aan den
avond te vlaggen, en de Engelsche troepen, die laat door
het dorp zouden trekken, flink toe te juichen. Het kwam
er op aan, de bondgenooten te bewijzen hoe welkom ze
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waren. Er werd gevlagd en gewaakt en uitgekeken;
niemand kwam. En de schipbrug bleef onvoltooid...
Wat ik nu daarvan dacht? -- Ofwel dat die aankondiging van Engelsche troepen een handvol zand was in
de oogen der Duitsche spioenen; ofwel dat die legerdoortocht, door den vijand onderschept, langs een
anderen sektor had plaats gegrepen.
's Avonds komen de bladen. Wat was er wààr, van
een versterkt front in de streek Diest-Tienen ? De Duitschers staan te Geel en te Mol...
Het zijn nu geen « cruautés » meer, maar « atrocités » der Duitschers, die ons waarlijk met ontzetting
slaan. Boeren levend verbrand; levend begraven na zelf
hun put te hebben uitgedolven. Mannen op ongehoorde
wijze bespot en verguisd, gedwongen « leve Duitschland » te roepen, en dan toch met slagen van geweerkolven, afgemaakt. Priesters uren lang vóór de Duitschers opgejaagd, en met de armen omhoog, of ze
worden neergeschoten. Vrouwen en jonge dochters...
doch die schanddaden blijven beter gezwegen. Zelfs
kloosterzusters werden niet gespaard. Hoe ging uw
weeklacht destijds, oude Van Maerlant?
Joncfrouwen van religioene,
Suver ende van heiligen doene,
Onsuverden die Sarrasine...
Wie had gedacht dat zulke dingen, in de twintigste
eeuw, in beschaafde landen, onder kristenen, nog konden bestaan? Is het misschien de tweede weigering, die
de Keizer op zijn hernieuwde aanvraag om vrijen doorgang heeft opgeloopen (de bladen hebben dat feit maar
even aangeraakt) die de Pruisen met hondsdolheid
geslagen heeft? Na Luik, Visé, Berneau, ja, na den dood
van één Belgisch soldaat, was 's Keizers verzoek een
cynische onbeschaamdheid ! « Gelukkig, zuchtten de
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dorpsbewoners die alleen bij den naam van den vijand
beginnen te sidderen, gelukkig dat wij hier achter de
forten liggen! »

17 Augustus.
Zijn het de zonnige, rustige verten; de gouden
avonden zonder één geluid, de gele oogstvelden als de
zee onafzienbaar? In me is alles kalm en helder geworden; ik kan zelfs niet meer begrijpen hoe, enkele
dagen geleden, mij alles nog zoo donker en ontzettend
kon schijnen.
Voor een week ben ik onderpastoor. Mij is opgedragen, de dagelijksche oefening te houden voor den
vrede. Dat de mensehen nadenken, blijkt uit de angstvalligheid waarmee ze geruststelling zoeken over nietige
feitjes uit hun verre kindsheid. Den rozenkrans bid ik
voor in een bijna leege kerk. Buitenlieden houden van
beevaarten, en hoe moe ze ook zijn na een langen dag
hard werken, de mensehen van Sauvegarde sluiten zich
aan bij een naburig dorp om te beêwegen naar een
kapel ver weg in de velden.
Er wordt gevochten van Diest tot Gembloux : dat
moet de groote slag zijn, of hij komt nooit. De Luiker
forten « tiennent toujours », en de Antwerpsche « Métropole », die anders voor de Duitschers niet malsch is,
werd achttien uren geschorst, om Barchon als gevallen
gemeld te hebben. Na degelijke bespreking dezer feiten,
zoeken we ons slaapkamer op.
Ik ben half uitgekleed, als er op mijn deur wordt
geklopt. De bibberstem van de meid : « Pater, Pater,
kom toch naar beneden, er is onraad in den hof ! » Ik
gooi mijn pij terug over mijn hoofd, hol naar onderen.
Zouden spioenen op gang zijn? Duitsche verkenners?
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Mijnheer Pastoor staat al gereed váór de hofdeur, in de
eene hand zijn zaklampje, met de andere houdt hij Max
aan den leiband. De hond, vervaarlijk groot, zwart
beest, die met zijn ramskop een duivelachtig uitzicht
heeft, trekt wild aan de koord, springd ons over 't hoofd,
doch beseft dat hij niet mag blaffen. De meid heeft een
dievenlantaarn door den tuin zien dwalen. De deur met
een ruk geopend, rennen we onversaagd den hof in,
dwars door struiken, bloemperken, groentebedden. Te
vergeefs ! We hooren niets, zien niets dan de vlugge
schijn der Breendonksche zoeklichten. Max blaft langs
den kant der dorpsschool.
18 Augustus.
Ik zegen een huwelijk in : Pierre Thijs en Marie
Verelst. Wie met oorlog begint mag, naar Uilenspiegels'
wijsheid, zich in hoop op vrede verheugen.
We hooren maar geen nieuws van den grooten slag.
Veld en straten liggen rustiger dan in vredestijd. Is de
oorlog stilgevallen ? Ik verdeel den prachtigen zomerdag, in mijn glycinenpriëel, tusschen « En Route » en
mijn brevier — deze laatste dubbel genoten om Huysmans' liturgische beschouwingen. Ik ben weer vatbaar
geworden voor de dagelijksche schoonheid van land
en lucht. Sierlijk waaiert-uit een wazige, blauwe boomgroep. Tot op de einderlijn gezonken, overschaduwt de
zon haar rooder goud met dunne nevelstrepen; weldra
is ze nog enkel zichtbaar als een droef gerimpeld voorhoofd. In 't Westen blijft een stratus hangen die langzaam, langs onvangbare tinten, verkleurt. De wolkband
gloeit doffer en doffer, zijn purper duistert tot den
donkeren blos der rijpe perziken, versombert tot zwaar
violet, blijft als een inktblauwe landstrook liggen langs
een staalgrijs hemelmeer.
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Een brug voor Öe Engelschen.

Acht uren 's avonds. Als telken dage vergadert het
huisgezin rond de tafel voor het bidden van den rozenkrans. Vredige prevelstemmen onder den stillen lampkring, en de diepe rust daarbuiten.
Nu dreunt aan, uit de verte, een zoevend snorren
en ronken. Het geraas neemt toe en davert de ramen
voorbij. Auto's ! denkt ieder voor zich. Dan nieuw gegons en gekletter, dat naderratelt, voorbijgromt.
Een pooze.
Dan een aanhoudend gedreun en gerommel, dat
alle ruiten rinkelen. De meid, die váórbidt, hapert. We
zwijgen alien. Pastoor's oud moedertje, dat doof is,
bidt alleen dáór.
Van geburen vernemen we dat lange rijen zware
auto's naar den Rupel joegen; mannen erin en boven
op de kappen, lagen door- en over elkander, als dopden.
Op dit late uur, worden nog in beslag genomen de
laatste paarden bij een eerste opeisching afgekeurd.
Met donkere gepeinzen gaan we naar boven.
Ik stap juist in bed, als weerom op de deur geklopt
wordt, en ik de klaagstem der meid verneem : « Pater,
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Pater, ik zie ze duidelijk met licht door den hof loopen. »
Half gekleed storm ik den tuin in. De hond loopt los en
gansch de buurt weerschalt van zijn geblaf. Nog eens
vergeefsche jacht. Plechtig protesteert Mieke, dat ze
niet gedroomd heeft. Maar spioenen, verkenners, of
dieven, zullen toch met geen licht rondloopen ? !

19 Augustus.
Niet later dan om zeven uren in den morgen, komt
de « garde », de veldwachter, opzetten. Hij verklaart
vierkant-weg dat, indien Mijnheer Pastoor hem nog
eens den hond achter zijn broek jaagt, wanneer hij -op Mijnheer Pastoors eigen verzoek ! -- in den hof wil
waken om de fruitdieven weg te houden, wel, dan kan
Mijnheer Pastoor zelf zien waarheen zijn pruimen en
perziken verhuizen ! »
Ja, met dien oorlog, was Mijnheer Pastoor én garde
én fruitdieven vergeten.
Na den middag.
In mijn priëel komt men me berichten — en heen
is mijn farniente! — dat een auto voor de pastorij stopte.
Mijnheer Pastoor is afwezig; als dienst-doend kapelaan
zal ik twee officieren en een militair dokter te woord
moeten staan. Die heeren --- ze zien er heel sympathiek
uit — verlangen inkwartiering. En onmiddellijk beloof
ik me, ze op bescheiden, doch volledige wijze uit te
hooren. Na de koffie komen de tongen los.
« Ze voeren bevel over een munitiekolonne. Neen,
uit den slag komen ze niet : ze zijn enkel zoo zwart van
door zand en stof te jagen. Sinds drie weken, kennen ze
geen slaap, of ten hoogste nachten van drie, vier uren.
Groot is hun verantwoordelijkheid : zij te laat; slag
verloren. Meestal hebben ze nachtdienst : in 't donker
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rellen de transporten veiliger. Van den toestand weten
ze niets. Om bladen te lezen ontbreekt de tijd. Bevelen
krijgen ze stuksgewijze : « Begeeft u naar L ». Te L,
nieuw telegram : « Doorrijden naar Z. » Het waarom
staat er nooit bij. Ze komen hier te Sauvegarde wat
rusten met hun kolonne. Rijden nu nog even naar Puttebij-Heist om inlichtingen bij het hoofdkwartier. »
Kranige kerels zijn het, oud-studenten van Leuven.
Hun gezicht is zwart-bruin tot aan de képiklep : daarboven is hun voorhoofd blank. Blijkbaar wijden ze zich
met hart en ziel aan hun dienst. We betreuren 't dat we
hen niets dan een stuk kaas kunnen voorzetten : vleesch
is in het dorp niet meer te krijgen. Ze beloven ons, er te
Mechelen voor ons te bestellen en het van avond mee te
brengen.
Alle gezinnen van het dorp zullen volk herbergen.
« De troepen komen uitrusten » heet het.
Het nieuws loopt rond, dat Tienen, Leuven, Diest
en Aarschot in vlammen staan. Aan 't avondmaal ondervraag ik daarover onzen dischgenoot, den legerarts.
« Wel, brengt hij uit met doffe stem, waarom het
langer verbergen? We zijn verraden ! Engelschen en
Franschen zijn niet op tijd gekomen. De Koning, ter
weerwraak, trekt zijn legers terug binnen den fortengordel van Antwerpen. Helpen de bondgenooten nu
nog niet, dan geeft hij de vesting over. » Met dit mooie
nieuws mogen we slapen gaan!

20 Augustus.
De twee luitenants zijn in 't holle van den nacht
weergekomen. De zaken stonden zóó, dat ze met een
grooten omweg de terugreis veiliger moesten maken. De
Duitschers zaten den Generalen Staf op de hielen!
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Een vijf-en-twintigtal priesters, aalmoezeniers en
ambulanciers, lezen Mis in de dorpskerk. Ze 'zien er
verwilderd uit, behaard en gebaard en bruingebrand.
Zij weten heel wat beters te vertellen.
« De Belgische Staf voert een krijgslist uit. Gestadig
trekt het leger achteruit om de Duitschers onder de
forten te krijgen. Dan zal de vijand zich eensklaps omsingeld zien : door den Belg in 't Noorden, den Franschman in 't Zuiden, den Engelschman in... het Oosten ! »
De hoofdaalmoezenier, die het weten kan, heeft uitdrukkelijk verklaard dat « de Engelschen zijn waar ze
moeten zijn ».
De dagbladen bleven achterwege. Dan maar op
verkenning het dorp in, om wat te zien van die zes
duizend manschappen die Sauvegarde overrompeld hebben. Zoover het oog langs de groote banen reikt : vracht-'
auto's, munitiewagens, ambulanciekarren, kamions, rijtuigen, mitrailleuzen, kanonnen en paarden. De mannen
wemelen huis uit en huis in, boven en tusschen en onder
alles door. Reeds begint die massa in beweging te
komen : ze zakt af naar den Rupel. De geschiedenis der
schipbrug wordt nu duidelijk : de groote terugtocht die
blijkbaar wordt uitgevoerd, was sinds dagen voorzien
en voorbereid. Hulpbruggén waren noodig om iedere
divisie spoedigen overtocht en goede inkwartiering
mogelijk te maken. De voedingskwestie voor mensch en
dier is er eene van belang : nu al is dit dorp van twee
duizend vijf honderd inwoners totaal leeggegeten; aan
vleesch en brood geraakt men niet meer.
Helder is de zonnedag, en snikheet het weer. Ruiters
trekken vóór me door. Ze liggen ineengezakt over den
nek der paarden; ze slapen, oververmoeid; of kijken
onverschillig, velen neerslachtig, voor zich uit. Ik spreek
een artillerist aan, een Waalsch vrijwilliger.
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« Ge ziet hier 't effekt van al dat verraad, mompelt
hij. We zijn nu al drie weken te velde. Vier keeren
stonden we slagvaardig, voetvolk en batterijen in de
meest gunstige stelling, den vijand binnen ons bereik.
Maar op 't laatste oogenblik, onveranderlijk het ontmoedigend bevel : terugtrekken. Is het niet bedroevend
dat we geen stap kunnen verzetten, of de vijand is op
de hoogte van onze bewegingen? »
Over 't kerkhof liggen stapels proviand. Beschuiten,
brood, blikjes ingemaakt goed, vleesch in bebloede linnen zakken. De schildwacht die deze mondbehoeften
bewaakt, is een Waal die niets anders dan zijn gewestspraak machtig is. Vele gevechten heeft hij reeds meegemaakt : Luik, Halen, Boeienhoven. De laatste schermutseling was z& warm dat hij in hemd en broek is
moeten gaan loopen. Hij toont me hoe de Duitschers
schieten : « zoo, men den kolf onder den arm, zonder
mikken. Het zijn echte lafaards. Voor de bajonnet
schreeuwen ze als varkens. Trekken ze terug, dan steken
ze oogst en hoeven in brand. Dat heb ik meer dan eens
met eigen oogen gezien. » — Hoeveel Duitschers hij voor
zijn deel gedood heeft? — Ja, dat kan men zoo juist
niet zeggen...
Een ambulancierskolom rukt voorbij. Waarachtig,
daar komen twee medebroeders aan. Ze loopen in paterspij, doch een zwarte stroohoed beschut hun kale kruin
tegen de brandende zon. Ze dragen een specie van weitasch aan een riem over den schouder; veldflesch en
soepketel rammelen aan hun zij. Wederzijdsche opgetogenheid ! Hadden ze geweten dat ik op de pastorij
was ! « Ziet ge, kiezen kunt ge niet. 't Is van vliegens
ergens binnen te loopen eer anderen u voor zijn. » De
eene heeft in een schuur gelegen, de andere in een
« staminee » .

Ik troon de helden mee naar pastoor's zitkamer, en
bevraag me naar hun avonturen. Ik ben vooral benieuwd
te weten of hun leven, voor mij, dragelijk zou zijn. En
me dunkt dat ik het brankardierschap zou mogen aandurven.
't Is veertien dagen geleden dat ze habijt en schoeisel hebben uitgehad. Altijd lagen ze, te nacht, op strop
of planken in schuren en stallen en op zolders. Ze hebben ook al gevechten meegemaakt. Een kanon, dat
spuwt een vuurstraal zoo dik als uw bil, en twee, drie
meter lang. Gewonden hebben ze maar zelden te verzorgen gehad..Eénmaal stonden ze een ganschen nacht
buiten, op een kerkplein. Heel de kolom moest om de
beurt een onderzoek bij den commandant doorstaan.
En inderdaad werd in hun midden een spioen ontdekt.
Onder de leeken natuurlijk. De kost is goed genoeg, maar
hij de uitdeeling schieten de brankardiers al eens over.
't Is gebeurd dat ze vier-en-twintig uren moesten teren
op één kommetje soep. Als priesters vinden ze wel
troost : de soldaten spreken hun biecht langs den weg of
tijdens de rustpoozen. Gisteren bedroeg de dagmarsch
een klein vijftig kilometer : van Zuid-Brabant over
Tervuren, Perk, Elewijt, tot hier.
Ik wil met de ambulanciers mee tot aan de hulpbrug. We stappen aan achter ruiters, in een zengende
zandwolk. Boeren reiken nog boterhammen en glazen
bier aan de soldaten over. Langzaam klimt de steenweg
naar den hoogen dijk. Frischgroen en malsch glooiend
lengt deze zijn barmen uit, sierlijk uitgerond aan de
bochten. Alhoewel 't getij laag is, vormt de Rupel hier
een breeden, mooien waterweg. Niel, Hellegat, Boom,
Terhage, Rumpst heffen langs den overoever hun slanke
torens, aanblik die me 't vers van Verhaeren te binnen
roept :
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Ces veuves
Droites, de mille en mille, au bord des fleuves.
Geen voetvolk mag over, eerst de legertros. We
vlijen ons neer in het koele gras, zoo laag mogelijk bij
't water, en slaan den overtocht gade.
De brug, zware planken vloer op zij-aan-zij gemeerde rivierschepen, ligt wegens de ebbe diep in de
laagte. Twee verschuifbare, hechtijzeren kopstukken,
een twintigtal meter lang, verbinden haar met de hooge
dijkranden. Steilhellend liggen nu die verbindingsstukken, maar de avondvloed zal ze zuiver waterpas
heffen.
Een ploeg mannen waaronder men mij volksvertegenwoordiger Pastur aanwijst, verricht zwaren arbeid.
In de wittintelende zon en het poederfijn zandgestuif,
tillen ze — paarden eerst uitgespannen — de loodzware
caissons van den dijkweg op het daarover schuin uitstekend bruggestuk. Met een dubbele koord om de as,
wordt de wagen langzaam afgelaten. Als het horten
over de houten dwarsliggers, ter remming in de neervaart aangebracht, ten einde is, worden op den vlakken
bruggevloer de paarden weer aangespannen. Dan
zweepgegil en stemmengetier, en in dollen galop holt de
wagen de donderende bonten over — en overwint in de
gewonnen snelheid de helling der overzij.
Dat duurt zoo één uur, twee uren. Een einde zal er
niet aan komen.
De ambulanciers vinden gelegenheid om in bootjes,
of tusschen de karren door, over den stroom te geraken.
Ik keer weer naar het dorp. De wagensleep reikt nog
ruim een kilometer ver. De paarden, den moeden kop
tot aan den grond, slapen aan de dissels. De voerlieden
ronken op de paarden, of in de weiden langs de baan.
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Op de pastorij vind ik heel het huishouden in groote
consternatie. Uit Mechelen is de moeder der meid toegekomen, draagster van 't officieeee nieuws, dat Leuven
gevallen is, Brussel vol Duitsche troepen ligt, Turnhout
en Herentals bezet zijn. Dezen nacht zal ook Mechelen
aan den vijand behooren. De familieraad beslist dat mij
niets anders overblijft dan voor vast den onderpastoor
van Ruysbroek te vervangen.
« Met de drukte die op het dorp zal blijven heerschen kan ik U onmogelijk missen. »
Zoo spreekt Mijnheer Pastoor, en een patroelje
neemt hem mee om eenige zieke soldaten te bezoeken.
Verhaegen en Librecht, de officieren van gisteren, zien
we niet meer. Aan 't avondbrood hebben we enkel heer
Paridaens, een Brusselsche legerarts die onze gast blijft.
Antwerpen, meent deze, zal nu onverwijld belegerd
worden, doch de vesting is bij machte anderhalf jaar
aan alle stormloopen te weerstaan.
Alvorens in te slapen denk ik na over de beslissing
die ik weldra zal moeten nemen. Te Ruysbroek blijven?
Dan bèn ik aan 't front, dan lig ik op de vuurlijn, dan
moet ik aalmoezenier noch brankardier benijden! Maar
ik ben « een mensch onder gezag gesteld » -- en de
Oversten zullen hun dunk moeten zeggen.

21 Augustus.
Het nieuws der morgenbladen laat een gunstigen indruk. Eén zinnetje vooral treft me : « Te Mechelen is
alles rustig. » Dus waren mijn bespiegelingen van gisteren
avond overbodig...
Nog loopt het dorp vol soldaten. Van verraad hoor ik
zooveel niet meer spreken. Nu de pintjes uitgerust zijn,
gewassehen en gekamd, gelaafd en verzadigd, vinden ze
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den terugtocht voor de Duitsche overmacht wat natuurlijk. Op het wijsje van den dag, « Sous les pants de
Paris », zingt een Waal voor een lachenden kring soldaten
en dorpsmenschen. Het gaat over de verrassing die de
Duitschers wacht « d'vant Nameur ».
's Middags hebben we legerarts De Pauw aan tafel.
Zoo juist heeft hij zijn bevordering tot luitenant, samen
met zijn bestemming ontvangen. Ik mag op die officieele
stukken een oogslag werpen. Ik lees : « Résidera dans
l'intervalle Bornhem-Puers. Se rendra sur le champ de
bataille aprés le combat ou pendant les accalmies... » Deze
uiterst sympathieke Vlaming is voornemens, na den oorlog
-- zeggen we : rond Allerheiligen -- een voor een de
families op te zoeken die hem zoo gastvrij ontvingen.
De pastorij van Ruisbroek zal hij niet overslaan.
Dokter De Pauw heb ik eens weergezien. Begin
Zeventien, in 't kamp van Auvours, stapten we toevallig
hetzelfde bureel binnen. Ik herkende hem aanstonds, hij
mij niet. En omdat ik sedert twee weken gewasschen noch
geschoren was -- de waterleidingen waren bevroren —;
omdat ik me ziek en minabel voelde; een verlepte oude
pet op had, klompen aan de voeten sleepte, en een scheefhangenden kapotj as droeg vol glimmende vetplekken —
wenschte ik me niet bekend te maken.
Aan den avond krijgen we versche logés : Majoor
Weicherding, een . Luxemburger; Kapitein Wangermée,
een traagsprakige, goedzakkige dikbuik, maar berucht om
de rol die hij speelde in de lasterkampagne tegen onze
Congo-Zendelingen; de luitenanten Demal en Rongé.
Voorloopig vragen ze niets anders dan volle tobben water,
zeep en handdoeken.
Als de kraaien komen, met de duisternis, de onheilspellende berichten over.
« Uhlanen gedood op den Leuvenschen steenweg, te
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Mechelen. Het station is aldaar gesloten, treinen rij den
niet meer. Uhlanen gedood te Londerzeel. Uhlanen gezien
te Leest ». Leest ligt maar een kwartiertje bezij den den
weg Ruisbroek-Mechelen... Morgen zou ik terug moeten.
« Ge ziet het, merkt Mijnheer Pastoor op : in geweten
mag ik U niet naar huis laten gaan. »
Het avondmaal, als de vorige dagen, is een vastenkollatie : méér dan brood en kaas kan Mijnheer Pastoor,
wiens verontschuldigingen gaarne warden aangenomen,
zijn hooge gasten niet aanbieden. De kleinere sterren gaan
algauw onder... de dekens; de korte en kale, breedgeschouderde majoor, die zoomin als de jonkheden sinds
dagen een bed heeft gehad, verkiest nog wat te blijven
praten. Hij rolt en ontsteekt de eene sigaret na de andere,
en vermaakt ons met zijn voor ons splinternieuwe
soldaten-taal.
« De terugtocht op Antwerpen moet eenvoudig weg
geweten worden aan een noodwendig te laat komen der
Franschen, die niet gereed waren. Onze weerstand te Luik
was voor de Pruisen « un fameux bee de gaz; ». Om de
eeuwig standhoudende forten glimlacht hij raadselachtig.
Wat den afloop van den oorlog betreft : « Je suis sur que
nous leur f lanquerons la pile. » Gemakkelijk zullen wij
het niet hebben. Want sterk is de Pruis, sterk! sterk ! !
De gruwelen zijn gewild en geregeld. De schrik moet in

't volk slaan, opdat het in opstand kome tegen de
Regeering eenerzijds, en zonder hinder de Duitsche
troepen doorlate in de groote steden. Wat hij denkt over
't gerucht dat vandaag verspreid werd, als zouden de
Franschen Luik heroverd hebben? Onwaarschijnlijk. Zou
het waar zijn, dan is dat voor de Pruisen 't begin van het
einde. En of de Pruis kanonnen heeft die veertien kilometer ver dragen ? Wel neen ! Dan had hij die immers
tegen Luik opgesteld!
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Hij, majoor der artillerie, heeft nog aan geen gevecht
mogen deel nemen. Niet de Duitschers, maar de boeren
heeft hij den duvel aangedaan : met in hun, graanoogst
zijn batterijen verdekt op te stellen. Niet één schot heeft
hij mogen lossen; en 't ware toch jammer moest de oorlog
eindigen zonder dat hij ten minste een scherrutselingske
beleefde. Sinds drie weken sliep hij bijna niet. Daar word
`n mensen ook al aan gewoon. Maar wat slaat daar? Elf
uren? La position horizontale alors!
In mijn eersten slaap, meen ik, hoor ik stemmen op
't voorhof. Een venster kraakt open. Kort dialoog van
martiale basstemmen. 's Morgens verneemt ik dat m'n
oude majoor, waar ik al dol veel van hou, om half drie is
vertrokken.

22 Augustus.
We vieren vandaag den Aanbiddingsdag der parochie. Wie weet, met den oorlog, en al die soldaten, hoe
druk we 't gaan hebben ! Toch niet, en we begrijpen
waarom : de menschen kunnen van huis niet weg met
de inkwartiering, en de troepen weten van de plechtigheid niet af. Zij zullen hun Mis morgen hebben, in open
lucht, en met officieele aanwezigheid van heel den Staf.
Toch komen eenige soldaten te Biecht en ter Cornaunie. Na de Mis zie ik twee bruingezengde, stoppelbaardige piotjes hun broek- en jaszakken aftasten, na gedul
dig zoeken eenige losse centen te voorschijn halen. Ze
deelen die, en leggen dan in al de offerblokken der kerk
een weduw-penningske.
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Juist
vóór de telegrafische verbinding verbroken werd, heeft
Mijnheer Pastoor, op mijn verzoek, mijn Overste te
Mechelen ons instrukties gevraagd, en die luiden : Pater
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koere weer. Dat er geen treinen loopen, wat heeft dat te
beduiden voor een geoefend voetganger, wien vijftien
kilometer, in den koelen avond, een wandelingske zijn!
Als ik mijn paspoortje beet heb, — na warm pleidooi van
den gemeentesekretaris, door den generaal der divisie
(naam onleesbaar), langs de straat, op zijn knie geschreven; en wanneer de, roerende ! adieux op de gastvrije
pastorij zijn afgeloopen, aanvaard ik welgemoed de reis.
Die zal, hoop ik heimelijk, niet zonder avonturen blijven.
De groote baan naar Willebroek. Ter lengte van een
kilometer, aan eiken kant der straat, gewerenrotten, waarachter drie rij en soldaten zitten of hurken op den grond.
Ze kouten en zingen, lachen en kaarten. Le moral est bon!
Ik verneem eenige, vriendelijk bedoelde, bemerkingen
aan mijn adres : « Ook een geweer hebben? — Ge zoudet
gij n'en schuunen soldaot zain ! — Il a le pas militaire. »
Als ik een « goeien avond » heb geroepen, opperen
ze vergenoegd : « Hij klapt vlomsch, 't en is geen spioen ! »
Het zeekanaal te Willebroek. De Westerkaden zijn
in staat van verdediging gebracht : zandzakken, balken
en steenen liggen opgetast tot indrukwekkende verschansingen. Het stadje krioelt van avondwandelaars. Een
vliegtuig — het eerste dat ik zie sinds den oorlog, en een
Duitsch misschien -- koerst hoog en statig, naar Antwerpen.
Blaasveld. Overal tafereelen van inkwartiering. Soldaten op het erf, in de stallen, op de hooizolders der
hoeven. Reusachtige soepketels dampen boven openluchtvuren. Piotten in hemdsmouwen, op zijn kleermakers
gezeten, jassen aardappelen. Boerinnen komen van 't veld
met kruiwagens groenten aangestooten. Rond den bornput wordt er geproest en geplast. Uit dakvenstertjes
duiken genoegelijke piottentronies op. En immerdoor, van
Heffen uit, rukken nieuwe afdeelingen aan. De mannen
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zijn gespraakzaam; ze vochten te Boerenhoven; vertellen
spioengeschiedenissen. Terwijl ik luister naar de vreemde
gedragingen van een priester « die het regiment volgde,
altijd maar in een zakboekje krabbelde, en met zijn zakdoek wuifde naar Duitsche vliegeniers, maar dan ook
bleek een vijandig officier te zijn, en aanstonds werd
doodgeschoten, » -- word ik zelf bij den arm gegrepen.
Bij den commandant komen ! » Op het voorhof van
een boerderij, te midden nieuwsgierig toekijkende soldaten en angstige pachters, een klein verhoor. Papieren
toongin, juist de twaalfde maal sedert Ruisbroek. — Kortheidshalve heb ik van de elf vorige maar gezwegen ! -Het loopt met mij veel beter af dan met den zakboekjespriester : de grijsbaard drukt me de hand en wenscht me
vaderlijk de goede reis.
't Is half acht als ik te Heffen over de markt stap. Door
de blauwer schemering tampt de torenklok. ik zie den
grijzen pastoor en zijn Monden kapelaan over den kerkhofwegel spoeden. Langs alle paden stroomen de geloovigen toe : rozenkrans voor de redding van 't vaderland.
De ettelijke duizenden mannen die te Blaasveld en te
Ruisbroek rusten, mogen op hun twee ooren slapen. Van
Heffen tot Battelbrug, in de lage beemden bezijden den
weg, liggen talrijke nachtposten verscholen. Gemakshalve
loop ik met de papieren in mijn mouw : mijn kapitaal
generaalsstuk getoond, oogst ik bewonderende vriendschapsbetuigingen, en ik moet de jongens 't laatste oorlogsnieuws vertellen. Bij velen hoor ik den Westvlaamschen tongval; en één der wachten, bij wie ik me gemakshalve voor Brabander uitgeef, herkent mijn Maastrichtsche toonschakeeringen — omdat hijzelf genaturaliseerd
Zuid-Limburger is.
Mechelen vind ik zóó rustig als het ooit op een laten
zomeravond wezen mocht. De kloosterdeur hangt al lang
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in 't nachtslot. Ze gaat niet open éér de late aanbeller,
langs een bovenraampje, door den pessimistischen portier, angstvallig verkend werd. Sinds twee dagen is de
stad zonder nieuwsbladen. Het Uhlanen-bezoek aan de
Leuvensehe poort was zoo erg niet. Langs den Dijkdijk
waren ze kalmpjes komen aanrijden, geleid door een
officier die over een maand nog bediende was op een
Mechelsche fabriek. Ze hadden veel nieuwsgierigen rand
zich weten te lokken : taktiek die slim bleek toen plots
een pantserauto kwam opdagen. De mitrailleuze kon
maar twee Pruisen raken, na eerst twee burgers geveld te
hebben. De overigen hadden den tijd weg te rennen, plat
voorover langs den nek der paarden. De twee gewonde
uhlanen worden verpleegd in 't Colomagesticht, over de
vaart. Det Duitsche leger zakt naar Frankrijk af. Maar
op de lijn Elewi j t, Eppegem, Humbeek blijven veel
troepen liggen.

Mechelen Front !

Zondag 23 Augustus.
« In het kasteel Grisar, onder Sempst, schijnen ze
thuis » — vertelt ons de Pastoor van Coloma hij -wien we
een Zondagsprocessie meemaakten. « Met mijn verrekijker zie ik ze daar ;in en uitloopen. » Persoonlijk is hij
voor den vijand niet bevreesd, en ook zijn parochianen
werkt hij op tot kalmte en vertrouwen. Eiken avond, als
in de kerk de voorgeschreven gebeden voor het Vaderland
gelezen worden, zet hij voor de menschen den toestand
uiteen : dat wapent ze tegen de overdreven en fantastische
geruchten die de ronde doen. Hij heeft dikwijls de beêvaart naar Kevelaar meegemaakt, en de Duitschers leeren
kennen als een beleefd, dienstvaardig, gemoedelijk volk.
Komen er Uhlanen op zijn pastorij, hij zal ze op een
glaasje Rijnwijn onthalen. Toevallig bezit hij nog Duitsche munt : daarmee kan hij die' doodskopridders desnoods omkoopen ! — Maar heeft Mijnheer Pastoor dan
niet gehoord van die priesters uit het Brabantsche, die
weinig gewonnen hadden met vriendelijke woorden en
gul oithaal?'s Anderendaags waren de Uhlanen in dubbel
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getal weergekomen, hadden op de pastorij den boel kort
en klein geslagen, en hun gastheer weggesleept. -- Ja, er
wordt zooveel verteld, en nog meer verzonnen. »
We staan op het tuinperron der pastorij te genieten
van de zuivere, koele lucht, en het uitzicht over boomrijke
hovingen. Eensklaps knallen doffe geweerschoten uit de
richting van Hombeek. Een levendige fusillade houdt aan.
Is het klank en weerklank, doch het schijnt of schoten
klinken van drie kanten te gelijk. Het volk loopt de straat
op. « Ze komen van Hofstade ! --- Ze vechten te Hombeek
-- Uhlanen schieten op den trein ! »
Zeven maanden later pas kwam ik te weten wat er
eigenlijk gebeurd was. Een bereden Duitsche verkennersgroep was doodbedaard door Hombeek, een halfuurtje
van Mechelen, komen aantrappelen. Veel opzien hadden
ze niet verwekt : heel het dorp was in de kerk. In een
herberg hadden ze spek met eieren en potten bier besteld,
en ze deden zich te goed aan die versnapering, terwijl één
hunner aan de deur op wacht stond. De statieoverste had
dit bezoek te Mechelen overgeseind. De « zwarte duivels »,
onze fietsende karabiniers, waren na tien minuutjes ter
plaatse. Ze vatten post rond de herberg, lossen schoten in
de lucht. Paniek der Uhlanen, die buiten stormen en te
paard springen. De karabiniers mikken op dat mooie wild,
en schieten ze een voor een af. Twee ruiters ontsnappen
met over de haag te springen en dwars door het veld te
rennen. Maar een trein uit Mechelen rijdt juist naar
Kapelle-ten-Bosch. Daar zit een piotje op dat door vrouw
en kind terug naar zijn post wordt afgebracht. Bij de
eerste schoten heeft hij zijn geweer gegrepen, leunt uit het
raampje, loert uit. Te vergeefs willen vrouw en dochterke
hem terug binnen trekken. Hij ziet de vluchtelingen, mikt,
schiet ze van hun paard.
Slechts de aanvoerder wilde zich moedig verdedigen.
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Te voet, en alleen, midden op straat, vuurt hij acht kogels
af uit zijn Browning. Maar de zwarte duivels springen op
hem toe met gevelde bajonnet. Hij valt op de knieën,
strekt de armen uit, roept luidkeels : « Ich gebe mich ab !
Ich gebe mich ah! » -- « Als ge eerst uw kogels verschoten
hebt, hé, verken ! » brullen de karabiniers en steken hem
omver. « En dien type N. veul geld hij, zulle »
Eindelijk zijn er dan toch bladen toegekomen. Pans
Pius de Tiende is overleden. De groote slag zal geleverd
worden op de lijn Namen-Bergen. De Engelsche troepen,
voorwerp van z66 veel gissingen, zullen nu pas uit Fransche havens naar België afzakken. Et les forts de Liége
tienvent toujours!!
24 Augustus.
God heeft medelijden met hen die te velde staan :
een zomer als uit de zeven j aren van Elias. In de stad
is de onrust groeiend. Vliegers ronken over en weer.
Geweervuur knettert nabij : uit Coloma-Bosch, wordt
verteld. Bij vallenden avond komen lieden uit Hofstade
toegeloopen : de Pruisen houden er huis; ze hebben een
kind mishandeld en op den punt der bajonnet rondgedragen. De karabiniers rijden er naartoe. Losse schoten
klinken.
Het laatste nieuws, waarvan we niets begrijpen : De
Duitschers in Oost- en West-Vlaanderen, te Overmeire en
te Ingoygem ! Hier te Mechelen, meent een der onzen, zal
er misschien wel wat geschermutseld worden, doch de
beslissing zal in 't Zuiden vallen, en van den grooten strijd
zullen we niet méér te zien krijgen dan wat doortocht
van troepen. -- Doodjammer!
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25 Augustus.
In mijn slaap hoor ik op mijn deur kloppen. ik antwoord een langgerekt j a ! »
Het kloppen houdt aan. Ik rijs overeind, heb door het
open venster de volle dag in de oogen. Nog klopt men,
, doch niet op mijn deur. In eens, zonder overgang, heb ik
het klare besef : er wordt geschoten ! er wordt gevochten!
Met een sprong sta ik voor het raam, en hoewel ik nooit
een mitrailleur hoorde, weet ik onfeilbaar dat dit gekapte
knappen en knallen, vinnig en fel, van machine-geweren
moet zijn.
De dag, als alle dagen van dezen wonderen zomer, is
heerlijk. De vroege tuin ligt in koele, blanke zon. Te
Hofstade wordt gestreden. En ik ben blij : omdat er iets
gebeurt; — ook nog omdat ik Mis moet lezen in de stad,
in de Beggaerdenstraat, en onderweg interessante dingen
zal zien.
ik spoed me door den pand naar de poort, als ik
opschrik om iets buitengewoons : kortbij, in de stad zelve,
een korte, krakende donderknal. Een kanonschot is dat
niet!... Nog een, en korter bij... De straat ligt eenzaam.
Een derde, nijdig-schallende knal. 't Kan niet anders
dat is een bombardement. De ontploffingen volgen slag
op slag. In de Adeghemstraat een enkel melkmeisje. Ze
springt een eind van den grond bij eiken knal; nu zet zij
het bijna op een loopen. Bijna, want het melkmeisje wil
moedig zijn. In de Gildestraat breekt een klare dondergalm recht boven mijn hoofd. Aan de blauwe lucht een
mooi afgerond, vast, helderwit wolkje, bruinrood aan de
schaduwzijde. Daar heb ik van gelezen : dat is een shrapnell. Menschen aan de ramen roepen : « Ze schieten op
den toren ! »
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Naar het uiteinde van 't « IJzeren Leen » rinkelen
ruiten neer in de straat. Het doorzicht wordt verhinderd
door plaasterstof en kruitwolken. Ik weifel even. Eigenlijk, den gewonen, kortsten weg heb ik niet genomen. « Ik
mag dus niet verongelukken. » Met snelle, lange stappen
been ik langs de vischmarkt af. Hier wordt het ook warm.
De granaten -- nu de afstand bepaald is, wordt met springgranaten geschoten -- gillen en gieren vlak over mijn
hoofd.
Een gedachte dringt zich op... Neen, daar is volstrekt
niets belachelijks aan : ik moet me voorbereiden tot den
dood. Gedurende enkele oogenblikken, maar ongeloof lijk
klaar, gaat gansch mijn leven aan mijn oogen voorbij.
En 't schijnt me een arm, een opgevuld, een erg incompleet dingetje, een strompelig blindemanstochtj e... Et que
je suis plus pauvre que personne !... Mais ce que j'ai, mon
Dieu, je vous le donne!
In de Drapstraat. Een venster kraakt open, en een
vrouwmensch in nachtjak steekt haar gezwollen slaaptronie buiten. « Daar gaat een pater, en hij is bang »
roept ze smalend naar binnen. « Als jij je oogen zult
hebben opengewreven, dikke magochel, en weten hoe laat
het is, zul je ook niet zoo vadsig blijven gapen ! » mompel
ik nijdig. Ik voel me lichtelijk vernederd en tracht te gaan
met statigen, bedaarden stap.
Ik ben in de Melaan, nader den Toren, zie naar hem
op. Zijn hoofd omsluiert een vale wolk kruitdamp. Nog
is hij niet zichbaar gekwetst.
Een zwellend suizen, een stijgende gil, een razende
slag : een houwitser slaat den reus vlak in de cijferplaat.
En nu iets heerlijks, iets roerends, iets om te lachen en
te schreien te gelijk : de toren zingt! 't Is juist kwart voor
zes; en uit de bruinzwarte kruitwolk, naar de zon en de
vrije lucht -- kalm, glashelder slaat de beiaard het ver-- 62 ---

plichte lied. En ik denk aan een gedicht : De Toren. De
Toren, zinnebeeld van ons volk, dat onder de slagen van
't ruwe geweld ongeschokt blijft staan, en zingt over
steden en landen uit, zijn rustig vertrouwen in het Eeuwige
Recht.
Enkele granaatscherven zijn langs me neergetinkeld.
Ik raap er een op. Verwrongen en versplinterd ijzer, langs
de randen afgesmolten. Te heet om op de hand te houden.
Uit een naburige straat slaat haastig voetgeplof van
troepen rdie naar het slagveld rennen.
Bij de Broeders duurt het een tijdje alvorens geopend
wordt. Middelerwijl komen, de bommen over, geregeld als
een klok. Verbazing van den portier : « Toch gekomen ? »
Nu voel ik ook dat het nog al gek is; doch ik ben er nu
eenmaal... « Mis kan niet gelezen worden, verklaart de
broeder kortweg; gauw den kelder i n biij de anderen. »
De ruime kelder heeft vensters gelijkvloers met de
speelplaats. We merken dat de toren niet langer tot mikpunt dient. De houwitsers rekken hun huilbogen verder
de stad in.
Een knal vlak nabij. De kelderruiten barsten en rinkelen, een zwarte rookkolom wervelt omhoog op het speelplein. « De kapel is in brand!» Ik stel voor -- de kelder
verveelt me — aanstonds te gaan zien : een begin van
brand is misschien nog te blussehen. Met drieën klimmen
we naar de kapel, en bevinden dat de granaat aan ,,den
voet van den buitenmuur, niet dóór het dak gevallen is.
« Het zal echter voorzichtig zijn het Allerheiligste te
nutten, meen ik : men weet niet wat er gebeuren kan. »
Ik nut de eenige Heilige Hostie met volledige ceremonie : in witte albe, — een koorhemd vinden we niet —
met kaarslicht en confiteor. Tijdens mijn dankbede gaat
het helsch geraas daarbuiten, zijn gang. Het gewelf der
kapel is van plaatster... Weerom kijk ik even den dood
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in de oogen... Maar ik voel me volkomen gerust : zoo, in
't wit, en voor 't altaar geknield, als redder d.er Hostie
om te komen, dat is te schoon, dat is voor mij niet weg-

gelegd.
De granaten vallen zeldzamer. Ruiterij draaft ander
in de straat voorbij. Ik ga huiswaarts langs de hoofdkerk
en neem de uitwerking der beschieting in oogenschouw.
Verschillende projektielen zijn in de Melaan gevallen :
tallooze ruiten uit; gevels met kwetsuren volgespat; gaten,
ondiepe echter, in het straatplaveisel; panlooze dakgeraamten. Onder den toren is de verwoesting het grootst.
Hier sloegen de houwitsers breede bressen in de huisgevels. Dak en muren der kathedraal zijn doorboord, de
kleurramen met gaten doorzeefd. De toren zelf heeft
weinig geleden : op de massieve steunbeeren zijn de
schoten afgeschampt, lieten enkel gele en bruine spatvlekken na. Men stapt overal door plaastergruis en over
knerpende glassplinters. Ik vind kop en bodem van een
granaat : haar kaliber kan ten hoogste acht centimeter

zijn.
Langs de Steenwegstraat snorren auto's aan, driftig
hobbelend over 't gevallen puin. « Alleman binnen ! roept
een forsche stem, ze komen. » Inderdaad, in een open
rijtuig zitten vier officieren in onbekend uniform. Geen
panhelmen echter, platte petten. Engelschen ! Die waarschijnlijk van Waalhem-fort komen om den uitslag van
het bombardement na te gaan. Als een tweede auto volt,
hebben de Mechelaars hun vergissing ingezien en juichen
.diskretelijk de vrienden toe.
Daarginder, Zuidwaarts, kookt 't gevecht in{ volle
woede. Van dat kanongedonder zijn de menschen niet
bang. De straten loopen vol. Is het de vale, goed te rieken
kruitdamp die het li ght vergrauwt, — of ligt er nog schrik
op de gezichten? De aanblik der stad doet me levendig

denken aan het vreemde schemeren in vollen dag tijdens
de zonverduistering van over een jaar of drie. -- In den
Heembemd, hoor ik zeggen, zijn twee oudjes in hun bed
doodgeslagen.
In 't klooster is niemand in den kelder gevlucht. Wie
aan 't altaar stond las rustig zijn H. Mis voort. Wie vrij
was, ging van uit de zoldervensters kijken wat er wel
mocht gebeuren.! Dat ze een half uur druk bombardement
achter den rug hebben, begrijpen ze pas nu ik hen de uitslagen van de beschieting beschrijf. En de zolderverkenners staan eenigszins ontsteld over hun z66 niet bedoelde
onverschrokkenheid.
Ik twijfel wel, maar meen toch dat niets me belet de
H. Mis op te dragen. Ik sta aan het altaar terwijl alles
schokt en dreunt, de ramen ratelen, het nijdig ra-ta-ka-ta
der machiengeweren uitknettert boven het donderend
losbarsten van kanonnen, salvo's. Ik voel me nu zoo blij
niet meer « dat er gevochten wordt ! » Met gToote moeite
weerhoud ik mijn snikken als ik aan de mannen denk die
tegen dien kogelstorm in moeten. En mijn zegen na de
Mis gaat verder dan de muren der kerk...
vlammend, dreunt de slag den
Nu luwend, dan
ganschen dag voort. 't Zijn de onzen die een uitval doen.
Van half vijf tot half acht 's avonds stijgt het rumoer op
ondenkbare wijze; vooral als van weerskanten de batterijen samen vuren, salvo's door elkaar slaan, geeft dat een
gehuil, een uitschateren, een donderen en knetteren of
de wereld vergaat.
Ohm acht uren komt een medebroeder, aalmoezenier,
van 't slagveld; in de verwarring van den. slag is hij de
ambulanciers-kolom kwijt geraakt. Van Humbeek, twee
en een halve uur ver, stapte hij tot hier onder de kogels
door en langs de vuurtongen der kanonnen. Maar wij
willen weten wie den slag gewonnen heeft.
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« Wij natuurlijk. De Pruis werd teruggeslagen tot
achter Vilvoorden. »
Onze portier heeft ook iets moois gehoord. « Het
groot kanon waarmee de stad 's morgens gebombardeerd
werd is buit gemaakt. Twee en dertig paarden werden
er v6órgespannen, en nog was het niet van de plaats te
sleuren! »
Talrijke vluchtelingen van Sempst en Hofstade doen
wreede verhalen. « Twee kindertjes werden aan de bajonnet geregen. In Sempst burgers gedood, één levend verbrand. In 't heetste van 't gevecht, terwijl de Duitschers
de veiligste dekking zochten, moesten mannen, vrouwen
én meisjes, vier uren lang, met de armen omhoog op den
steenweg staan blijven. » — Die wreedheden waren, jammer genoeg, géén uitvindsels, zooals ik later van kindéren
of ouders der slachtoffers kon vernemen.
Op mijn cel blijf ik heel laat, bij het open venster,
waken. Af en toe hoor ik geratel van paarden en wagens.
Losse geweerschoten — van overvallen schildwachten?—
verknallen in de verte. Op vlugge stapmaat klinkt, oi
Hanswijk aan, de Vlaamsche Leeuw.
26 Augustus.
Het bombardementje van gisteren had een heele
paniek verwekt : met duizenden zijn de Mechelaars
Noordwaarts, naar veiliger streken, getrokken. Een onzer
oude Paters voelt insgelijks zijn zenuwen geschokt en
wijkt uit naar Antwerpen.
Terwijl we hier onder de kruitwolk geraken, schijnt
in het Oosten, te Maastricht en te Luik, de hemel gansch
op te klaren. Brieven van ginder melden dat alles
rustig is.
Weerom word ik in den vroegen morgen door strijd-- 66 --

rumoer gewekt : 't kanon lost om vtijf uren zijn eerste.
klaarluidende schoten. Het succes van gisteren wordt
voortgezet.
Om elf uren lijkdienst in de kathedraal. Onderweg
merken we menig gesloten en onmiskenbaar verlaten huis
op. De gehavende Metropole geeft enkele menschjes te
zien, verloren in haar ijle ruimte. Vreemd valt de hardwitte dag door de bressen in de kleurramen. Zang en orgel
worden overschreeuwd door de klare kanon-knallen waarvan de ruitscherven ratelen. Normaal schijnt de slag daarginder te verioopen; enkel merken we met lichte teleurstelling op hoe het geschutsrum,oer niet Zuidwaarts
vordert.
Op den terugweg houden burgers ons staan, vragend
of ze moeten vluchten. Het woord « vluchten » ligt op alle
lippen. Bij ons schijnt daar niet aan gedacht te worden;
niettemin is het raadzaam -- men weet niet wat gebeuren
kan -- voor rechts-geldige eenzelvigheidspapieren te
zorgen. Tot nog toe deden we 't met een eenvoudige. « door:angskaart ». We stellen elkanders signalement op en
',,beken de noodige portretjes, wanneer we -- 't is nu half
twee -- een ongewoon, een schrikbaar-groeiend lawaai
vernemen. We luisteren, plots doodstil... Honderden
wagens hobbelen door de straten, rommelig ijzergekletter
van munitie-caissons...
Zou 't kunnen dat ons leger, verslagen, op den terugtocht is? De kanonnade neemt af in volheid-van-gebulder,
nadert echter met heller, schallender losbarstingen. Daar
ik, Goddank ! naar het Stadhuis moet om de identiteitsbewijzen te doen zegelen, zal ik onderscheppen wat er
gaande is.
Op straat. Als een donder hangt het geraas der wagens
en paarden boven de stad. Twee enorme verhuiswagens
hollen voorbij : ze voeren een heele troep staande vluch_g7_

telingen weg. In de Adeghemstraat : een ononderbroken
stoet proviand- munitie- en ambulanciewagens. Over het
gaanpad daarlangs : burgers-processie in zondagskieedij,
reiskoffers aan de hand. Dat alles moet of wil naar Willebroek.
Uit de Langhestraat nadert een spookachtig rumoer,
als van zwijgende, hijgende dravers. Wanordelijk vallen
de zware stappen neer, of een kudde runders op hol sloeg.
En daar naderen in looppas, zich verduwend en verdringend, zweet-natte en stofzwarte piotten, een honderdtal,
blootshoofds, zonder geweer of kapotj as, velen zonder
vest of ransel. Eenigen druipen van top tot teen. Ik loop
ze te gemoet, vraag wat er gebeurt. Ze vertragen hun vaart
niet, kijken met starre oogen-van-ontzetting voor zich uit.
Een stottert hijgend « Een ongeluk ! een schrikkelijk
ongeluk ! Brug gesprongen... verdronken »
Akelige illustratie van het woord : paniek
Over de Graanmarkt de onverstoorbare wagentocht.
De soldaten-voerlui zien er, of vermoeid, of onverschillig
uit. De eene bekijkt de uithangborden der hem onbekende
straat, een ander knip-oogt en roept tegen de meisjes.
Nieuwe paniektooneelen. Boerenkarretj es met meubelen en beddegoed, waarboven een weenende moeder met
angstig-starende kinderen, galopeeren naar de Hoogbrug.
Andere buitenlieden spoeden te voet, vader en moeder met
reusachtige pakken beladen, de beschreide kleinen elk
met een bundeltje. « We zijn verslagen ! hoor ik hier en
daar roepen — hij heeft een brug doen springen en onze
mannen in de Senne gejaagd. »
Dwars door het gerij en de schichtige paarden, draaft,
blazend, een zware boerin in zwartzij den trouwkleed; niet
een zuigeling in haar armen gekneld loopt ze als of ze de
bajonnet in den rug voelde. Ik kan het niet aanzien, tracht
de vrouw staande te houden, haar te beduiden dat geen
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onmiddellijk gevaar dreigt. Als uit een droom opschietend
kijkt ze me aan, spreekt niet, hijgt weer voort als in een
nachtmerrie.
Nu stapt me een grijze priester voorbij met roodbehuild gelaat. « 't Zijn mijn laatste parochianen die ge ziet
vluchten, snikt hij met doffe stem. Heel ons dorp ligt in
puin geschoten. Mijn pastorij, mijn nieuwe kerk, mijn
school die juist onder dak kwam : alles vernield. Ik zelf
bezit niets meer en weet niet waarheen ! »
Op de markt een nieuwe strooming : voetvolk en gerij,
uit den Bruel opgekomen, zwenkt de Kathelijnestraat in
naar Waalhem. ik verneem dat de algemeene terugtocht
bevolen is. « Maar waarom, vervolgt de aalmoezenier dien
ik heb aangesproken, die gejaagdheid onder de vluchtelingen? De Duitschers kunnen, op zijn vroegst, slechts
hinnen een half uur hier zijn ! »
Karren trekken voorbij met opgetaste shako's, geweren, ransels en kapotjassen. <; Is dat van gesneuvelden? » vraag ik aan een onderofficier.
« Neen, doch toen onze linkervleugel begaf, smeten
de mannen alles van zich af om harder te kunnen loopen.
— Gaan de Duitschers de stad innemen?
- Dat kunnen ze niet : een gansche divisie houdt
stand in de streek Laar-Humbeek.
Aan wat is deze gedeeltelijke terugtocht te wijten?
— We stonden tegenover 150.000 Duitschers. Door de
Franschen, die gisteren al te Ukkel lagen, werden ze in
den rug aangevallen, zoodat wij den drang niet hebben
kunnen weerstaan ! »
Nadat een heer Schepen, met volkomen gemis aan
kalmte, op het Stadhuis mijn papiertjes gestempeld heeft,,
spoed ik me naar 't klooster terug. Daar zitten ze nu al
een geslagen uur dat wereld-einde-lawaai aan te hooren
zonder te kunnen gissen wat er omgaat. Broeders wier
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papieren ik vergat mee te nemen, stellen me de vertwijfelde vraag « of zij zich nu maar moeten laten doodschieten » ? Ik geef een trouw relaas van wat ik hoorde en
zag, en, dank aan het « stanhouden van den rechtervleugel », heerscht weerom peis en vree in het huis des
Heeren.
Tot zeven uur 's avonds houdt het zwaar geschut aan.
Onze batterijen kwamen al nader, tot dat ééne vuurde
van op de Vest. Geweervuur ontbrandde in de onmidlijke omgeving van het station. Het Breendonksche fort,
vertellen ze, steunde krachtig het te veld staande leger.
Het fort van ,waalhem liet een enkel schot : om zes uren
's avonds beschreef de zware granaat haar hoogen ratelboog door de lucht.
De laatste berichten klinken treurig. Nog hort het
gerij rusteloos om de stad. De burgemeester, zegt men,
is den vij and te gemoet gereden om Mechelen over te
geven. Morgen rukt de Duitscher binnen.

Boven het arme Sempst zie ik, al akeliger naarmate
de nacht donkerder wordt, den rooden hemel laaien.

27 Augustus.
Geweerschoten aan den dageraad, en... alles blijft
volkomen rustig. Onze laatste troepen zijn in nachtelijken
terugtocht binnen de forten-linie afgezakt.
« Hadden ze den eersten avond hun aanval voortgezet,
wordt er nu beweerd, ze hadden Brussel en Leuven ontzet.
Doch we waren op onze lauweren ingeslapen, en de
Duitschers ontboden ondertusschen talrijke hulptroepen.»
Wat er van zij, Mechelen laat hij voor 't oogenblik ongemoeid.
Uit de bladen : Franschen, geslagen te Charleroi, herpakken zich glansrijk. Te Bergen vechten E,ngelschen en
Franschen met succes. De Rus is aan de winnende hand.
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Terwiji we, na den middag, een uurtje praten in den
hof, is ons besluit, na dit alles, dat we ons deel van den
oorlog gehad hebben, en de beslissing eerlang in het
Zuiden zal vallen.
Om twee uren klinkt de gewone klok, en eenieder
klimt naar zijn cel. Om kwart na twee, een nieuw, gejaagd
belgerammel.
Pater Gardiaan, ontdaan, en wit als de muur, spreekt
ons toe in het kloosterpand.
« Monseigneur De. Wachter is hier geweest met een
boodschap uit het Bisdom. Dezen nacht is Leuven, verwoest geworden. De Pruisen hebben er een bloedbad aangericht, ook priesters en kloosterlingen vermoord. De
burgers van Mechelen vertrekken. Al de religieuze gestichten der stad werden verwittigd. Wij ook moeten
gaan. Maakt U gereed. »
Een donderslag hij open lucht ! Eenigen kijken ongeloovig toe en maken geen aanstalten om op te breken.
De ouderen gehoorzamen zwijgend.
Sommigen beschouwen de zaak als een lolletje, draven
opgewekt eenige spulletjes bijeenhalen, als voor een uitstapje. Daar twee Paters op gang zijn, vraag ik om te
blijven tot hun weerkomst, opdat ze voor geen gesloten,
deur zouden staan. Twee anderen echter worden aangeduid om het klooster te bewaken; ik, met d,e wegen bekend, moet den aftocht leiden. We zullen marcheeren bij
kleine groepjes, in verschillende richtingen : Duffel,
Waalhem, Willebroek. Als de forten maar bereikt worden.
Het Heilig Sacrament zullen we meenemen. Mijn
valiesje is te klein voor onze monumentale Ciborie; zoo
zie ik me verplicht een onooglijk groot, vierkant, met
treinbriefjes beplakt reiskoffer van den zolder te halen.
Als ik de heilige Vaten, in zuivere linnen doeken geknoopt, en op een korporaal, in het valies heb neergelegd,
— 71 —

sluip ik nog even naar mijn cel -- hopend in de herrie
der afreis vergeten te warden.
Maar neen. Ik hoor mijn naam door de panden galmen. In Gods Naam! denk ik; raap zonder overtuiging
een zakdoek, notaboekjes en schrijfgerief samen, belast
me met het Allerheiligste te dragen, en zal dus een groepje
aanvoeren « naar de forten ».
Publiek optreden als vluchteling, wanneer ge veel
liever de gebeurtenissen zoudt hebben afgewacht, en
zekere tradities der Orde hooggehouden — is buiten
twijfel een heldhaftige daad, een actus heroicus, des te
verdienstelijker naarmate de ijdelheid er weiniger mee
gediend is. Ik zink in den grond, van schaamte, als ik
bemerkingen opvang als deze : « De paters gaan ook al
loopen ! » Menschen komen buiten, vragen met schrik :
« Is het dan toch gemeend? Is ons leven in gevaar? -Loopera is de boodschap ! » zegt onze bejaarde Overste,
al vorderend met wakkeren stap — zooals Loth en familie
uit het brandende Sodoma. Kon ik maar een zoutpilaar
worden!
Buiten de stadspoort verwijdt het gezicht over groene
akkers en zonbeschenen boomgroepen. De Liersche baan,
zoo breed als ze ligt en zoo ver het oog reikt, is een donkere vloed vluchtende menschen.
Geen angstige gezichten toch. Deze duizenden mannen, vrouwen en kinderen stappen voort, rustig, gelaten
in het onvermijdelijke. Karren en rijtuigen vol staande
vluchtelingen vorderen stapvoets. ik zie een arme sloor op
één slof, met, voor alle reisgoed, een kind op ieder arm.
Nette families wandelen opgewekt daarheen of het een
week-end gold; ze roepen glimlachend een groet naar
kennissen, schijnen geen spijt te kennen om achtergelaten
huis en have. Ik, voor mij, denk met weemoed terug aan
de ranke, blanke, gothieke panden van ons kl 1oster, aan
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den vredigen tuin vol zwaarbeladen fruitboomen, aan
de zoo zorgzaam onderhouden kerk, en aan mijn cel in de
schaduw van haar hooge muren. Aan dat sehoone verleden
hebben we onherroepelijk vaarwel gezegd, vermits « van
heel Mechelen geen steen op den andere zal blijven... »
Op twintig duizend hoor ik de Mechelaars schatten
die, langs dezen weg alleen, dezen namiddag alleen, de
stad verlaten. Hebben die drommen ook de verwoesting
van Leuven vernomen, of gehoorzamen ze aan onnaspeurbare, kollectieve ingeving? In zooveel volk loopt ons nietig
groepje verloren. Het mooie zomerlandschap, de nabijheid
van Ons Heer, bedaren, mijn wrokkende, tot blijdere
berusting... Het reisplan is naar Turnhout te gaan, waar
we Pater Provinciaal zullen ontmoeten, die in deze buitengewone omstandigheden de noodige maatregelen zal
treffen.
De onafzienbare vluchtelingenprocessie stapt zwijgend
voort. Het is toch zoo heet, en de pakken wegen zoo zwaar,
en de keel is zoo droog van gloeiende stofwolken in de
ademen. « Is Duffel nog ver? Zijn we nog niet aan de
Forten? » Achter de Forten wacht de rust, de veiligheid;
achter de Forten dreigen geen bommen, geen Uhlanen.
« Nos forts sopt imprenables ! »
Aan de spoorwegbrug stooten we op de eerste militaire posten. « Papieren toonera! » Die er hebben zijn de
uitzondering. Ons houdt de wachtmeester staan; we genieten een verzorgde redevoering. « Het volk weet niet
beter; wij echter, vleit hij, zijn « des gens intelligents ».
Antwerpen zal belegerd worden, moet zoo lang mogelijk
weerstand kunnen bieden. Verstandige Vaderlanders
zullen niet tot +over-bevolking der vesting willen bijdragen. De voorraad levensmiddelen... » Hier bemerkt
de welsprekende krijger dat zijn makker hem glimlachend
beluistert, , en ondertussehen den halven weg vrijlaat
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« We'hoe! schiet hij uit, tu t'en fous toi ? » — « Au contraire ! Je t'écoute ! » zegt de andere. We dringen op onze
beurt door, en de Mechelsche uittocht overrompelt de
tusschenruimte der forten.
Nu is het ons gegeven de verdedigingswerken van
Antwerpen aan te schouwen. De dubbele rij boomen die
den weg beschaduwde liggen omgezaagd : tronken van een
meter hoog bleven staan. Door deze houtrijke streek loopt
een kaalgeschoren strook van , een halven kilometer breedte. In stee der groene elzenhagen : het vijfmeter breede
netwerk der ver wegloopende prikdraadversperringen,
vaal-grijze spinnewebben over de groene akkers. Van het
fort Waalhem links, duidelijk zichtbaar als een kale
schedel met zwarte plekken van pantserkoepels — naar
het onzichtbare Kathelijnefort rechts, kronkelen daarachter, als ondiepe, smalle greppels, de pasgedolven loopgraven.
Duffel krioelt van burgers en soldaten. Groote plakbrieven aan de gevels bepalen den prijs der eetwaren,
opdat n6ch de troepen noch de uitwijkelingen worden uitgebuit. Op de pastorij vernemen we dat ook gisteren een
vijftien duizend Mechelaars overkwamen. De kerk had
als nachtverblijf dienst gedaan. ik stel onze volle Ciborie
in het Tabernakel, waarin reeds die van Hofstade en
andere dorpen een schuilplaats vonden. In zuidelijke
richting meen ik klanklooze granaatknallen te hooren.
De statie te Duffel onderstaat een echte belegering.
Daar we ons bij den drom der wachtenden willen aansluiten, verwittigt ons iemand : « Nauwkeurig wordt ge
uitgehoord over het doel der reis. Wilt ge naar Antwerpen,
ze stoppen u in een trein naar Gent. » Dan maar liever
de reeds afgelegde tien kilometer op vijftien gebracht,
en een trein te Lier gezocht.
In het vriendelijk estaminet « Het Duifke » zaten we
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uit te rusten. Nu verder, langs Lachenen. Almaar door :
troepen, kanonnen, wagens en autos. In een gxoote wei
staat talloos slachtvee verzameld. De zware witte ossen,
alsof ze hun bestemming raden, kijken met onváderlandsehe lusteloosheid de voorbijgangers aan. De soldaten
blijken ongenaakbaar voor donkere gedachten; bij een
hoeve worden hun geurige, versch-gebakken broodjes toegeworpen uit een slag-kar; 'dat maakt hun de toekomst
rozig! Op banken vóór de herbergen zitten weinig-neerslachtige vluchtelingen achter een hoogen, koeien pot bier.
« Wat nieuws in Mechelen? » wordt er aanhoudend gevraagd. Een voorbijtrappend fietser roept ten antwoord :
«'t Doet maar vies te Mechelen. Ze bombardeeren weer.
De brokken vliegen van Sint Romboutstoren ! » « De man
is gek! » verklaart een officier. Ik echter ben blij een
positief antwoord klaar te hebben voor de brave menschen
die ons, onbescheiden ! vragen : « Paters, waarom gaat
gij loopera uit Mechelen? » — « De brokken vliegen van
Sint Romboutstoren » herhaal ik dan waardig.
Uit Lier komen ons groepen menschen te gemoet die,
gisteren of vroeger gevlucht, nu den terugtocht naar het
vaderhuis aanvaarden. Wanneer ze ons in 't oog krijgen,
nieuws van den groeten uittocht vernemen, en hoe voor
oogenblik « de brokken vliegen van Sint Romboutstoren », dralen ze besluiteloos, keeren weer naar Lier.
Pater Gardiaan had verschillige heiligen en gelukzaligen aanroepen om een trein naar Turnhout te treffen.
Alhoewel ik, die een te-voet-vlucht interessant begon te
vinden, dat gebed maar lauw had begeleid, -- vinden we
ons ten volle verhoord. 't Is half zeven 's avonds, een trein
staat gereed. Niet lang daarna stappen we in 't NoordKempische stadje uit tusschen een dubbele haag nieuwsgierigen -- waaronder reeds vele Mechelaars. Aan wie
we toe vertrouwen : dat de brokken vliegen van Sint
1omboutstoren.
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In anöere lucht.

Wat opschudding brengt onze aankomst teweeg in
de diepe avondstilte van het rustende convent ! Een ruk
aan de groote binnenbel : jong en oud daalt naar den
refter. « Gevlucht ? » Ze kunnen hun ooren niet gelooven,
niemand dacht den oorlog z66 dicht genaderd. Een oogenblik zwijgt hun verslagenheid. Dan beijvert zich eenieder
de « slachtoffers van den oorlog » wel te onthalen. Het
regent vragen. En 't is maar als we totaal uitverteld geraken, bij 't genieten van Trappistenbier — over springgranaten, veldslagen en vluchten, dat we doodmoe, boventraps een rustig celleken opzoeken.
28 Augustus.
Waar zouden nu de overige medebroeders, met ons
uit Mechelen gevlucht, aangeland zijn? Te Gent? In
Antwerpen? Of legeren ze nog te Heyndonck en te Heffen?
Mijn venster geeft uit op een stofferig achterbuurtje waar
kinderen wroeten in 't zand; verder trillen schrale tuintjes
in de hitte; roode afdaken en lage, grauwe huizingen.
sluiten het gezicht. Nu reeds mis ik den zwaargeschouder— 76 —

den Sint Romboutstaren, en zijn beiaardzang. Hoe eentonig een stadsprofiel zonder ranke wachttorentjes, trapgevels, -en kerken, als trotsche spaansche galjoenen,
steil haven de dakenzee!
Pater Reverende is afwezig. Er valt dus te wachten.
Het Handelsblad vertelt : « Alles is rustig te Mechelen;
de vluchtelingen keeren terug. » De Métropole : « Gedurende den nacht zijn afdeelingen Uhlanen de stad
binnengedrongen, doch verlieten ze aan den morgen. »
We hoorera, voor 'teerst, dat Namen genomen is. La
garnison mobile gaat uitrusten in Frankrijk. De forten
-- de Naamsche dus ook -- houden stand. »
's Achtermiddags vergezel ik een Pater op ziekenbezoek. De weg wendt om Bosch en veld. Hoe ongelooflijk
rustig is hier het land! Menschen bebouwen hun akkers,
kinderen joelen en spelen, nergens schildwachten die uw
paspoort vragen. Toch spits ik aanhoudend de ooren naar
kanongebrom, meen het in een deurslag, in een wagengehots te herkennen. Rook van een hoeveschouw boven
de dennen, neem ik onwillekeurig voor een dorpsbrand.
Pater Provinciaal is aangekomen. Mijn vraag om naar
Mechelen terug te mogen gaan, willigt hij niet aanstonds
in. Hij zal zich persoonlijk nopens den toestand daarginder gaan overtuigen, en ons dan roepen.
29

Augustus.

Pater Reverende is met een gezel naar Mechelen vertrokken. Heist-op-den-Berg werd, volgens de bladen,
beschoten. Zonder omhaal bekennen ze nu dat de forten
van Luik, den achttienden Augustus reeds, lagen stukgeschoten. Generaal Leman werd bewusteloos onder de
puinen van Loncin uitgehaald. De gevechten rond Mons
en Charleroi duren voort.
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In de studieplaats vind ik de Hollandsche Tijd en
Maasbode. Tot heden nog éénzijdig ingelicht, en niet vetmoedend dat iemand kan twijfelen aan België's goed
recht en aan Duitsch verraad -- leg ik, na weinig lezers,
die naar mijn zin al te bezadigde, « neutrale » kranten
wrevelig ter zijde.
De krijgsverrichtingen worden hier nauwkeurig nagegaan. Aandachtige monnikskruinen buigen heen over
atlassen en losse kaarten. Eén landkaart van WestEuropa draagt Koning Alberts portret « en m.édaillon » ;
een reusachtige pijl schiet daarvan uit met bijschrift
Naar Berlijn ! We vinden dat ons leger, eenmaal de Duitschers aan den aftocht, niet verplicht is verder mee te
gaan dan tot de grenzen. Vermeerdering van grondbezit
hebben we liever niet. Wat zouden we met al die Duitschers der Rijnprovincie aanvangen? Het Groot-Hertogdom, Zeeuwsch Vlaanderen en Zuid Limburg, dat zou
men desnoods kunnen aannemen.
Aller hoop ligt aan den Rus verankerd. Tot één kilometer na weten we hoever Koenigsberg en Allenstein van
Berlijn verwijderd liggen. Wèl vatten we niet best waarom de Russen Duitschiand binnenvallen langs dat uiterste
Noord-Oosthoekje. Langs Posen zijn ze immers veel
dichter bij !

Zondag 30 Augustus.
Gesloopt door dat vluchtje-van-niets, ben ik, vandaag
bedlegerig en tuur met stekende koorts gogen naar de onverbiddelijke staalblauwe lucht. Hoe zou 't nu met ons
klooster te Mechelen gesteld zijn? Het Handelsblad bevestigt het bombardement van Donderdag namiddag.
Het groote nieuws luidt dat honderd zestig treinen
met Duitsche troepen van 't westerfront weg, naar het
Oosten spoorden... Leve de Rus ! Nu zal het wel gauw
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met den Pruis gedaan zijn. Kees, de broer van onzen
knecht hier, vertelt ons de Leuvensehe gruwelen. Onder
dt vlammen en de kogels door is hij kunnen ontsnappen
en te voet tot Turnhout geraakt. De verwoesting was over
de stad gekomen, plots, zonder dat iemand ze kon voorzien, noch raden waarom zoo vreeselijk werd gemoord
en gebrand.
Om den avond een nog verrassender verschijning
Pater Servatius en de kok Raymondus. Hun avonturen?
Zij zouden dus blijven om het klooster te bewaken. De
twee afwezige Paters, bij hun terugkomst vernemend hoe
de zaken stonden, hadden besloten den nacht door te
brengen buiten de stad. Om half vijf was Pater Servatius
naar het Stadhuis gegaan om officieel nieuws te vernemen. De daar aanwezige heeren waren verontwaardigd
over den waanzinnigen angst der bevolking. Ze betreurden de meedeeling van het Bisdom die zooveel kloosterlingen had op de vlucht gejaagd. Er bestond niet het
minste gevaar...
Hie-ie-ie-ie-ie-ieuw boem! De eerste granaat. Een gil
en een donder : de tweede. Bij tooverslag al die heeren
den kelder in.
Toen het donkerde, en 't onmogelijk was te gissen
van welke gebeurtenissen het urenlange bombardement
de voorbode was, hadden zij ook maar hun pakje geknoopt. De kok had een halven Hollandschen kaas en een
broodmes meegenomen : wapens tegen in- en uitwendig
verraad. De eerste nacht hadden zij te Duffel geslapen
op een stoel. De tweede te Waarloos, boven een koestal.
Ze hadden beproefd de stad nog te naderen, maar waren
door de posten tegengehouden. Eén zaak was zeker :
Zaterdag morgen, den negen-en-twintigsten dus, stond ons
klooster nog overeind.
Avondberichten : De bondgenooten trekken terug op
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een tweede gevechtslinie. Rij snel en Boulogne worden
opene, onverdedigde, steden verklaard. -- Uit Holland el
Engeland komen telegrammen toe : de Provinciaals dir
landen bieden hun Belgische Ordebroeders onbeperkte
gastvrijheid aan.

1 S eptember.
Groote opspraak verwekt in de stad het droevig
einde van een jongen Pater Jezuïet, te Leuven doodgeschoten om den brand der stad in zijn notahoekje aangeteekend te hebben. Een dokter uit Namen overgekomen
strooit rond dat de Belgen daar 7000 mannen verloren aan
gevangenen.
Ik maak kennis met twee Hollandsche Heeren die in
't klooster komen overnachten. Ze willen in Turnhout
vernemen -- meer Zuidwaarts afzakken is hun verboden
--- hoe het staat met hun Ordehuis te Leuven. Nu maak
ik pas voor goed kennis met wat zij heeten neutrale denkwijze, maar wat mij een ongelooflijke vooringenomenheid met Duitschland toeschijnt.
« Te land zal de Pruis zeker winnen. Zijn legers
staan onder den vesting-gordel van Parijs. Frankrijk kan
onmogelijk weerstand bieden : een geest van anarchie,
benevens tuberculose en geslachtsziekten, ontnemen den
Fransehen soldaat alle gevechts-waarde. Ter zee zal
Engeland wel baas blijven : haar vloot is de machtigste.
Het Belgisch publiek wordt bedrogen. Het Wolff-bureau,
(voor ons de vader der leugentaal, de uitvinder der stelselmatige, ingestudeerde valschheid) dat geeft het ware
nieuws. De Belgische eer was gered na den eersten weerstand te Luik; op de tweede sommatie van Duitschland
had de regeering moeten ingaan. De Broqueville scheen
daartoe geneigd, doch Koning Albert is al te strijdlustig.
-- De bedreven gruwelen? Uit te leggen door volkspsyello-

logic. Onvermijdelijk. Bij alle overrompeling gebeurd. De
wreedheden warden, ten andere, door de Duitsehers
zelven streng gestraft. -- Maar de Russische pletrol? —
Die maakt rechtsomkeer in het Masurengebied. »
Met gapende verbazing heb ik toegeluisterd. Een
geestestoestand als die dezer heeren gaat mijn begripsmacht te boven. Gelooven kan ik ze niet. Even knaagt
een geheime onrust : « Als er tách iets van waar was!
Aas wij ons hier in België eens totaal vergisten? » Doch
een onbedwingbaar optimisme, gesteund op het geloof in
ons goed recht, komt weer boven... Alhoewel de laatste
berichten inderdaad den Rus verslagen melden aan de
Oost-Pruisische meren, en den Pruis beschrijven als
staande v16ór Péronne en Saint-Quentin.
Men leest me een draadbericht van Pater Reverende
voor : « Klooster Mechelen onbeschadigd. Moogt weerom
komen. »
Vandaag kunnen we niet meer weg. We doen nog een
tocht over de heide. Het rumoer van den strijd dringt
vandaag in deze eenzaamheid door. Als loonre luchtbellen
aan het watervlak van een veenpoel, zióó welft even, en
zinkt weer, aan den einder -- het zwakke boe-geluid van
heel ver kanongedommel.
Bij het stadwaarts keeren langs de zandige baan,
hooren we plots een schallen van vrouwenzang. In lange
rijen staan de Turnhoutenaren vóór een oude, verweerde
kapel en zingen een Maria-lied. Uhlanen werden in het
nabije Rety gedood. Wellicht komen de Duitschers weèr
om wraak te nemen. Drieduizend waren onlangs op
marsch naar de stad, doch werden onvoorziens teruggeroepen om een nieuwe bestemming te krijgen. Dagelijks
wordt er gebedevaart naar dit oude Heiligdom, en
's avonds zijn de kerken te klein om al de vrouwen te
bevatten die deel nemen aan de gebeden voor het Vaderiand.
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Een Öooöe stad.

2 September.
Om half zes stoomen we het Noord-Kempische bowlen heideland door. En de gedachte dringt zich, een oogen
blik, op -- bij 't voorbij j agen dier verlaten vlakten
indien de pacifistische wensch een droom is, zou men het
ten minste niet záá ver kunnen brengen dat het terrein
voor de veldslagen door scheidsrechters wonde aangewezen? Dan bleven mooie oude steden, rijke dorpen,
vruchtbare akkers, gespaard...
Zoo schreef ik dien dag in mijn notaboekje. Later
echter ontwikkelde ik dat bescheiden verlangen in dezer
voege :
Indien een deel der menschheid onverbeterlijk strijdlustig wil blijven; indien de abnormale wezens die men
militairen-van-beroep noemt, het onmogelijk laten kunnen, van tijd tot tijd hun mooi speelgoed eens 'tle probeeren; zou men hen ten minste niet hiertoe kunnen
brengen : ergens in een woestijntje te willen gaan, soort
internationaal oorlogspark hun voorbehouden, waar ze
naar hartelust, allen vrijwillige vechtersbazen onder el-
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kaar, loopgraven zouden delven, forten opwerpen, door
prikkeldraad loopen, stikgassen inademen, spuitvlammen
slikken, en elkander trakteeren op granaatsplinters,
mitraille en bajonetsteken! De overige menschen zouden
ondertusschen voortwerken aan de beschaving... -- Vandaag wil het me praktischer schijnen de fabrikatie van
oorlogsspeelgoed af te schaffen...
Dat we zoo ver nog niet zijn, bewijst het nieuwe uitzicht der streek die we doorvaren. Her- en derwaarts
dolende prikdraadhetten; vierkante hoopen brikken die
huizen waren; terreinen met tachtig centimeter hooge
boomstronken, weleer bosschen : dit is het fortgebied van
Kessel-bij-Lier. De trein stopt. Zorgvuldig worden alle
rijtuigen onderzocht door soldaten. Eén dezer moet in den
slag geweest zijn : in stee van shako draagt hij een grijsen-wit geruite pet, wat hem een lachwekkend voorkomen
geeft. Hij echter lacht niet, en leest met inspanning van
gefronst voorhoofd en pijnlijk-spellende lippen onze
papieren.
Het fort duikt nu op als een nietig groene terp in de
breede kaalheid van het platgelegde schietveld. Dat zielig
grasheuveltje dus — met niet meer dan drie zwarte deksels : pantserkoepels -- moet de dditsche overstrooming
afdammen! We krijgen zoo'n vaag besef dat forten eer
moreelen dan werkelijken steun leveren, en slechts beteekenis hebben als een machtig veldleger de tusschenruimten bezet...
In die tijden was een vliegtuig nog een zeldzaamheid.
Terwijl we te voet van Lier naar Duffel stappen, staan
overal in 't veld de menschen met de neus in de lucht, een
hemelverkenner na te staren. Als een lange, witte mousselinewlimpel wuift hem na, door 't rozig morgenblauw, de
rooksliert uit zijn motor.
Nabij de Duffelsche spoorweg-redoute, speelt zich een
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landverhuizerstafereel voor ons af. Oude strompelmannen met een bundel, aan den stok geknoopt, over den
schouder; jongens en boerendochters, schooner in hun
neerslachtigheid, met zware pakken op het hoofd;
vrouwen met kruiwagens, waarop beschreide kindergeZichtjes uitkijken tusschen schamelen huisraad en bultig
beddegoed; grijze moedertjes met de huiskat in een handdoek geknoopt -- het beest miauwt klagelijk.
« Van waar ze komen ? Van Schiplaken ! »
Inderdaad, midden de kudde stapt de trouwe herder;
die lijvige, hijgende juffrouw is de goede Net!
we staan geslagen ! Schiplaken, dat is die kleine,
doorbrave, vredige boschparochie van Hever, met haar
puik-gothieke kerk, kokette pastorie, luchtige schoolgebouwen; en achter korenakkers en dennenboschjes, de
witschemerende hoevekes.
« Wat er gebeurd is?Na den uitval van ons leger op , vijf-en-twintigsten
Augustus hadden de Duitschers hun linies weer vooruitgeschoven, het dorp bezet en een plundering begonnen
die ze rekwisitie noemden. Gisteren avond hadden ze
plots alle huizen overrompeld; de menschen, die slechts
ten tijd hadden het onontbeerlijkste mee te nemen, naar
de kerk gedreven. Het bevel luidde dat het gehucht moest
ontruimd worden, met achterlating van veldvruchten,
paarden en vee. Behalve ettelijke manspersonen, waarvan
men niet wist wat ze geworden waren, was heel Schtiplaken te voet naar Waalhem afgezakt. De meeste lieden
was 't onmogelijk geweest een fatsoenlijk kleedingstuk,
een korst brood mee te nemen. Aan 't fort, verbod van
doorgang. In schuur en stal hadden ze overnacht. Nu
trokken ze verder langs deze Liersche Baan. Waarheen?
Antwerpen bleef uitgesloten. Gent? Maar wat aangevangen met al deze buitenmenschen, nu straatarme, en die

liever wat verdienen zouden met veldarbeid? » --- We
spreken van Eekloo, nog rustige streek, waar hulp op den
akker kan welkom zijn. -- « In Gods naam dan. » En
voort trekken deze menschen, over weinige dagen nog
welhebbend en gelukkig, als landloopers naar het onbekende.
Blauw-verwazigd, en als in 't ijle vlottend, de verre
Sint-Romboutstoren. Het vertrouwde profiel blijkt ongeschonden. De « brokken die er van afvlogen » zijn dan
maar klein geweest. De posten willen weten wat we zoo
moederziel alleen te Mechelen gaan zoeken. Gaan we er
één dag wonen om weerom op de vlucht te slaan? Ook
boeren roepen ons toe van op hun land : « Gaat niet
verder! De stad wordt dag en nacht beschoten! »
Daar is niets van te merken. Mechelen vinden we zóó
stil en doodsch als een juist opgedolven Assyrische nekropool. Geen mensch in de lange Merodestraat. Holoogig
staren de witte, zonnige gevels, wier ruiten zijn stukgevlogen. Het gruis-fijn verpulverd glas glinstert langs de
Baanpaden als verschgevallen hagel, als een dunne laag
ijzel en rijm. Die illusie wijkt maar als onze sandalen
daarover knarsen en knerpen. Hier e n daar stortte een
huis voorover op straat. Stukken dakpannen als opengereten granaten. Op de markt tellen we huiverig die afzichtelijke wonden der kathedraal : geel- en paarsgerande
bressen, schaduwdonker in de lichtgrijze muren. De
breede boogvensters, waarin geen scherf brandglas
houden kon, gapen als hooge wagenpoorten. -- En die
prachtige hemel daarover!
In den Bruel schuiven enkele schuwe mannen voorbij : baliekluivers, puinazers, in niet-officieelen recuperatiedienst.
Ook de reusachtige romp der Lieve Vrouwekerk, uren
ver zichtbaar boven het lage stadsprofiel, werd tot mik»
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punt gekozen. Het dak is op vele plaatsen ingedeukt, de
brandglasramen liggen vergruisd. Een machtig steenblok,
kroonstuk der steunberen van de absis, werd afgeslingerd
en verzakte in het straatplaveisel als in weeke klei. Eens
de afstand bevonden, hebben de Duitschers, naar den stelregel reeds biij 't eerste bombardementje toegepast, hun
springbommen, 'over de kerk heen, in de stad verspreid.
Het huis van dokter Neefs werd van dak tot kelder opengereten. De gevel vertoont een vervaarlijke bres, waardoor men schouwt op doorgezakte zolderingen, in-zwijmgevallen scheidsmuren, versplinterde meubels, stukgeslagen spiegels en schouwmarmers.
Op de Graanmarkt loopt een slap-hangende, pinkdikke koord van lantaren- op lantarenpaal. Daar staan
we op te kijken; eindigen met een veldtelefoon te herkennen. V66r we 't klooster bereiken, hebben twee soldaten ons ingehaald. « Papieren! » Ons opnemen van die
telefoonkoorden had hen achterdochtig gemaakt. En dan
onze valiesjes ! « ,We peisdigen wij azuu, dadde :guller
spioenen waart » bekennen ze openhartig. Om hun ijver
te bonen nooden we ze uit in 't klooster een pint te komen
pakken. — « Dat en is van geen refus! »
Van de straatdeur hebben we den sleutel. Alle binnendeuren staan open, dat geeft een eigenaardig vergezicht van donkere en lichte gangen. We laten onze
piotjes, — die hun potslee in de hand houden, en meeven
tipvoets te moeten gaan, — een spreekkamer binnen;
stappen zelf verder door de holklinkende stilte. Niemand
thuis ? In den refter vinden we Pater Reverende aan
schrijfwerk bezig. Terwijl broeder portier de soldaten
laaft, luisteren we naar Pater Reverende's lotgevallen. —
Den dertigsten Augustus, een Zondagmorgen, waren
ze langs de Kathelijnepoort binnengekomen. Geburen —
daar waren er nog! hadden een ladder gehaald; na een
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ruitje ingeduwd en een venster geopend te hebben, waren
ze binnen geraakt. Alles stond in 't klooster open, doch
niets werd gestolen of beschadigd, de twee dagen dat de
gebouwen hadden verlaten gestaan. Op den verkenningstocht dien ze daarna door de stad ondernamen, hadden
tientallen achtergeblevene burgers hen met vreugde begroet. Aan de kloosterpoort had een uitdeeling van fruit
plaats gehad, éénnige toespijs der menschen die geen
provisies bezaten.
Den morgen daarop had broeder Desideratus geklept.
Op het geluid van dit nog eenig levende klokje,, waren
menschen naar de kerk gekomen, hadden gebiecht en
gekommuniceerd. Rond den middag was een plotselinge
bombardatie losgebroken, uit stukken van vijftien centimeter. Pater Reverende en zijn makker, die op weg
waren, en zich onder de Lieve Vrouwekerk bevonden,
mikpunt der Duitschers, hadden in de naburige Milsenstraat een kelder gevonden, waar ze, met twaalven, een
plus minus gezellig uurtje hadden doorgebracht.
Dan was er nog, verleden nacht, een moment alarm
geweest. Met het onzinnig geraas dat zoo'n ding maken
kan, was een Zeppelin over 't klooster gevaren. Zijn

bommen had die al in Antwerpen neergesmakt.
Een volledig verhaal der oorlogsdaden in Mechelen
gepleegd sedert onzen aftocht, heb ik nimmer kunnen
aaneenknoopen. Dit is zeker : de stad werd door onze
troepen volkomen ontruimd. Ooggetuigen verzekerden me
dat de burgemeester naar den vij and gereden was om de
stad over te geven. De Duitsche bevelhebber weigerde en
kondigde bombardement aan. Dat ze de stad niet wilden
bezetten zoolang de forten werken konden, is te begrijpen. En het in puin leggen van gansche wijken, waar
we toen niets van begrepen, zal voor doel hebben gehad
de uitvalswegen voor het belgisch fortenleger te versperren.
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Plezierreisje.

3

September.

Nu 't klooster hersticht is, kan Pater Provinciaal vertrekken. Hij gaat te voet tot Duffel. Ik zal hem tot daar
uigeleide doen, zijn reiskaartje nemen, en onze Ciborie
terughalen. Om zes uren 's morgens, onder hel-blauwen
hemel, en reeds warme zon, stappen we de eeuwige
Liersche baan op.
De eerste posten staan op de brug over de Vrouwenbeek, even den Smisberg voorbij; de identiteitsbewijzen
getoond, mogen we door. Aan de brug over de tweede
beek, weerom papieren voorleggen. Hier hooren we :
doorgang toegelaten, op voorwaarde van naar de stad
niet terug te keeren. We kunnen maar één besluit nemen
Pater Reverende door, en ik terug. We wisselen nog eenige
stille woorden; ik lever, eenigszins beschaamd en daarom
zoo diskreet mogelijk -- want in geen twaalf jaar heb ik
nog geld in handen gehad — Pater Provinciaal zijn reisgeld over, en aanvaard den terugtocht.
Aankomst bij de eerste porten. « Niet door! » -Maar zoo juist hebt ge me, zonder verwittiging, doorge- 88 —

laten ! -- « Rien à faire, c'est la consigne. » wat ik kan
beproeven, zegt de schildwacht, is van den tweeden post
een bewijs los te krijgen, dat ik dezen morgen niet verder
op de L iersche baan geweest ben.
Terug dan naar de tweede beek. Daar verklaren de
schildwachten niet gerechtigd te zijn schriftelijke bewijzen af te geven. Dat kan enkel de koormandant. Waar
die ligt? Een post verder, voorbij de Elzenstraat.
Ik stap er op af, en vind een kapitein der groene
jagers die, voor twee boerinnen, met potlood een papiertje
beschrijft. Ik doe mijn aanvraag, leg het doel mijner reis
uit en mijn vorig wedervaren. De kapitein laat me uitspreken, doch verklaart me niet te kunnen helpen. —
Dan blijft me niets over dan tusschen post één en twee
te blijven op- en neerwandelen?...
Een der wachten van post twee is me nagekomen.
« Deze is het, kapitein, die met den anderen Pater fluisterend sprak, en hem een briefje in de hand stopte. »
« 0 zoo; zegt de kapitein, wat heeft dat alles te beduiden?
Haal uw zakken eens uit! » Onder de oogen van een boel
nieuwsgierigen diep ik mijn bezittingen op : een pennemes, een rozenkrans, en een doosje lucifers, waarvan het
merk toevallig niet Duitsch is. Ik geef alle wenschelijke
ophelderingen. De franciskaansche geldkwestie vindt hij
natuurlijk onbetaalbaar ! « Wel, vonnist de kapitein ten
slotte, ga eerst naar Duffel, kom me die Ciborie toonera,
en dan geef ik u een bewijs om naar Mechelen te gaan. »
Dit op en neerloopen tusschen de tamelijk verwij derde posten heeft me lood in de beenen gegoten. Duffel is
nog ver, en de zon al braaf heet.
Ontmoeting, op de volkomen eenzame baan, met twee
Hollandsche heeren, dagbladreporters. Ze slaan met belangstelling twee piotjes gade die zich wassche p in een
greppel. Die brave jongens hebben den nacht op wacht
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gestaan en verfrisschen hun gore gezichten. Ze vertoonen
een sympathiek sproetensmoeltje onder ros stekelhaar.
Bijna krijgen ze ruzie omdat geen der twee er aan gedacht
heeft een kam op zak te steken. Over die onschuldige
ijdelheid maken de Hollanders zich vroolijk. Een hunner
haalt een baardkammetje uit, en nu vergeten onze piotjes
de wereld om, met een spiegelscherf gewapend, hun weerspannigen haardos in sierlijke krul te dwingen.
Duitsche verkenners, beweren de jongens, hebben
zich gisteren tot vóór het fort van Waalhem gewaagd.
't Is dus geen wonder dat die heeren niet door mogen
naar Mechelen. Op dat oogenblik lost een fort drie zware
schoten. « Da's op den Duitsch » verklaren de piotten;
en de reporters nemen er nota van.
Ik voel me zoo loom dat ik vrees nooit in Duffel te
geraken; stof en zon schroeien me blind. Maar nu ratelt
een karretje achter me aan, voerend een pastoor en drie
begijntjes. Naast de boerin die de teugels houdt is nog
één plaats open : die wordt me bereidwillig afgestaan.
We rijden kolonnen voetvolk voorbij, grauw en zwart
van 't stof dat ze opjagen. Ze hebben wel een ondeugenden lach als ze ons vreemd stelletje bezien. Maar 't is
oorlog, niet waar!
Op de pastorij gaat het gesprek over immer nieuwe
Duitsche gruwelen. Enorme, schandige feiten worden verteld. Men zou er aan willen twijfelen, om zich niet
woedend te maken; doch vermits « ooggetuigen » worden
naverteld!
Langs een korteren weg, de zandbaan neven het
spoor, keer ik terug. De ledige en gepurificeerde Ciborie
draag ik in hetzelfde reiskoffer waarmede ik ze aanbracht. Een trein uit Gent heeft zoo juist een honderdtal
Mechelsche vluchtelingen afgeladen, die niet voorgoed
terugwillen, doch onmisbare voorwerpen, in de haast der

vlucht achtergelaten, wenschen bij te halen. Eerst aanhoor ik de weeklacht van een bejaarde dienstmeid, die
heel haar fortuintje, waarvan de renten haar een rustigen
ouden dag moesten verzekeren, in haar kippenhok begraven had. 's Anderendaags reeds hadden kwade buurlui haar schat gestolen. Verder geraak ik in gezelschap
van een burgerpaar, hij in zijn winteroverjas, zij in een
zwaar zijden kleed. Om hun beste spulletjes te redden,
hadden ze geen beter middel geweten dan ze aan te trekken. Nu hadden ze 't erg warm. De vader der vrouw was
in Gent gebleven, bij de kinderen. Den morgen der vlucht,
bij 't eerste bombardement, had de oude man 300 franken,
al hun spaargeld, op tafel gelegd en... vergeten mee te
nemen. Toen hij, te laat, zijn verlies gewaar werd, had
hij bloed gespuwd van schrik.
Door altijd stekender zon en gloeiend stuifzand
naderen we de prikdraadhagen. Van verre zien we al wat
er gaande is : niemand door. Een hoop volk staat moedeloos te wachten. Te vergeefs gewagen de uitgeputte menschen van de lange, dus nuttelooze? reis, en beloven aanstonds weer te komen. Een vrouw, die met een stootkar
kwam aangeduwd, roept boven allen uit dat ze haar
dochter moet halen die bevallen is, en alleen ligt. Niets
kan baten. Niemand door.
Een heer en een dame beproeven weg te sluipen langs
een zijdreef, wier greppels tot loopgrachten zijn uitgediept. Een luitenant slaakt een alarmkreet, en de avontuurlijke echtelingen moeten rechtsomkeer maken. Ik
parlementeer ondertusschen met een schildwacht, verzeker een afspraak te hebben met den kapitein der jagers.
Vóór de brave jongen weet wat er gaande is, ben ik langs
hem doorgestapt. Niet zonder luidruchtige protestaties
te wekken in een groep bloothoofdsche Mechelsche matronen. « Kaak, klagen ze, daanen Paoter mag deu, en
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waft staon hie ol van ad de merrige. Waâ willen nie dan
een zaaver hemp gabn haale, of moeten wafi misschien
van de loaze en de voaligheid vergaon? »
Een peleton jagers komt ginder opgezet. Zie ik goed?
't Is mijn kapitein van straks die het aanvoert. ik ben
alleen op den weg, mijn beplakt valies is een kilometer
ver zichtbaar. Hij veinst me niet te zien. Ik klamp hem
aan, vraag het doorgangsbewijs dat hij me straks beloofde. « We zijn afgelost. ik heb hier niets meer te zeggen »
— en hij stapt d66r au pas gymnastique.
Met veel parlesanten geraak ik tot aan de posten der
Elzenstraat. Nieuwe samenscholing van burgers. Ook
hier : niemand door. Menschen zitten in het gras langs
den weg; anderen, die al uren stonden, liggen nu te slapen.
Gejammer van boeren die maar vijf minuten van hun
huis zijn, en toch tegengehouden worden. Met dringend
pleiten bekom ik den luitenant te mogen spreken. Die ligt,
een steenworp yerder, in de schaduw van een muur, lui in
een lagen tuinzetel. De over elkaar geslagen beenen laten
zeer voordeelig de roode broekstreep uitkomen. Hij kijkt
even op van zijn fransch romannetje, édition a 95 centimes. « Inutile, zegt hij, niemand door... Wend u tot den
generaal... Waar is die? — Weet niet. »
Een brave man, mijn ontdaan wezen beschouwend,
wenkt,me een herberg binnen. 't Is nu één uur. De waardin geeft wat ze heeft : een pot bruinen en een snee roggebrood met vet.
Ik overweeg den toestand. Zou ik nu naar Turnhout
terug moeten? Naar Mechelen wil ik, al doen ze me hier
drie dagen schilderen of al moet ik hij Duffel de Nethe
overzwemmen.
Ik waag het den generaal te gaan opzoeken, en sla
den steenweg naar de Elzenstraat in. Voorbij de kerk
komt , een auto aangetuft, waarin een rijkgegalonneerde,,

grijze krijger. Met opgeheven hand hou ik het ding staan.
Vriend lief, antwoordt de oude, ik ben geen generaal ! »
en de auto snort verder. Op zoek naar het huis waar de
Staf ligt, word ik ingehaald door twee weesjongens. « Ze
waren uit. Bij hun terugkomst, was heel het weeshuis
gevlucht. Ze zijn op zoek geweest naar hun makkers, kunnen niet op hun spoor komen, willen naar Mechelen terug.
Of ik hun den weg door het veld wil wijzen? » Dat And
ik te zeer spioenachtig, en daar loopen breede beken
zonder brug.
Ik heb het huis van den staf gevonden, treed binnen,
ondervraag een officier. « De generaal is waarschijnlijk
te Duffel. »
Wel, dan zal ik hem te Duffel gaan uithalen.
Terug aan de posten der Liersche baan, praat ik met
vier Broeders van Scheppers die een papier hebben van
den generaal te Duffel. « Loop toch zoo ver niet meer,
troosten ze, met dit stuk smokkelen we u gemakkelijk
mee door! » Hoop en vreugd vlammen in mij op, doch
worden aanstonds gebluscht door den luitenant-met-demooie-streep-langs-zijn-broek. « Op het bewijs staat vier.
Gij zijt de vijfde, dus... » Dat de Broeders mijn valies
meedragen kan hem niet schelen.
Op weg naar Duffel ! Opnieuw langs de posten, opnieuw aan den prikdraad. De zindelijkheid-lievende
matronen, die me over een uur of twee hadden zien doorgaan, grinniken met vergefelijk leedvermaak. Mijn pij
is wit, de rest van mijn verschijning zwart van stof, en
ik wankel als een beschonkene.
Een groep landlieden wacht me op. Ze zijn van Waalhem. « Duffel is nog zoo ver, zeggen ze meewarig; kom
mee met ons; te Waalhem kunt ge door. »
Ook deze weg, een schaduwlooze, verlatene, rekt
lang. Wachten staan er niet. « Ziet ge wel! » troosten

de menschen. Maar op den uitersten hoek springt een
schildwacht te voorschijn!
Papieren toonen. De Waalhemsche lieden mogen
door. Mijn stukken zijn ongeldig. Ik bekijk het piotje met
een blik, die ,ongebluschte kalk zou doen weenen.
En zie, hij verteedert; hij fluistert : « Allè, omdat gij
'1 zijt! » Maar daarom ook heb ik op zijn hoofd geladen
al de zegeningen der Genesis en van 't Boek der Getallen.
Nu heb ik een blik over voor de omgeving. Die is niet
te herkennen. Een woestijn, waar vroeger een lusthof lag
van oogsten en lo gveren. Geen huis meer heel, geen boom
meer recht. Alleen de kale f ortschedel, met de donkere
builen der koepels. Rechts, naar Betel en Heindonk heen,
de gistende wateren der doode overstrooming.
Nog eenmaal verlamt me een plotse moedeloosheid :
wachten treden van achter een haag, vragen papieren,
bekijken die lang, vreeselijk lang. « Goed zoo » zeggen ze.
Nu ligt de lijnrechte heirbaan voor me open. Ik voeg me
bij een paar menschen die me spoedig hebben ingehaald,
en verhaal hun mijn avonturen. Verstomd, hoor ik van
hen hoe ik me deze doodelijke vermoeienis had kunnen
sparen. De zaak is eenvoudig : de Liersche baan dient
voor wie de stad verlaat, de Antwerpsche, langs Waalhem, voor wie weerkeert. —Wanneer werd deze verordening uitgevaardigd, waar en hoe bekend gemaakt? Dat
is niet geweten. Maar waarom kon dan geen officier, geen
schildwacht, dit eenvoudig woordje uitleg geven aan die
arme tobbers uit Gent gekomen, aan de moeder van de
bevallen dochter, aan de boeren die maar vijf minuten
van huis waren?... Waarom? Waarschijnlijk omdat de
zaak dan te eenvoudig zou zijn, en de burgers niet zouden
voelen dat het oorlog is!
Daar verre vlekt op den steenweg een massieve witen-zwarte groep; er boven uit vlamt scherp rood in de
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zon. We verkennen weldra een peloton Zusters uit den
r Ham », die met een handkar achtergebleven beddegoed
zijn gaan halen. Ze zijn naar Waarloos gevlucht en oor-.
deelen het voorzichtig er te blijven. Ik moet er afgevast
uit zien, want ze storten m'n mouwen vol koekjes en
wafels.
In de Kathelijnestraat stoor ik drie winkeldieven, die
langs de verbrijzelde vitrine zich elk een paar mooie
schoenen toeeigenen. « Beter da waa ze pakken dan den
Duitsch ! » Een andere schooier komt aandragen met een
emmer bier, en ik moet een glas meedrinken.
Om vier uren loop ik de haven binnen. Het plezierreisje had tien uren gevergd.

Weifelend leven.

4-7 September.
Eigenaardige dagen, deze eerste van September. We
wonen in een stad door geen trein, tram of postdienst met
de buitenwex,ld verbonden.
De vijand ligt een half uurtje van hier, Zuid-oost,
Zuid en Zuidwest, doch schijnt niet den minsten lust te
voelen vooruit te rukken. Dagelijks gromt het kanon; er
knettert, bij tusschenpoozen, kort geweervuur. Belgische
troepen gaan en komen. Waar er precies gevochten wordt
kunnen we niet achterhalen : de soldaten die we aanspreken beweren, en waarschijnlijk spreken ze waarheid,
niets te weten.
Op de ontdekkingsreis die we ondernemen door verlaten stadswijken, sto pten we telkens op nieuwe verwoestingen. Vooral de Dijlekant der Lange Schipstraat blijkt
deerlijk gehavend : huis aan huis heeft den hemel voor
dak. In de zwoele stilte drijven loonre lijkreuken : van
gesneuvelde honden en katten onder de puinen begraven.
Bewoners ontmoet men a ll een in de armtierigste
straten. Daar slenteren ze hongerig en haveloos rond.
Lieden die ons vroeger geen oogslag gunden — dan een
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spottenden of vijandelijken -- treden nu onbevangen
op ons toe, slaan een praatje, klagen hun nood. We
troongin ze mede naar de kloosterpoort, waar de portier
hen fruit en groenten in den schoot stort. Brood komen
we zelf te kort. Wederkeerig worden we door een arme
sloor ondervraagd of we geen honger lijden : « van haar
provizie aardappelen mogen we weghalen zooveel we
willen. » In de Varkensstraat mogen we niet door, dan na
met een baliekluiver een pint gepakt te hebben : 't is de
algemeene verbroedering in de miserie.
In den Heembemd vinden we twee soldaten op den
dool. De eene, kleine, rappe kerel, is uit de Kathelijne-straat. Hij heeft zijn kompanie in den steek gelaten om
zijn vrouw met een, bezoek te verrassen : doch zijn huis
staat ledig; de bewoners er van, naar een achtergelaten
briefje meldt, vluchtten naar Deinze. De andere piot, een
zwaargebouwde boerenjongen uit Lookristi, is niet veel
van zeggen en sleept met de voeten.
In het klooster, waar onze kok, uit vaderlandsliefde,
een homerische portie eten opdischt, vroolijkt hij wat op,
en staat zijn man. Na een kwartiertje bericht de broeder
ons dat de voorraad levensmiddelen onderdeks geborgen
is, en de soldaten ons nog even verlangen te groeten. We
vinden ze glimmend van tevredenheid. Nog één wensch
durven ze opperen : een flinke emmer water zou hun
plezier doen. « Maar nee ! nog een kan bier ! » roep ik uit,
en grijp de kruik. Dan versta ik dat ze zich willen wasschen. Hoe onhygiënisch het moment ook gekozen is, —
met enkel hun broek aan staan de helden weldra hun
bovenlijf in te zeepen.
Da gasketels werden door 't bombardement lek geslagen, zoodat, aan den avond, de duisternis ongestoord
-de straten overrompelt. Dan groeit de grauwe stad on veilig als een oerwoud, men schrijdt aarzelend, met uit-
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gespreide handen, langs dreigende gevels en over heuvelen puin. Wil de maan aan den hemel rijzen, geen romantischer stad, tegen de zilver-blauwe lucht, dan het oude
Mechelen, met zijn spie-torentjes en trapgevels, zijn grillige dakgebinten, zijn inktzwarte sluimergrachten. Machtig stijgt de Toren als een pijler van het luchtgewelf, een
kandelaar der sterren; maar de metropool, door wier
open ramen men schouwt op een verward bosch van
kolommen, schimmige heiligenbeelden met gebaren van
ontzetting, bogen en gewelven stevenend door den nacht
-- ze schijnt een ruïne sinds eeuwen verlaten.
Somtijds waak ik laat aan het raam van mijn cel
en luister — in welke huiverige verwachting? — naar de
onmeetbare stilte van stad en land, naar den ontzaggelijken vrede van het heldere, vrieskille ruim. Maar dan
vlijmt een kreet als een kindergeschrei : het angstgehuil
van verlaten huisdieren. Een eenzaam geweerschot valt,
verwittiging voor aansluipenden onraad. Soms waaiert
een vluchtige klaarte aan den einder, en diepe kanonnen
grommen. Andere nachten, uur na uur, rommelt in de
verte het doffe geratel van eindelooze treinen.
De priesters uit het omliggende, die slechts door de
fantastische berichten der bladen nopens den toestand
worden ingelicht, durven nog niet weerkeeren. Daar ze
gevlucht zijn in den waan maar één nacht uithuizig te
zijn, en nu reeds dagen zijn voorbijgegaan, belasten we
ons een oogslag te gaan werpen op kerk en pastorij.
In de streek van Muyzen hebben onze troepen geplunderd : ruiten werden ingeslagen, deuren opengebroken; laden, kasten en bedden doorwoeld en leeggegooid. De kelders — van angst dat de Pruis met dat
buitenkansje ging loopen — ontvingen ook druk bezoek
in nachtpotten en lampetkannen, in waschkommen en
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sauspannen staat verzuurde ronde wijn te heschimmelen.
Op plaatsen worden we verwittigd dat het Heilig
Sacrament nog in brandkast of Tabernakel staat; dan
brengen wij, ze onder onzen mantel meedragend; de
heilige Vaten in veiligheid.
Op een dezer tochten heeft m'n medebroeder, achter
Muizen, een duitschen schildwacht gezien ! — Hoe zag
hij er uit? Schoot hij niet? vraag ik afgunstig. -- Hij
stond ver, heel ver, bijna niet te onderscheiden.
Bang dat de vele heilige Hostiën die we opgehaald
hebben, te oud zouden worden, beproeven we er meer
clan één te geven, aan de kommuniceerenden onder de
Mis. Maar daar houden we spoedig mee op : menschen
komen vragen « of ze de heilige Hostie die ze te veel ontvingen, bewaren moeten tegen een nieuw bombardement.
als ze in doodsgevaar zullen verkeeren ! ». Jammer dat
we de heilige Speciën niet naar Colom,a mogen dragen,
waar zeventig kloosterzusters gebleven zijn : de schildwachten laten ons niet over de vaart.
De kloosterhof wordt insgelijks een vergaderplaats
N an schatten : documenten der Missies en kloosterarchieven, geld van angstige geburen, en wijnvoorraad
uit verwoeste huizen van vrienden : alles wordt 's avonds
in den grond geborgen.
Vluchtelingen, weerkeerende, stroomen dage lijks
toe. Door hen vernemen we nieuw van de buitenwereld.
Dendermonde viel na een schitterende verdediging,
en niet váár dat 1500 Pruisen, dank aan plots doorschoten
dijken, als ratten verzopen waren. Te Cappellen op den
Bosch liggen duizend gesneuvelde Duitschers op de
vlakte. De zuster van onzen boomsnoeier vertelt ons hoe
ze helmen is gaan oprapen en knoppen afsnijden, voor
onze officieren. De Fransehen vechten glansrijk; de
Engelschen liggen rond Antwerpen; de Russen behalen
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ongelooflijke overwinningen, -- en zenden ons zestigduizend manschappen af. Binnen veertien dagen waagt
men een groote poging; en éér drie weken om zijn staat
Berlijn in brand.
De stedelijke berichten klinken z66 gunstig niet
De tegenstrijdigste praatjes doen de ronde. K Opgepast,
komen menschen verwittigen, om één uur dezen namiddag breekt een bombardement los ! » En om een uur
blijft alles rustig. « Binnen twee dagen, algemeene stormloop der Pruisen ! » — en den derden dag niets dan wat
sporadisch geweervuur. Waalhem zendt wel eens, aan
den avond, een luchttrein over de stad : een drietal
zwaarbolderende granaten. Een verheugend teeken is
dat de Nekkerspoel-statie heropend werd : tu,ssehen
Antwerpen en Mechelen rijdt één goederentrein per dag.
Hij brengt soldaten en vluchtelingen, vluchtelingen en
soldaten neemt hij mee terug.
In de straten is nu al een zekere drukte te merken;
winkels hebben heropend. We vernemen dat de meeste
pastorijen op den buiten weerom bewoond zijn. Als een
kenschetsend feit wordt aangehaald dat in Sint Jan al
twee Missen gelezen werden.

Ook Observateur.

8-10 September.
We hebben, het genoegen Pater Reverende weerom
te ontvangen. Reeds eenmaal heeft hij een tocht gedaan
door bezet gebied en eenige Waalsche en Vlaamsche
kloosters bezocht; nu wil hij beproeven, door de Duitsche
lijnen heen, naar Leuven te gaan. De stadsoverheden,
geraadpleegd, ontraden hem dat waagstuk. De vijandelijke troepen vormen een gesloten front. En dat daar
goede wacht gehouden wordt, bewijzen de kanonschoten
die elk Belgisch vliegtuig dat naar 't Zuiden wil, onthalen.
Zouden de Duitschers dan toch bereidselen treffen
tot een aanval? Het fort van Waalhem is weer eens
wakker geschoten. Onze waarnemers hebben post gevat
op de twee hooge schoorsteenen van Nieuw-Muizen.
Telkens de Pruisen iets beproeven : een brug te slaan
over de Dijle te Boortmeerbeek, het vooruitschuiven van
batterijen, — telefoneeren de uitkijkers naar Waalhem,
vanwaar terstond eenige granaten loskomen. Het derde
schot, verzekerde men ons, sloeg de brug te Boortmeer- 101 —

beek in spaanders, en doodde vijftig manschappen ! Van
op den kerkzolder, zelve ongezien achter stoffige ruitjes,
overschouwen we het onafzienbaar vlakke land.
Het droomt, onder de lagere zon, zoo groen en zoo
rustig ! Doch in het Noorden spuit, stoomwit, een geweldige kruitwolk uit den grond, hoog in de lucht verbreedend als de kruim van een eik. Na negen seconden
bereikt ons het geluid der losbarsting. De steile ratelboog van het projectiel, tot we de bom — ginder ver in
't Zuiden, waar een donkere rookzuil opslaat — met
doffen knal hoorera barsten, duurt drie-en-dertig seconden. Het geweld waarmee de 15 c. m.-stukken van
Waalhem losbranden is vreeselijk : een droogte, nijdige,
krakende slag, of de bronzen mond tot splinters vloog.
In verbeelding zien we de zwarte, zweetende kanonniers
hijgen en zwoegen in donkere kelders, onder de frische,
groene grasterpen. Als we meegekeken en gerekend zijn,
gaan we in den tuin zitten. Voortvluchtige geburen hebben ons hun kippen toevertrouwd. Schuw foefelen zich
de hoendertjes tegen onze pij, verbergen hun kop in de
plooien : ze voelen behoefte aan gezelschap in die vreemde eenzaamheid, onder dat wreede gedonder.
Er wordt slag geleverd in de richting Leuven. Ik heb
post gevat in ons kerktorentje en lig languit onder de
klokken. Vliegtuigen ronken af e n aan : stuurman en
waarnemer zie ik zitten in hun schuitje. Het grijze gevaarte der Lieve-Vrouwe kerk verbergt me een groot deel
van den Zuidelijken einder. Trotsche boomgroepen beperken het uitzicht naar den sektor Hofstade-Sempst.
Alleen blijft zichtbaar de uiterste lijn der landen, blauwe
kam van heel verre, zwakke hoogten. De Portbommen --Kathelijne-Waver doet ook mee — woelen achter Hofstade hun zand- en rookwolken omhoog, doch het eigenlijk gevecht woedt veel verder, te Campenhout of te
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Haacht. Door de teergulden avondlucht vlijmen rusteloos de witte shrapnell-bliksems. Vier witte, immer hernieuwde wolkjes, puilen uit een violetten heuvel : batterij
van vriend of vij and.
De avond is wonderzoel. Heel de hemel staat wazig
van goudroode klaarte. De klok der Lieve Vrouw wijst
half zeven boven de doodstille stad. ik daal in 't koor
voor de meditatie. En in het kleurig ramenlicht, in de
plechtige kerkstilte : het onrustig gedommel van den
slag, het plotse schudden van den vloer en rinkelen der
ruiten als, in dolle woede, het fort ontbrandt.
En 's avonds, als alien zijn slapen gegaan, vind ik
me nogmaals naar het torentje gedreven. Op deze hoogte
blaast ‘ de duistere wind koel. De stad ligt, donker-hobbelig van daken, zonder één licht. De horizonnen fluweelzwart; één zielig geel lichtje — schipperslantaarn op den
Rupel? — knipoogt in het Noorden. In 't Zuid-westen
smeult een roode brand, boemt flauwtjes een late batterij. Dan haastig getrappel van ruiterij over klinkend
plaveisel.
We hebben een nummer der « Presse » bemachtigd.
Daarin wordt bekend, nu Lemberg genomen is, dat de
Russen , een gevoelige neerlaag leden in Oost-Pruisen. De
groote overwinning der bondgenooten in Frankrijk breidt
zich uit : het Duitsch Noord-leger moet omsingeld zijn.
Verder staat de krant vol met beestige uitspattingen der
Pruisen. Van cruautés, is het geworden monstruosités en
impudicités allemandes : verhalen om u horendul te
maken.
Een man die om fruit kwam aanbellen, laat ons vervaarlijke stukken van een granaat zien, opgeraapt bij
de puinen van den jammerlijk geteisterden Berg-vanBarmhartigheid. De kop is van massief koper; de wan,
den vier centimeter dik. Hij zou ons die merkwaardige
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stukken wel geven, maar hij moet ze bewaren voor den
koning. Albert wil volstrekt die scherven hebben als vóór
te leggen bewijs, na den oorlog, van de onmenschelijkheid der Duitschers
Van zeven uren 's morgens zijn de forten hun machtig duo begonnen, dat vijf uren aanhoudt in een stuk.
Rijpe peren ploffen uit de geschokte boomen; bij ieder
knal vliegt een school kraaien met luid getier van het
torenkruis weg, om er weer aanstonds op neer te strijken.
Aan den avond loopen we tot aan de Lfeuvensche vaart.
Een verschgedolven soldaten-graf ligt onder bloemen
aan den dijk. Over de waterbaan k li nkt aan, buitengewoon klaar, een ras en levendig kanongeraas. De
schildwachten verkondigen goede maren aan de talrijke
nieuwsgierigen : Aarschot, Diest en Leuven heroverd.

Gewonden.

11 September.
Het weer is gekeerd, er valt een koude regen.
Om tien uren openen vier zware kanonnen het vuur :
het zijn fransche obusiers, vertelt men, die halverwege
Waalhem geplaatst zijn. « We ontvangen twaalf van die
batterijen, met de bedienende manschappen, uit Frankrijk. De granaten door die stukken afgeschoten wegen
veertig kilo's. »
Met een onzer Paters, krijgsaalmoezenier, die Duitsche gedenkstukjes van het slagveld meebracht, bezoek
ik de ambulancie in het Klein Seminarie. In de eetzaal
liggen tallooze bedden voor den grand. Gewonden zijn er
niet : daar de stad niet veilig schijnt, warden ze aanstonds
naar Antwerpen gevoerd. Op één der matrassen ligt een
stok-oude vrouw, schijnbaar stervend. Oogen dicht; uit
den wijd-open mond de korte, beklemde adem; grijze
haarklissen hangen uit de witte slaapmuts langs slapen
en wang. Een engelsch brancardierke vertelt hoe ze die
oude vrouw, buiten kennis, in den kelder vonden van een
verwoest huis te Hofstade. In een andere zaal komt nu
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en dan een lichtgekwetste aan, nat en beslijkt. Kleine
kneuzingen aan arm of been. Een kerel als een boom
heeft het slagveld verlaten ter oorzake van buikloop.
Zijn verklaring wordt niet zonder een glimlachje aanhoord. « Ze hebben zij goed lachen, wendt hij zich vertrouwelijk tot mij, 'k hebbe al zes keer in mijn broek
gedaan vandage ». De komenden ontladen hun geweer,
geven hun wapens af, wachten het vonnis van den
dokter. Een Iersche dame, uiterst elegant gekleed, hanteert den bezem op het binnenplein. Een auto snort binnen; aan 't stuur, een zware Engelsche matrone met witten voorschoot, sigaret in den mond.
Het regent troosteloos. Daar verre rumoert de slag,
eentonig als het ronken en grommen van een stoommalerij.
In de nabije Nekkerspoelstatie toeft een rood-kruistrein op het spoor. Hier is meer te zien. Aanhoudend
rijden auto's en ambulanciekarren aan. Voorzichtig, op
hun berries, worden daaruit gelicht de zwaargewonden.
Een treurige aanblik, die bebloede koppen, slap-afhangende armen, lichamen half door den dood verstijfd.
En de beslijkte, aan flarden gescheurde jassen; en de
onverbiddelijke regen daarover! Wat het meeste pijn
doet, is de hulpeloosheid in de oogen der mannen; hun
verdwaasd voor zich heen staren, of smeekend omblikken
naar een bekend gezicht. — Ze zijn tusschen de morzelende raderen geraakt van den grooten molen die,
achter Sempst, aldoor maar hort en stampt...
De hospitaaltrein wordt bediend door vier onzer
fraters. Ze brengen ons eerst in het coupé der Duitschers.
Dit zijn de eerste vijanden die ik ontmoet. Ze liggen op
veldbedjes langs de zijwanden, drie boven elkaar. We
houden stil bij een zwaren kerel, ronde kop, kortgeknipt
haar, punt der neus blauw. Zijn oogen kneep hij dicht
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toen hij ons zag aankomen. Op een vriendelijke vraag
antwoordt hij met een gebeten : « nein ! » De frater slaat
even de wollen deken af. In het prachtige, breede bovenlijf tel ik zeven gaten van kogels.
Dan staan we bij een kleinen, vriendelijken man uit
Beieren. Blauwe oog ven en bruine snor. Zijn feld-grau
pakje heeft hij volledig aan, alleen de rechter broekspijp
is afgesneden tot aan de knie. Door een granaat versplinterd, zit het been tusschen aluminiumplaten. De
man heeft zware koorts en ziet vaal van de pijn. Hij is
katholiek en kent zeer wel onze Beiersche Paters.
Een derde schijnt buiten kennis. Hij ook ligt naakt
onder de dekens. Borst en armen zijn blauw getatoueerd :
een zeeman. Deze jongen, met tenger lijf en fijn gezicht,
bekwam een buikschot; hij woelt en kermt erbarmelijk.
-- De vierde ligt roerloos als een doode. Een blonde,
jonge man, die, zegt de frater, te bidden begint als hij
maar even bij kennis komt. Ik spreek hem aan, doch hij
hoort niet. De regen klettert tegen de raampjes. Daarverre hijgt en zwoegt het gevecht.
ik ben blij dit rijtuig te verlaten : 't is er kil en duf
te gelijk. Het gezicht der gekwetsten heeft me van streek
gebracht. Ik dacht de Pruisen grondig te verafschuwen,
en niets ben ik gewaar geworden dan een eindeloos medelijden. Hun gruwelen zijn me niet eens voor den geest
gekomen. Ik heb enkel gezien bloedende, lijdende menschen, ter dood verwezen in den bloei der jaren.— en die
toch ook moeders kinderen zijn.
In het volgende rijtuig, waar Belgen liggen, wordt
gerookt en gelachen. Hier liggen ook wel drie zwaar
gekwetsten, doch die blijken tamelijk opgeruimd.
« Zoo, vragen de .mannen, ge zijt de Duitschers gaan
zien? Luister, Pater, ze moesten die beesten niet in, maar
onder de wagens leggen. Ze moesten heel den trein over
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hun lijf krijgen. » Ze toonen me een man die ijlt in
zware koorts. Hij kreeg een kogel in de kuit, werd gevangen, kon niet hard genoeg stappen, en... werd eenvoudig weg in de Dijie gegooid waar hij uren lang, enkel
de neus boven water, bleef staan. Toen hij de Pruisen
voor goed weg wist, was hij tot onze linies teruggekropen.
« Kijk, verklaart een getrouwd man, vroeger kon ik geen
hen dood doen, dat werk moest een gebuur voor me verrichten. Maar nu schiet ik op menschen, en geerne er een
kapot maken, hoor! »
In een derde spoorrijtuig groeten we een dokter
Debacker die zich innig verheugt in 't bezit van een glanzenden pinhelin. ik vraag hoe de Duitsche gekwetsten
het eigenlijk stellen. « Foutus! zegt hij, allemaal ! » En als
hij ziet dat 't mij spijt, voegt hij aan zijn pronostiek toe
« Wij hebben ze niet geroepen, niet waar! »
Terwijl ik door den regen naar huis spoed, zie ik

grauwe gedaanten, half weggedoezeld in de dikke lucht,
bewegen op 't hoogste vlak van Sint Romboutstoren.
Nieuwsgierigen die den slag in 't Zuiden gadeslaan.
Groote lust bekruipt me om dat eenig observatorium ook
eens te beklimmen : het deurtje van den trap is weggeschoten, de toegang vrij. Maar honderd meter is hoog
voor een borstlij der, en het verbod van den burgemeester streng.
Op de vest staan lange rijen munietiewagens onder
de boomen verscholen. Volle stormen weg in galop, leege
komen traagzaam weer. De kanonnade zwijgt rond zeven
uren in den avond. Niet lang daarna vallen een twintigtal officieren, aalmoezeniers, en brankardiers, bij ons
binnen. Ze zijn nat, moe, hongerig. Als die drie kwalen
wat verholpen zijn, wordt de vergadering luidruchtig.
't Volgende nieuws kan ik uit de drukke conversatie hijeenrapen : De Franschen houden hun offensieve be- 108 —

weging vol. De slag van gisteren golfde tusschen Keerbergen en Haacht. Dit laatste dorp werd duchtig toegetakeld. De priesters, met soldatenjassen over hun
soetaan, werden door de boeren als Russen begroet ! De
Duitschers gingen vreeselijk te keer in Dendermonde,
Tamines en Dinant. Ze dwongen een pastoor naakt voor
zijn kudde te defileeren.
12 September.
Vroeg loopt onze gewone wekker af : helder galmende kanonschoten. Dat zijn de Fransche obusiers met
hun sympathieke basstem ! Jammer dat het zoo triestig
regent : een stortvloed die alle uren zwaarder neerdruischt.
Kolommen keeren van het slagveld weer, breken
binnen waar ze verlaten huizen zien. Wij ontvangen ongeveer hetzelfde gezelschap van gisteren avond, en weerom zijn die heeren nat, moe, en hongerig. Ge moet vlug
te been zijn om de spijzen zoo rap hij te halen als ze
verdwijnen ! Daarna komen de tongen los en dampen de
pijpen.
Om half negen klinkt nog eens de bel. Zes soldaten,
druipnat, stappen binnen. Ze vragen avondeten en logies.
In 't kleine vertrekje bij de voordeur nemen ze plaats.
Hun natte kapotjassen geven een eigenaardigen geur.
Een laat zijn geweer omvallen, wordt daarom met een
verwoeden oogslag, een stomp in de zijde en een « stoemmerik » gelaakt door zijn buurman. Plots herken ik deze :
de vlugge kleine Mechelaar vroeger in den Heembeemd
ontmoet. Ongetwijfeld is hij de gids geweest; hij ook doet
het woord. Onze kanonnen, verhaalt hij, stonden op
twintig minuten van Elewijt; onze troepen bezetten
Sempst, Weerde, Schiplaken en Boortmeerbeek-Sas.
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Doch de Duitschers kregen hulptroepen; de linkervleugel
der Belgen begaf. Zij met hun zessen zetten 't op een
loopen, wouen de vaart overzwemmen, vonden dan de
sluis, draafden in één adem de tien kilometers naar
Mechelen af.
Broeder portier brengt boterhammen, met zware
lappen kaas, en een felle kruik bier. De Mechelaar is
stralend, de anderen als met ontzag geslagen. Er zit een
Waal bij, een lange, blonde, bedremmelde vent, die door
de vijf Vlamingen met meewarige vriendschap bejegend
wordt. « Hij verstaat nikske van wat wij vertellen, zulle »
verklaart de Mechelaar. Dan is er nog een soort brigadier
der artillerie, een somber, traagpratend, moedeloos man.
« En ge hebt uw kanonnen dan zoo maar in den
steek gelaten ? » vraagt Pater Reverende in den loop van
't gesprek. « Natuurlijk ! » mompelt de pessimistische
brigadier. « Maar nee! » springt het Mechelaartje bij,
bemerkend wat désastreuzen indruk zijn repliek gemaakt
heeft : « We hebben onderweg aan mannen van ons
kompanie gezegd as dat ze de stukken mosten gaan
halen ! »
Onze piotten slapen waar ze zitten. Ze rapen hun
rommel bijeen en we leiden ze naar de slaapzaal, aan
den overkant der straat. Kaarsjesprocessie door den regen. Geweervuur roffelt tusschen de vlagen door. We
wijzen onze gasten zes der twintig beschikbare bedden
aan, goede burgersbedden, giften van brave ingezetenen.
Naast elk staat een lavabo met frisschen handdoek. Weerom stompt de Mechelaar zijn gebuur in de zij; doch nu
beteekent dat : « He wel ! Had ik 't niet gezeid ! » Onze
pintjes verlangen om half vier gewekt te worden. Terwijl we nog een woordje praten, staan ze al in
vliegende vaan.
Op straat plast de stortregen neer. 't Is helle-- 110 —

donker. Het geweervuur rond Hofstade neemt toe,
akelig. 't Is een dof, laagtonig roffelen van verwarde
salvcy's. ;wat mag er in Gods naam gaande zijn?
Ora half twee 's nachts schiet ik wakker. De storm
huilt. De regen klettert. Over de vesten raast hoddelend gerij van duizenden wagens en paarden. Boven
en door alles heen het sombere, klanklooze geweervuur.
— Als nu die zestig duizend Russen maar kwamen!
Zondag 13 September.
In deze omstandigheden is aan de reis naar Leuven,
waarop Pater Reverende nog altijd hoop had, niet te
denken : de frontlijn is een echte vuurlijn geworden. Hij
keert dus naar Turnhout terug en laat voor instrukties
achter : Rukken de Pruisen de stad binnen, en gaan ze
woest te werk, dan blijve P. Servatius met broeder portier; de overigen komen naar Turnhout.
We gaan dezen morgen op zoek naar brood, en ontdekken een braven mensch die er drie kan missen.
's Middags wipt een brankardier binnen : « Houdt u

gereed tot vluchten, de zaken staan slecht. De Koepoort
wordt beschoten, alle oogenblikken kunnen de Duitschers
binnenvallen! »
Om vier uren keert het derde linieregiment van het
veld. De mannen stappen zwijgend, totaal onverschillig.
« Hoe staat het ginder? » vragen we. « Bah ! goed zekers!
Er ligt nog veel volk op de lijn.
's Avonds verkeert de gewone groep nieuwsgierigen,
aan de Brusselsche poort, in optimistische stemming.
« Heel de streek wordt door de Duitschers ontruimd. Ze
zakken af naar Dendermonde en Leuven. » En onze
gewone gasten weten 's avonds te verte ll en dat het niet
zeker is of de Duitschers nog, op hun oude lijn liggen : ze
beantwoorden ons geschut niet meer.

14 S eptember.
Volkomen stilte alom, onder den regen, den mist, liet
triestig kille weer. 's Morgens, onberekenbaar ver, wat
losse kanonschoten. Zijn de onzen teruggetrokken ? Staan
de kanonnen nog in stelling? We hooien niets meer.
De nieuwsgierigheid die dagelijks deed vragen hoe
ver de Russen nog van Berlijn staan, schijnt uitgebrand.
Sedert een dag of zes zetten de verbondenen hun beslissende overwinning voort. De vrees dat de oorlog tot Kerstmis zou duren blijkt ongegrond.
Ondertusschen worden de werkloozen verzocht naar
Engeland over te steken. De naam opgeven aan heerera die
met een lijst rondgaan, is voldoende, de reis kosteloos.
Arme lieden komen ons daarover raad vragen, en we moedigen ze aan de overvaart te wagen. Kardinaal Mercier,
met voor alle geleide een jong soldaat, bezoekt de behoeftigen van huis tot huis. Ons ook vereert hij met zijn tegenwoordigheid. Hij vraagt ons, in de zondag-onderrichting
de menschen aan te raden naar Engeland te gaan : ze
worden er met alle liefde ontvangen, terwijl de stad ze
mogelijk kan onderhouden. De toestand, ten andere, is
zeer onzeker. Van de Marne werden de Duitschers op de
Aisne geworpen; daar woeden hardnekkige doch onbesliste gevechten.
Als Zijne Eminentie, na een kwartiertje te hebben
uitgerust, het klooster verlaat, staat een groep havelooze
mannen en arme vrouwen hem af te wachten. Ze reiken
de hand. Maar de Kardinaal is geen rooden duit meer
rijk, en noodigt allen uit : op het bisdom te komen.
Rond vijf uren 's avonds loopen we nog even de stad
in en vinden, tot ons verwondering en genoegen, het bareel op de Raghenoplaats open. Voor 't eerst sinds lange
dagen zien we den Leuvensche steenweg weer. De huizen
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dragen sporen van shrapnellkogels en bommen. Hier reed
over enkele dagen de koning voorbij. Vijftien passen achter hem sloeg een granaat in de kassei, zonder dat hij 't
minste teeken van schrik gaf. In den grijzen motregen
komt een lanciers-patroelje van Hever terug, waar één
harer mannen werd afgeschoten.
Bij ons weerkomst staat een schildwacht hij 't barreel.
Hij spreekt ons aan : 't is een der zes late, logés van eergisteren. Zoo juist, beweert hij, werden negen lichte
vrouwspersonen uit Aarschot aangehouden, die hier kwamen spionneeren voor den Pruis.
Sinds dagen zie ik, daar overal de hemel zwart is,
een klaarte boven Hombeek hangen. Zou in die streek
zich misschien een groot Duitsch kampement bevinden?
In mijn verbeelding zie ik de vlakte vol tenten, laaiende
bivakvuren, zwijgende nachtelijke bedrijvigheid. Ik kan
er niet van slapen, klim barrevoets den steenera wenteltrap naar den kerkzolder op, steek mijn hoofd door 't valluik van den toren... De stad ligt volkomen onzichtbaar,
zonder één licht; de einders ringsom zijn pikzwart; de
stilte is aangrijpend. Alleen een vochtige, kille West-wind
zoeft, en achter Hoorbeek hangt die vreemde, vale klaarte...
15 September.
Het weer is een weinig opgeklaard.
Onze kerk dient voor parochiekerk, daarmee heb ik

genoegen een oorlogskind te do ppen : familienaam
Struyf; voornaam — natuurlijk ! — Albert.
Pater Vigilius, brancardier, komt ons opzoeken. Hij
is volslagen heesch. Al de voorgaande regennachten heeft
hij met de soldaten te velde doorgebracht. Te moe om te
waken, sliep hij van nacht in een beetenveld; die malsche
natte voor scheen hem een veerenbed; kanon- en geweervuur kon hem niet wakker houden.
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Ik doe onzen benijdbaren oorlogsman een interview
in regel onderstaan. Toen zijn kompanie bij de forten lag,
heeft hij als voerman met vrachtwagens gereden. Op Zon...
dag nog wel. Later bleven priesters van die karwei ontslagen. Nu houdt hij de soldaten gezelschap in de greppels,
want veel meer zijn de loopgraven niet. Terwijl zij vuren,
bidt hij zijn kroontje, rookt een pijp of boudt de mannen
in lustige stemming. Te Schiplaken zagen allen de dood
van dichtbij. Voor achter de loopgraaf hakten de granaatscherven de sparren over. Bij wijlen moest hij over
't blakke veld logpen naar een gewonde. Met zijn bruine
pij en witten armband was hij gemakkelijk als brankardier te herkennen; niettemin schoten de Pruisen gewoon
door. Dan liet hij zich plat ten gronde vallen, om aanstands weer verder te rennen.
De .Koning is op het slagveld geweest. Met een geweer
op zijn knieën, zat hij onder de treinbrug van Hofstade.
Hij schoot, met de soldaten, in de loopgraven. Hij riep met
spijt en verachting tot de officieren die te vroeg den aftocht geblazen hadden : « Ge zijt lammelingen! » Hij zou
den degen van Waalhems kammandant over zijn knie
stukgebrokenhebben, en een Franschen officier in zijn
plaats aangesteld -- omdat het fort bij den uitval einde
Augustus geen schot had gelost.
Dezer dagen hebben de Duitschers hier in den omtrek
15.000 man verloren, wij maar 1500. Wederzijds is de verbittering groot. Naar 't voorbeeld der Duitschers, maken
de Belgen af wie zich overgeeft : genade wordt niet meer
geschonken. Een gewond Duitscher beet in de hand van
den priester die hem te drinken bood; een Belg trapte een
Pruis die om drinken vroeg, in z'n gezicht.
Onze Pater Gregorius Ardies, 29 j aren oud, is bij
Aarschat gesneuveld ; en P. Augustus Wuyts « verongelukte te Namen onder een wagen ».
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In ben Kievit.

16 September.
Nu de regen heeft uitgedaan, onderneem ik met een
makker een verkenningstocht naar Bonheyden, waar
onze troepen zich duchtig- verschansen. Op de markt,
vóór de Hallepoort, twee eindelooze rijen behoeftigen,
mannen links, vrouwen -- vele met een zuigeling op den
arm — rechts. Ze wachten van af één uur, en de laatsten

avonds, — op hun
dagelijksch zwart broodje.
Langs de vest staan als immer lange kolonnen mu-

zullen daar staan tot zeven uren 's

nitiewagens onder de boomen verscholen. Ook een proviandkolonne komt aangetuft : kamions, en ook luxeautos, waarvan de leeren en fluweelen kussens ingenomen zijn door halve varkens en bloedende runderstukken!
Achter de Pasbrug, aan de herberg « In den Kievit »
vinden we den weg opgebroken en met een loopgracht
doorsneden. Daarin hurken piotten zij aan zij; 't geweer
op de zandborstwering, naar den vij and; zij zelven met
den rug er naar toe. Ze rooken rustig hun pijp. Onze eenzelvigheidskaart is niet voldoende om deze lijn te over-
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schrijden. We moeten naar den officier, in een herberg
enkele minuten vandaar. Een juffer, blootshoofds, en
met een soldatenkapotjas aan, wandelt voor de deur. Een
sergeant treedt op ons toe. « Gaat binnen » zegt de sergeant. « Ik zal 't voor u vragen » voorkomt de juffer. Ze
stoot de deur open en roept : « Arthur! » Een schorre
stem antwoordt : « Binnen ! » Arthur is een jonge luitenant die zoo juist zijn middagdutje heeft gedaan : dat
bewijzen zijn gezwollen oogen en de roode vouwen over
zijn kaak. « 't Kan niet zijn » verklaart hij, na ons verzoek om doorgang aanhoord te hebben. « Voyons Arthur ! » zegt de kapotj as. « Impossible ! » herhaalt Arthur.
We treden buiten bij den sergeant.
Deze laatste is een vrijwilliger, een Brusselaar, en
Derde Ordeling. « Zie ze nu, spreekt hij op de juffer
doelend, naar de loopgraaf wandelen. Elle a ti ne cuite —
ze is zat, zooals altijd op dit uur. Ik heb haar gekend als
serveuse te Brussel. Ze is gedekoreerd voor moed en
zelfopoffering. Toch moesten ze die wijven maar doorzenden, dat deugt niet bij soldaten. »
« Van de piotten, babbelt de sergeant voort, kunt ge
niets gedaan krijgen. Die kerels denken maar op patatten en bier. De boeren zijn razend op hen, omdat ze de
vruchten uittrekken en kippen stelen. De leege huizen
plunderen ze uit. Ik scheld ze voor dieven, maar ze houden staan dat in oorlogstijd alles is toegelaten. Bang zijn
ze niet, wanneer het er op aan komt. »
We brengen onzen zegsman op een belangrijker
onderwerp : Weet hij ook iets nopens de paniek op 25
Augustus laatstleden?
Onze sergeant woonde dien slag bij. Met zijn bajonet
teekent hij de Duitsche en Belgische posities uit in het
zand. « We bezetten een lange, smalle loopgracht in den
oever der Senne gegraven, tussdhen Weerde en den
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spoorweg Sempst- uizen. Op een kleinen kilometer afstand, in de bosschen van Elewijt, lagen de Duitschers.
Tusschen hen en ons : naakte weiden. De Belgen hebben
de rivier in den rug; geen stap kunnen ze wijken of ze
liggen in 't water. Geen verbinding met den anderen oever dan de baan-brug van Weerde stroomop-, een enge
vondel-plank stroomafwaarts. De soldaten bemerken
zelve het abnormale van zulk een positie. Ze vragen eef.
stelling te mogen betrekken op den anderen oever; in
geval van verrassing zijn ze dan gedekt door de rivier.
De officier kan dat niet toestaan zonder toelating van
hooger hand. De overheid is nergens te vinden. 't Wordt
avond, en nacht. De loopgraafbezetting betoont zich
zenuwachtig. Aan den morgen knettert de mitrailleuze
uit de boomen van Elewijt : nog wordt de gevaarlijke
stelling niet verbeterd. En als dan, in den namiddag, een
lijn Duitsche scherpschutters uit de bosschen treedt, en
rechtstaande, zonder eenige dekking, al vurend aanrukt,
-- geraken onze mannen de kluts kwijt. De groote brug
houdt de vijand onder vuur; de loopplank begeeft. De
heele compagnie werpt de geweren in den stroom, springt
te water. Velen verdrinken in den diepen, snelvlietenden
vloed. Wie de overzijde bereiken deelen hun paniek aan
gansch den legervleugel mede. ».
Bonheiden blijft ons ontzegd, dan maar zijlings afgeweken naar Peulis. We geven nu heelemaal het plan
op dat we in stilte gevormd hadden : langs binnenwegen,
een dezer dagen, beproeven Leuven te bereiken. Indien
onze mannen al zoo goed de wacht houden — alle honderd meter liggen posten prachtig verscholen —, hoe
zullen dan de Pruisen waken die met vijfhonderd Rijmenam bezetten? Voortdurend moeten we onze papieren
toonen. Een Waal vooral houdt zich streng en leest den
tekst van a tot z. « Gij schijnt goed Vlaamsch te ken- 117 --

nen? » vraag ik. -- Geen letter, zegt hij. Geen iota versta
ik van uw papier. Ik doe maar zoo, omdat de luitenant
me misschien in 't oog houdt.
We ontmoeten, bij de stad, student De Pauw nu Pater Dalmatius O. P., die de verraderij van rWaalhem's
kommandant bevestigt : hij weigerde te schieten tij dens
den slag einde Augustus; en een Duitsch vliegtuig beschreef toen lage kringen over 't fort zonder beschoten
te worden.

Verrijzenis ?

17-21 S eptember.
In de stad zijn overal teekens van vasten herlevenswil waar te nemen. Het puin dat in sommige straten
maar een smal middenwegske openliet, wordt opgeruimd.
De Beiaard, waarvan enkel de koperen trommel geleden
heeft, laat nu en dan, onder de vuist van een der werklieden, eenige losse noten vallen; — tot zekeren avond
zijn urenlied, helder en blij als weleer, in de schemerblauwe stegen neerrinkelt. Onder de platanen van de
Vest hernemen de kinderen hun huppel- en hinkspelen :
het gerucht loopt dat scholen gaan heropend worden.
Tachtig arbeiders zijn bezig aan de gasfabriek, zoodat
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we weldra van de .egiptische duisternissen hopen verlost
te zijn. Met de buitenwereld geraken we stilaan in betrekking : aan 't station mag men brieven in de bus werpen; in Gent en in Antwerpen kan men geraken over
Puurs; een middag staan drie treinen te gelijk onder
stoom nabij de statie. Jammer dat het weer maar niet op
zijn vershaal kan komen : gansche dagen regent het met
emmers en kuipen. De vluchtelingen die weerkomen
krijgen daardoor — wat is er prettiger dan slagregen over
daklooze huizen? — een ellendigen indruk; bijna schuw
komen ze afgestapt langs de haaf donkere straten; ze
kijken met bange oogen naar gescheurde gevels, dóórbuikende muren, en dakgebinten die over straat hangen.
Twee vrouwmenschen springen een meter van den grond
als eensklaps — dat gebeurt meermalen tegen den avond
-- ons fort losbarst. Maar een sjofele straatslijter stelt
ze barsch en welwillend gerust : « dààr moede ge niet van
verschiete, da zain ons wanne die den Dïrts wa meegeve. »
De ,groote Lieve-Vrouwekerk, al even gehavend als de
Métropole, wordt, met behulp van houten beschotten die
ramen en bressen afsluiten, bewoonbaar gemaakt.
En de oorlog? Schoot het fort niet van tijd tot tijd
zijn logge bolderende gevaarten door de lucht, men zou
denken dat de Pruisen voor goed zijn afgezakt. Hun aftocht in Frankrijk schijnt ondertusschen de aftocht nog
niet te zijn : ze hebben zich herpakt op de Aisne, en zich
een meter diep in den grond gegraven. Ernstige menschen beweren dat de oorlog, ook voor België, nog maanden gaat duren. Over de Russen is men nog niet heelemaal uitgepraat; één dag verklaren de bladen dat hier
noch in Engeland ooit Russen zijn aangekomen, om vier
en twintig uren later te onthullen dat een Russisch leger
wel degelijk in Engeland ontscheepte. Een voornaam
heer, zoo juist uit Gent gekomen, verzekert ons in vollen
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ernst dat de Russissche hulptroepen in die stad verblijven — in burgerskleeren !
Zijn Eminentie heeft verklaard dat, wat er ook
gebeure, hij de stad niet verlaat, en zich desnoods als
gijzelaar zal aanbieden. Medebroeders, nu 't geweten is
dat de toestanden in Mechelen niet zoo abnormaal meer
zijn, komen uit andere kloosters terug. Met hun hulp is
't ons mogelijk de oude dagorde en tucht weer aan te
nemen; zelfs voegen we aan de gewone kerkelijke diensten een dagelijksdh Lof toe. Dit wordt druk bijgewoond,
want het gaat om de redding van stad en land. Pater
Hilonius, die een scheepsvracht Mechelaars naar Engeland heeft gebracht, verhaalt ons van de schitterende
ontvangst, de Belgen in Londen te beurt gevallen. Wie
zich maar Belg verklaarde of een zwart-geel-rood strikje
droeg, werd door geestdriftige misses omringd, gelaafd,
gevoed en ter bestemming geleid. Het volkje onzer achterbuurten was voorloopig ondergebracht in hospitalen
en Workhouses. Naar hun godsdienst ondervraagd —
de Engelschen wilden ieder gelegenheid geven den zijne
te onderhouden — hadden sommige maanblusschers het
voordeelig geoordeeld hun jasje naar den wind te hangen, en zich protestant verklaard. Wie in kleine schoentjes stonden, waren deze geïmproviseerde AigJikanen,
toen ze naar 't protestantsch zondag-officie werden geleid ! van één groep Mechelaars kon men de religie niet
achterhalen. De matrone van 't thospitaal had gevraagd :
You, catholic? En de belhamel van 't troepje had beslist
geantwoord : Nei ! — Protestant? — Nei ! — Jood? —
De matrone, perpleks, riskeert dan een : MethoNei !
dist ? En onze Mechelaar : « Nei ! zeg ik au ! Socialist,
potverdoeme ! »
Uit Holland is ook een der onzen terug. Hij had er
rustige, gezellige dagen gesleten — voor zoover dat in
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deze tijden mogelijk is, met al die achterdocht, en dat
koortsig wachten naar beslissende tijdingen. Een ding
was vervelend : De Hollanders konden 't niet anders dan
dom vinden dat we de Duitschers niet hadden doorgelaten. En dan, van gepleegde gruwelen wilden ze niet
hoorera! — Ha neen, misschien! De gruwelen gaan hier
een fantastisch crescendo ! Me dunkt dat ik den eersten
Pruis dien ik zie, in geweten omver moet steken. Met
genoegen zou ik er een heele bende afmaken. Spreken
we dààr niet van : meisjes, kinderen nog, mishandeld,
hoeveel maal ook weer? onder de oogen hunner ouders.
En die pastoor wien ze handen en voeten binden, op de
knieën aan de kerkdeur zetten. Zijn parochianen zijn
verplicht, 'onder doods-bedreiging -- nu ja, laten we
zeggen : hem op onzindelijke wijze te beleedigen...
En dan durft de Duitsche gezant in Amerika vrede
vragen, en als voorwaarde stellen dat Duitschland onverdeeld blijve. Vrede willen we niet, wel wraak. Al
tellen we, zooals de kolonel beweert dien we te gast hebben van avond, vijftig duizend man buiten gevecht
aflaten doen we niet vóór de lage, thartelooze vijand
verpletterd zij.

22 September.
Vandaag is er wat gaande. De forten donderen over
ons hoofd heen van af half zes 's morgens. Rond den
middag vallen verschillende veldbatterijen in, en tot half
vijf davert de stad van geweldige salvo's. Zeventigduizend
Duitschers, !hooren we, liggen rond Brussel, en ons mannen doen een uitval in de richting Sempst, Rijmenam en
Heist-op-den-Berg.
We moeten beslist op verkenning!
Op de markt staan de eeuwige rijen broodvraagsters.
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De Augustijnenstraat ligt eenzamer dan andere wijken,
een deel der bewoners verblijft al in Engeland, en nu
hebben zich nog honderd tachtig menschen laten opschrijven. De opwekking die, op verlangen van zijn.
Eminentie, Zondag door Pater Hilonius tot de behoeftigen werd geridht van op den preekstoel, heeft vruchten
gedragen!
Aan 't Raghenobarreel, geen posten.
Van af Nieuw-Muizen staat de steenweg zwart van
volk : Gansch de gemeente Hever, door de Duitschers opgejaagd, wandelt daar op en neer of ligt in 't gras der
kanten. Driolionderd Pruisen vielen het dorp binnen, bonden het vee los, zetten de varkensstallen open, joegen de
inwoners naar Mechelen. Dezen geven de hoop niet op,
hun woningen weerom te mogen betrekken : ze blijven
hier kampeeren in afwachting van wat komen zal. Een
oude moeder is zinneloos geworden van schrik en vertelt
ons onsamenhangende dingen.
In Oud-Muizen, , op twintig minuten van den vij and,
waar geen kat op straat loopt, wandelt een nette jonge
heer alleen. 'Even raakt hij aan zijn pet, beziet ons verder
niet. Vreeselijk is dan ook zijn ontgoocheling als we hem
toevoegen : « Dag Heer Onderpastoor! » — « Ge wist
het! » roept hij verwijtend terug. Toch niet; doch een
priesterkop haalt men tusschen honderd uit.
Aan de Dijlebrug stooten we op een sterke wacht.
We worden aangegrepen en voor den kommandant gebracht. Een lijvige, grijze mijnheer, die er heel vaderlijk
en geen zier krijgshaftig uitziet. Over mogen we niet;
doch hij zal een eind met ons terugwandelen en wat
praten. Hij heeft den laatsten slag bij Schiplaken meegemaakt. Hij ontplooit zijn krijgskaart. « Kijk, vertelt hij,
eerst lei ik mijn manschappen in dit bosch met bevel zich
te verschansen. Ik zelve koos een rustig plekje uit hier, in
— 122 —

deze diepte. Om er te geraken moest ik deze sloot over.
Dat is geen kleinigheid, over een greppel springen, als
ge 49 j aar zijt ! — Ik zat !hier nog niet lang, of ze berichten
me dat de Pruis mijn kompanie onder vuur heeft. Ik duid
een nieuwe stelling aan, gedekt door een zandrug, en
neem zelf positie in deze herberg, waar ik een uur of twee
ongemoeid gelaten wordt. Toen had de Pruis alweer mijn
stelling onder vuur. « Twee duoden en elf gewonden »
meldt de boodschapper na een tijdje. Nu had ik reden
genoeg, docht me, om den terugtodht op Mechelen te bevelen. »
De grijze aanvoerder bergt zijn kaart in den zak en
schudt ons hartelijk de hand. Bij de stad ravotten alle
kinderen op straat. Ze kennen maar één spel meer : oorlog. Stokken dienen voor kanonnèn. Het wederzijdsch
bombardement geschiedt met steenen en aardkluiten.
Gewonden vallen en zijn weggesleept; gevangenen worden geboeid en uitgejouwd; kanonniers laten zich op
hun stukken doodvallen.
Even moet het oorlogspel voor de realiteit plaats
maken : ambulanciewagens, wier paarden stapvoets den
mullen zijweg houden, dragen echte gewonden aan.
Lieden houden ons staan om een verrassend goed nieuws
mee te deelen : Binnen de veertien dagen wordt heel
België door de Pruisen ontruimd.
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De onbekene Soldaat.

23 S eptember.
Geweervuur wekt me, en ik aanschouw een grauwe,
droeve lucht — maar die tegen den namiddag heerlijk
zal opklaren. Bedrijvig poeffen en horten onze treinen.
Bij poozen buldert het kanon : boven Sempst. Twee onzer
schildwachten, die hun post te Eppegem verlaten hadden, worden straks doodgeschoten te waalhem. De
Duitschers versterken zich duchtig te G-embloux, Brussel,
Diegem, Merchtem. « Binnen een maand zullen ze België
verlaten hebben » schijnt nu officieel nieuws.
Ik heb in Oliveten biedht gehoord en keer langs de
vest naar het klooster terug. Daar springt een padvinder,
naast me, van zijn rijwiel en zegt : « In 't klein Seminarie
is een zwaargewonde binnengebracht. De aalmoezeniers
zijn weg naar het slagveld. » Ik spoed me met den jongen
mee.
Een dokter houdt me staan op het binnenplein :
« Hij heeft nog juist gesproken. Ze trachten hem wat te
verbinden. Haast is er niet bij. » Zoo heb ik de tijd den
Heiligen Olie te zoeken, maar die blijkt onvindbaar. Ik
moet den padvinder naar Sint Pieter zenden.
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In de operatiezaal. Aan de hooge snijtafel staat de
dokter, slanke gestalte, lenig wendend in stille bedrijvigheid. Aan zijn zijde beijveren zich ziekendienster en
verpleger, zwijgend. Een zestal Engelsche dames, met
langen blauwen mantel en witte kaproen onder zwarten
sluier, kijken zwijgend toe. « Wij hebben hem gevonden
fluistert eene. Sedert gisteren lag hij, vergeten, in een
ontruimde loopgracht boven *Sempst. Uw ministerie zal
hij wel niet behoeven : de chaplain is er hij geweest. »
Tipvoets ben ik de tafel genaderd. Ik laat me niet
van m'n stuk brengen door de Waalsdhe verpleegster die
me toebijt : « Laat dien man toch met rust! » Z'n moeder
zou zóó niet spreken ! Daar ligt een breedgeschouderd
man, met ongeschoren jongensgezicht. De gewonde verkeert blijkbaar onder den invloed van juist-ingespoten
morfien. Met een elastieke streng snoert de dokter den
linkerarm af, boven een zt iverrond holletje in de dubbelspier. Nu heft de verpleger, huiverig, den rechter op.
De voorarm hangt nog enkel vast met één dunne, paarse,
gerokken spier. Bleek-blauw puilen de knoken uit de
zwart-roode vleeschstompen.
De heelmeester beschouwt die wonde, als met een
beenhouweNhakmes gekapt, -- en schokschoudert. Met
lichte hand slaat hij van 't naakte lichaam de deken af.
Losjes bult op den buik een pakje gaze en vatte. Behoedzaam weekt de arts het pansement los, slaat het
even op zij weg. Een rilling vaart door de sprakelooze
toeschouwers. In 't blanke lijf, een zwartbloedig hol,
grooter dan een open manshand, en met vale, lillende
flardranden. De pijn doet den lijder bijkomen en hij
j ammert opeens : « Breng me toch van mezelven ! Aci !
laat me záó niet lijden! Ik kan niet meer! » De miss
houdt hem een hand onder 't hoofd en doet hem drinken.
Met een buiging heeft de dokter me uitgenoodigd.
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Allen wijken ter zij. Ik vraag den armen jongen of de
aalmoezenier bij hem geweest is. « Jawel, Pater, zegt hij
zachtjes, alles is in orde. » Terwijl ik hem nog eens de
absolutie geef, trekt hij de knieën op, poogt overeind te
74itten, braakt ,zuiver water. Dan valt hij 'madhteljoos
achterover. Dood ! meenen we. Doch te midden onzer
zwijgende verslagenheid, en terwijl eengen reeds aan
't bidden gaan, heeft de stervende nog eenmaal het hoofd
gelicht; de linkerhand, moeizaam, als tot een eed geheven, roept hij uit met vaste, klare stem
« Ik sterf toch voor mijn vaderland! »
Dan vallen hand en hoofd, voor goed. Allen weersen.

Het

Onweer.

24-26 September.
Een geschiedenis doet de ronde hoe de koning, voor
de tweede maal al, door zijn chauffeur verraderlijk naar
de Duitsehe linies werd gereden. Op 't laatste moment
stootte Albert met zijn revolver de ruit stuk en schoot
den kerel neer. De papieren van den verkochte bewezen
dat hem, door de Duitschers 500.000 franken premie beloofd waren. Nu nog kan men Albert's rechterhand, door
glasscherven gewond, omwindeld zien.
Het weer blijft helder, maar koud. Verre kanonschoten ontbranden in verschillende richtingen: wààr
juist, en waarom er nog rond Mechelen gevochten wordt,
kunnen we niet gissen. Er moet onraad dreigen te Dendermonde en te Sint-Niklaas. Aalmoezeniers en verplegers, per fiets en te paard, moeten daar in a ll e haast
heen. Te Puurs zou men ons leger winterkwartieren bereiden.
Vliegers scheren talrijk over. We herkennen twee
Fransche, twee Duitsche, vier Belgische. Om één dezer
laatsten beleven we een angstig oogenblik. Doffe scho-- 127 --

ten, die een soort floepfloepgeluid maken, bonzen boos.
In een oogwenk is het v li egtuig omringd met ronde, vaste
wolkj es : pletnageltj es die het zoeken vast te speten aan
't strakke uitspansel. Witte bliksemingen verraden shrapnells. Zienlijk wordt de vogel grooter, ronkt over in zwaluwvlugge vaart, ras buiten gevaar. 't Is de eerste maal
dat we, van uit onzen tuin, Duitsche granaten zien ontploffen. Heeft de vijand zijn stellingen naderbij geschoven?
De burgers redetwisten over de Engelsche vloot. Ze
werkt niets uit, klagen de kamerstrategen. De groote slagschepen — zoo juist nog drie kruisers — vallen ten prooi,
als weerlooze walvisschee, aan de Duitsche duikhaaien.
Te land bekennen de Britten tot nogtoe 18.000 verliezen. Ons zenden ze twee pantsertreinen, die bij Willebroek, « waar morgen slag geleverd wordt » den vijand
onaangenaam zullen verrassen.
Uit Tildonk een akelig nieuws : in het groot Ursulinenklooster zouden er schandige dingen met de religieuzen gebeurd zijn. — Te Aarsehot was 't eenvoudigweg een
hel.
Onze soldaten zijn bedrijvig achter de Duitsche lijnen
om : te Meisse, te Lanaken. Hier ratelen bij tusschenpoozen nabije mitralj euzen. Kanonnen blaffen op twintig minuten van hier : te Half-galg op den weg naar Sempst.
Héél laag wiekt dezen namiddag een Taube over den hof.
We jouwen hem uit, bedreigen hem met stokken en bezems. Er worden slechts zuinige geweerschoten op hem
gelost.
Een kaart van thuis vertelt me dat ze in doodsangst
over me zijn. En ik zit hier zoo rustig, in den doodstillen
avond, aan mijn open venster! Alle sterren staan uit...
Te schoon een nacht voor wie, in een verlaten loopgracht
vergeten, eenzaam doodbloeden!
---
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Zondag 27 September.
Een ideale nazomerdag. Blauw, zonnig en koel. Onze

kerk wordt druk bezocht. Biedht hooren en Ons Heer uitreiken houden me bezig tot acht uren. Dan zit ik alleen in
de eetzaal en ontbijt. Al de ramen staan open op den hof.
Zi66 stil is het alom, zoo vredig, alsof er tien uren in 't
ronde geen levend wezen bewoog. Eensklaps, langs de
straat buiten den tuinmuur, het ratelen van een ruituig in
razende vaart. Van waar nu een koets mag komen ? Sedert
lang zijn die voertuigen uit den omtrek verdwenen!
In den gang wandelt een medebroeder die breviert.
« Was dat geen bom, wat we daar hoorden? — En de ontploffing dan ? antwoord ik. — ik weet niet waarom, maar
een bombardement, op dezen Zondag morgen, en nu de
laatste dagen zooveel rustiger werden, schijnt bepaald onmogelijk.
ik treed in den hof, als een ver gesuis, aanscherpend
tot sissend gefluit, nadert hoog door de lucht. Daar heb
je 't ! denk ik, en tegelijker tijd knalt een vervaarlijke
donderslag. Ruitengerinkel, en een bons als stortte een
toren omver.
Bombardatie dus ! -- maar met dit nieuwe : uit zware
stukken, en in de richting van ons klooster. 't Is juist
kwart over acht. Wat begonnen met het volk dat nog in
de kerk Mis hoort? Moeten die — reeds knalde de derde
granaat — onder de beschieting naar huis, dan blijven er
dooden... Laten we eerst zien of het bombardemend gemeend is. Vijf bommen zijn gevallen, in een kleine tien
minuten. In de kerk eindigt een Pater kalmpjes zijn Mis;
ik reik nog aan vier menschen de Heilige Kommunie uit.
Dan dreunt zulk een vreeselijke mokerslag dat, wanneer
ik me omdraai om den zegen te geven, ik de laatste menschen uit de deuren zie dringen. Geen gelegenheid meer
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die met paniek geslagen burgers naar een veiligen kelder
te brengen.
We tellen, op den drempel der tuindeur, de tiende
granaat. Niemand voelt er lust toe -- zoo'n mooien zonnemorgen ! — maar 't gezond verstand gebied het : den kelder in! We nemen stoelen mee; een leege kist zal, onder
het middengewelf, tot tafel dienen. Met het uuurwerk in
de hand, rekenen we uit hoe druk de schoten vallen :
negentien sekonden verloopen van knal tot knal. Zelfs
in onzen kelder hooren we de bommen van heel ver aankomen : het zingend suizen, de gil, de donderslag. Vaak
beeft het klooster tot op zijn grondvesten als een naburig
huis ten gronde ploft. De schoten komen klaarblijkelijk
uit Zuid-Westelijke richting.
Met den portier hebben we ons even tot aan de straatdeur gewaagd. Een voorbijrennend jongmensch roept ons
toe dat bij Hanswijk, en op den Ganzendries, zwaargewonden op straat liggen. We willen wegspoeden om hulp
te bieden, doch worden binnengehouden : daar wonen
priesters vlak in de beurt.
Tien uren door. Zal er dan geen einde aan komen
vandaag? Met echt-Duitsche nauwkeurigheid volgen de
bommen elkaar op. Doch 't wordt me beslist onmogelijk
langer in den kelder begraven te zitten. Met tweeën doen
we een inspektie-ronde door 't klooster. Vrrroemm ! loeit
het eensklaps langs de pandramen. We hurken ten gronde
van schrik, doch geen ontploffing volgt. Is misschien een
vliegtuig uit den hemel gestort? We loopyen tot op de
zolders en kijken uit de dakvensters. Het fluiten der granaten snijdt hier nog nijdiger. De stad vertoont haar
hoekige lakendeining, haar onverwoestbaren toren. Doch
hij het station wapperen reusachtige vlammen-flarden en
rijzen kolommen pekzwarte rook... Op den beganen grond
terug, draven we tot onder in den hof en rusten uit in het
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zomerhuisje. Het strooien dak geeft ons de aangename
illusie eener voldoende beschutting.
Elf uren... Goddank ! een lange, doodelijke stilte. Bij
de Duitschers is het nu middag : wellicht begeven zich die
heeren aan tafel. Nu gauw de aangerichte verwoestingen
in oogenschouw genomen, zien of niemand daar buiten
onze hulp behoe'ft. In de kerk, waarlangs we 't klooster
verlaten, vlogen veel ruiten stuk, doch verder nog geen
schade.
We bevinden de veronderstelling juist, dat 'onze wijk
vandaag met kultuurstaaltjes werd bedacht. Op twintig
meter van 't klooster, in de Adeghemstraat, zien we het
eerst verpulverd huis. 'Kwajongens wroeten in den vorm
meloozen puinhoop en vereeren ons heete stukken granaten; de wanden der bommenzijn twee vingers dik.
Op de Vischmarkt, wier aanpalende straten vooral
geleden 'hebben, zien we een armen stakkerd onder puin
uithalen. Enkel zijn beenen zijn gekwetst; één broekspijp
is in den brand gebleven. Een weenende vrouw roept ons
in haar winkel, en we begrijpen haar tranen ! De meubels
van 't eerste verdiep hangen met de ponten door de ontplaasterde zoldering; kalk en stof is als een hagelwolk
naar omlaag gekomen : kaas, siroop, versche visch, boter
en andere smakelijke waren liggen er een duim dik mee
begruisd. Het dak der woning is eenvoudigweg opgeblazen geweest : als een deksel met scharnier ligt het
omgeslagen, over de koer. Tijd ontbreekt om al de verwoestingen te bezichtigen : het Angelus klept op ons
klooster. De deerlijk gehavende kathedraal, het brandend gesticht van de Zusterkens der armen, bij de spoorhal, zullen we in den achtermiddag gaan zien. Een
oogenblik nog praten we met buitenlieden. In den vroegsten morgen, verhalen ze, hadden de Duitschers de inwoners van Laar, Sempst, Hofstade, Muizen op straat
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gezet, enkelen doodgeschoten, de overigen naar Mechelen
opgejaagd. Ze waren hier juist op tijd aangekomen —
hongerig, treurig, en moe — om dat bombardement op
hun hoofd te krijgen.
Eén uur. We zitten nog in de eetzaal te praten, als
onder de ramen een zware ontploffing rook- en zandkolommen in de lucht jaagt. Niemand heeft een woord gezegd, niemand weet hoe we er zoo snel geraakt zijn, doch
we hervinden ons bij tooverslag in den kelder. Na eens
hartelijk gelachen te hebben, kijken we door de keldergaten om te weten wat er gebeurd is. Vóor 't vischvijvertje zien we de versch-omwoelde plek waar een granaat
in den grond sloeg.
.Weerom volgen de schoten regelmatig elkander.
« In Gods naam ! » zuchten we : de rekreatie, Vespers en
Lof maar door een keldermeditatie vervangen. De stilte,
tusschen de slagen, is wonderbaar. De ademlooze stad
roert niet, laat zich weerloos vermoorden. Ook in onzen
kelder is het rustig. De eene breviert, de andere bidt zijn
rozenkrans, een derde dut, en de vierde, rechtstaande bij
't keldergat, leest de gazet. Van tijd tot tijd, als een geweldiger slag den grond doet schudden, ruitengerinkel
en pannenregen hoorbaar wordt, oppert een onzer een
lakonische bemerking : « Stommerikken ! » — Onzin!
-- Dat kunnen wij ook, een leege stad kapot schieten...
Zoo slepen de uren voort, traag, droevig. Rond drie
uren knallen boven den hof slagen als van een reuzenvuurwerk. ik storm naar boven. Kruitlucht en vale dampen vullen het pand. Gescheurde boomtakken liggen ten
gronde gesmeten in den tuin. Het kloosterdak vertoont
een gapende bres — en wel aan den noordkant ! We
spitten naar de bom die straks gevallen is. We vinden
dozijnen looden kogels, een opengereten shrapnell. Hij
is van klein kaliber, de bodem meet juist 75 millimeter..
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De laatste schoten kunnen enkel van Belgische veldbatterijen komen : de Duitschers liggen immers Zuidwaarts ! En zie, terwijl we aldus redeneeren, bemerken
we duidelijk dat een verwoede slag gaande Ongestoord, met Duitsche methode, gaat het bombardement
zijn gang. Doch uit drie verschillende richtingen razen
4inze batterijen. Om vier uren schiet Waalhem wakker
en dondert en brult als een zieltogend monster. En.
scherpe gaitjes borend door het zwaar rumoer, knetteren mitrailleuzen en geweren.
Ik raad wel dat dit alles voor ons op een aftocht gaat
uitloopent daarom wil ik eerst nog een blikken doos met
voor mij kostbare papieren begaven. Ik begin te spitten
in de rhododendronperken vóór onze drukkerij. De tuin
echter gelijkt op een hel. Met alle schakeeringen der
toonladder huilen en sissen, fluiten en snerpen, rollen en
ratelen projektielen er over heen. Tweemaal laat ik alles
in den steek om binnen te vluchten, tweemaal ook dwing
ik mezelve het begonnen werk kalm te voltooien.
Ondertussdhen word ik gewaar dat de beschieting
niet zoozeer de stad meer geldt, dan wel een noordelijker
punt. De granaten vliegen over naar Waalhem, naar
het fort en zijn bijwerken ! Het is de aanval op Antwerpen die begint! Terwijl me 'dit duidelijk wordt, en ik
opblik naar de dichter shrapnell-wolkjes aan de lucht,
nadert een welgekend geraas, wagens en kanonnen op
hol, troepen die terugtrekken!
In den kelder is 't al donker. Buiten adem verhaal
ik mijn bevindingen, die geen kleine opschudding verwekken. Het woord « vluchten wordt niet uitgesproken.
Wel oppert daar een dat het voorzichtig zou zijn, misschien, de nacht buiten de stad, die nu teenemaal verlaten moet zijn, door te brengen. En eerst moeten we
juist weten hoever de zaken staan.
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Ik ga op verkenning. Geen levende ziel op straat. Een
legerafdeeling trappelt en hoddelt langs de vest. Zou ik
daar eerst om nieuws gaan? Doch wellicht zijn er nog
heeren op het stadhuis; daar zou wel een Staf kunnen
zetelen. Naar de markt dus. Langs de huizen, me
buigend onder . de schrootvlagen, sluip ik tot aan de Gildenstraat. God! wat ziet die er akelig uit. Stofwolken
drijven er, en rookzuilen warrelen omhoog. Bliksem en
donder tusschen de holoogige gevels. Ik wil verder, doch
schrik blaast me weg. ik voel me teruggeduwd naar de
Adeghemstraat. Nog één mensch ontmoet ik. Hij roept
in 't voorbijgaan dat een regiment in vliegende galop
naar Waalhem trekt, en dat de Mechelaars naar de forten vluchten.
In 't klooster terug, vind ik de makkers al reisvaardig. Men deelt me de plannen mede. Pater Servatius zal
verslag gaan uitbrengen bij Pater Provinciaal te Turnhout; Br. Desideratus en P. Angelien zullen gaan slapen
in de Parochie Elzestraat, halverwege Duffel; P. Hilonius, Br. Evaristus en ik — blijven mag niemand —
zullen onderkomen zoeken te Battel en te Heffen. Behalve onze Praeses, —en uitgesloten onvoorziene omstandigheden komen allen morgen naar Mechelen terug;.
Als bij onzen eersten aftocht, nemen we het Allerheiligste mee. Onder de gillende granaten door, die nog
immer over de stad hagelen, zal het ons een bescherming
en vrijgeleide wezen. We slaan een kruis, sluiten het
klooster, ien schuiven dan ras langs de huizen. Even springen we op bij al te krakende slagen.
Op , de vest duurt de aftocht voort. De lange kolonnen volgen de huizenrij die beschutting biedt tegen het
vuur. Lichtgewonden, met omzwachteld hoofd of verbonden arm, stappen bezijden de rangen. De soldaten
marcheeren zonder haast, niet opgewekt, ook niet ter- 134 --

neergedrukt. Ze berusten in 't onvermijdelijke, met op
hun eerlijke gezichten een zweem van verwondering.
Waarschijnlijk raden ze minder dan wij, wat er gebeurt. Op onze vraag wat er eigenlijk gaande is, en of
we voorgoed terugtrekken, antwoorden ze : « We weten
wij nikske; daarachter -- ze wijzen in de richting van
het station — ligt nog veel van ons volk. »
Rechts af, aan de ',Winketbrug, speelt, zich ondertusschen een interessant tooneel af. 't Zij om den aftocht
te verwarren, of om 't aanvoeren. van versterkingen te
beletten, houdt de vijand deze brug onder vuur. De
traagvloeiende Dijle slikt menig projectiel. Van angst
dat één granaat vele slachtoffers zou maken, doen de
soldaten z66. Ze houden halt een dertigtal meters van
de brug, wachten tot een bom gevallen is, snellen dan
één voor één, in looppas, de gevaarlijke zone door. Wat
verder hervormen ze hun rangen.
Vooral Pater Servatius slaat met groote belangstelling dit schouwspel gade : zijn weg immers leidt over
dezelfde brug!
Weldra blijven we met drieën over. Zoover de hui-zen langs den Battelschen steenweg staan, ligt alles uitgestorven; waar 't vrije veld begint, verdringen zich
massa's mmschen. Die Mechelaars doen als wij : buiten
de stad het einde van 't onweer afwachten, om morgen
vroeg weerom hun home op te zoeken. Het beknellende
gevoel dat we in de verlaten straten gewaar werden,
verdwijnt hier volkomen. Vrouwen babbelen, mannen
drinken pinten, kinderen spelen. Ik begrijp niet hoe het
komt dat we weer op den loop zijn. ik ben wrevelig op
me zeiven, en, vraag aan onzen aanvoerder om terug
naar 't klooster te mogen gaan. Hij antwoordt me dat er
morgen nog een dag is, en dat we ons voor vandaag aan
't aangenomen plan moeten houden. « Laten we Onzen
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Lieven Heer dankbaar zijn dat we er voor vandaag heelhuids van
omen! »
We verkiezen langs den vaartdijk op te wandelen;
die ook staat zwart van volk. Van dezen hoogen aardewal blikt men, op de beemden tusschen Hoorbeek en
Leest, neer als in een diepte. Er wordt slag geleverd van
dorp tot dorp. Voetvolk is niet te zien; enkel kruitwolken
langs den grond, en laag in de lucht, de vlakke vaart der
shrapnells, kenbaar aan hun bliksemwolkjes. De Duitsche kabelballon hangt boven Hofstade. Heel veilig is het
hier niet. Vrouwen werden in de beenen, kinderen in
hoofd en handen gewond door verdoolde kogels.
Kaotisch groeit de verwarring der geruchten. Ontploffingen overal; een ronkende vlieger, als een koppige
hommel, boven het slaggewoel; en 't kwade geknetter
der machinegeweren.

Te Battel.

Bij den Heer Pastoor van deze buitenwijk komen we
niet onverwacht : half Mechelen is reeds doorgetrokken,
of houdt het dorp bezet. Alleen de huishoudster Clémence
beziet ons met verslagenheid : hoe kan ze ons ontvangen,
nu de laatste snede brood aan de menschen werd uitgedeeld ?
Ik herinner onzen leidsman er aan, dat we in 't
klooster twee mooie brooden achterlieten. Zou ik die
niet best gaan halen? `warm bepleit ik de noodzakelijkheid van dat uitstapje. -- 't Is waar, reeds valt de avond;
die drukke ontploffingen gelden misschien, immerdoor,
de stad... We maken dit akkoord : houdt het bombardement aan, dan kom ik onverrichterzake terug; is er geen
gevaar, dan doe ik de brooden brengen, en overnacht zelf
in het klooster.
Naarmate ik de stad nader, ligt de weg eenzamer
en donkerder. Doodstille verlatenheid onder de hellende
platanenrijen der in duisternis wegwendende vesten.
Geen levende ziel te ontwaren. De beschieting nochtans
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heeft opgehouden. Ons klooster staat daar nog. Door de
zwartbruine gangen, langs de holklinkende trappen, zoek
ik mijn cel op. Daar laat ik me, ineens 11661 moe, op mijn
stoel vallen.
Een vredige, koele avond. In de verte, richting Hoestade, dommelt nog donker geschut, als een afdrijvend
onweder. Hoever zouden 'de Duitschers in hun aanval
gevorderd zijn? Hombeek is zeker genomen. Langs dien
kant drongen ze Mechelen voorbij. Zal er, ja of neen, dezen nacht nog geschoten worden ? Men heeft me bevolen
— wil ik dan toch hier vernachten — in den kelder te
slapen... Maar doodmoe als ik ben, kunnen ze heel den
bouw boven mijn hoofd in brand en in puin schieten
zonder dat ik er erg in heb ! Wellicht wordt in de eerste
nachturen de stad overrompeld, en steekt me een Pruis,
zonder plichtplegingen, zijn bajonet tusschen de ribben.
Tegen dat de medebroeders later terugkeeren, ben ik een

verdroogde mummie Zelfs zonder dat morgen is
misschien allen uitweg afgesneden, en zit ik hier alleen,
zonder 't Heilig Sakrament, zonder een kelk om Mis te
l ezen ...
't Is de vervaarlijke stilte, de dreigende nachtschaduw, die me te pakken heeft. Mijn besluit is genomen :
de brooden meenemen, en de niet gekonsakreerde hosties . die we nog overhielden; dan terug naar Battel!
Juist op dat oogenblik galmt, als een dondergeratel
door 'de opgeschrikte gangen, de heftig-getrokken poortbel. « Daar zijn ze! » zeg ik. Wie anders dan vijandelijke
verkenners der voorhoede Ioopen nu nog rond? Of zijn
't verdoolde vluchtelingen?
Met een blaker in de hand verschijn ik aan de straatdeur. Een heer en een meisje. Dit laatste doet het woord
al schreiende : « Haar broer was bij ons in de achturenmis geweest, en niet tehuis gekomen. Tot nu toe
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hadden ze in den kelder op hem zitten wachten Is de
jongen bij ons? Of is hij gevlucht? En waarheen dan?
Had ik misschien van een ongeluk gehoord? »
Ik troost de late aanbellers met de hoop, dat broerke heel waarschijnlijk een loopje naar de forten heeft
genomen, zooals de andere kergangers van dezen morgen. Ik zal te Battel naar hem informeeren. En vermits
vader en zuster nog naar Duffel gaan, zullen zij hem dààr
misschien ontmoeten.
Na een laatste ronde door het klooster, en door den
koelen tuin, waar de schoone sterren als gulden oranjeappeltjes in de boomen glimmen, ben ik ook op weg. Ik
kom tot de overtuiging dat ik voor 't oogenblik de laatste
der Mechelaars ben : geen stap over straat dan de mijne;
geen keldergat in licht.
Als ik de laatste huizen achter me laat, ontgloeit,
boven het Waalhemfort, een zilverblauw licht háóg in
den hemel. Langzaam zinkt het aan het zware avondblauw, blijft roerloos en zacht-stralend hangen, smeult
ronder en dooft uit. Zou, zoo onmeetbaar, hoog, nog een
eenzame vliegmensch zwerven ? Toevallig herbegint nu
ook het bombardement — zeer verschillend van dezen
morgen. Toen stonden de stukken zóó ver dat hun losbranden niet verneembaar was. Nu hoor ik reeksgewijs
zes stukken afschieten, die ten hoogste een half uur ver
staan, tegen Halfgalg, dunkt me, op den heirweg SempstBrussel. — De aanval heeft duchtige vorderingen gemaakt.
Maar ook op den Battelschen steenweg heeft een
verandering plaats gegrepen. Niet ver vóór het garenfabriek vind ik hem met wagens, boomtronken en prikdraad versperd. « Qui vive ? » Soldaten duiken op uit
het lage veld langs de baan. « Niemand mag de fortenlijn nog overschrijden. » Ik parlementeer, vraag voor de
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overheid gebracht te -svorden, verhaal mijn broodgeschiedenis. Een schildwacht brengt me over deze en nog een
tweede barrikade. Op de pastorij, waar de hervatte beschieting binnenshuis hoorbaar is, verlicht mijn verschijning de gemoederen. Lang blijven we niet opzitten.
Allen zijn even moe van den bewogen dag.

28 September.
De palitorij ligt, in vogelvlucht, twintig minuten van
het fort. Ik heb, om de goede buitenlucht, met de ramen
open geslapen. Een helsche beschieting heeft het fort behamerd tot drie uren 's morgens. Heel vaag heb ik
gedroomd van een rusteloos gerucht...
Onmogelijk Mis te lezen in de dorpskerk; daar hebben, op stoelen en banken, honderden vluchtelingen
overnacht. Alles ligt overhoop; de zwoele, muffe lucht
wil niet wegtrekken; plasjes water op den grond : van
de vele kleine kinderen. We lezen Mis in de kapel der
Zusters. De geïmproviseerde bedden in den gang zijn al
verlaten. Een zieke vrouw sluimert onder deii trap. Een
kind, met een shrapnellkogel in 't hoofd, is berecht
geworden, en elders heengedragen.
Reeds donderen de kanonnen volop. Pater Hilonius
heeft een boodschap naar Heffen; Broeder Evarist en ik
trekken, met pak en zak, naar de stad. Z66 luidde immers
onze afspraak van gisteren. We zijn gansch alleen op de
baan. De Duitschers bombardeeren met animo, doch dat
mag ons niet afschrikken. Op de vest — weerom ! —
troepen in aftocht. Altijd even kalm en onverschillig, die
soldaten. Onze vragen beantwoorden ze met een rechtzinnig schouderophalen. Met schuw-gebogen rug sluipen
wij langs de huizen. 0 die rilling telkens een doodsgevaar
vlak over uw hoofd giert !... Schuin tegenover de kloos-
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terdeur, naast het Derde-Ordelokaal, ligt een huis verpulverd. Wandplaten en postkaarten, een jas en een
hoedendoos, dwarrelden in de straat. Hoe mag 't er bij
ons wel uitzien ? In de gangen, in de kerk, tallooze ruitjes
ingedeukt; in den hof, eenige boomen gescheurd. Dat is
alles. Na vier-en-twintig uren beschieting mag dat wonder heeten.
Blijven we, of blijven we niet, that is the question!
In de richting der spoorhal, roffelvuur van geweren en
mitrailleurs. Het nij dig gesnap dezer laatsten beinvloedt
onaangenaam de zenuwen van mijn gezel. Hij stemt
voor den aftocht. « Wat goeds kunnen we verrichten in
een verlaten stad? Voor muren en daken te bewaken
moeten we ons leven niet offeren ! » Het zijn de eigen
woorden van Pater Reverende, en de redelijkheid zelve.
Toch stel ik voor tot negen uren -- 't is nu half acht —
te wachten, of soms de twee Elzenstraatgangers, de afspraak getrouw, niet binnen loopen.
In het schapraai der keuken staan nog vele goede
dingen, te goed om aan den Pruis te laten. Vaderlandsliefde noopt ons die levensmiddelen, bij wijze van stevig
ontbijt, op te ruimen; dan, terwijl dood en vernieling
over de daken huilt, wandelen we een laatste maal het
klooster door. We sluiten de buitendeuren, zetten binnen
kasten en kamers open. De Pruis zou toch kapot beuken
waar hij niet in kan. Het schiet me te binnen dat het
valluik van den toren nog openstaat. Dat moet dicht,
want er kan regen komen. Ik begin me op te schroeven
in den donkeren koker van den wenteltrap. Deze vormt
een uitbouw aan den westelijken kerkmuur, den vuurkant. Naarmate ik stijg, verduidelijken de geluiden. Het
gevecht aan de statie neemt in vinnigheid toe. De holle
kerkzolder gonst als de machienenkamer van een stoomboot : daar bromt en sist, en knait en ratelt, daar knettert
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en giert en huilt heel de veldslag. In 't torentje geklommen, waag ik even een blik op de omgeving. 0 verrassing ! 0 nietig gedoe der speeldoos-legers ! Ideaal rustig
groenen alom de vlakke landen, stil verwazend in bleeken zonneschijn. Ik sla het luik dicht en zak traag naar
beneden. Een laatste bezoek aan mijn cel. Een Duitsche
Faust, van Goethe, ligt open op mijn lessenaar. ik stel
het boek terug , op het rek : de vijand mocht het als een
verzoek om genade opnemen ! Ik spreek een droefberustend afscheid... Want dat nu het einde van alles gekomen
is, daarvan ben ik overtuigd... Nooit zal ik dit blanke,
stille, gezellige klooster wederzien. Mechelen zal met den
grond worden gelijk gemaakt, zooals we hoorden dat met
Leuven en Dendermonde gebeurde...
't Is negen uren. Het gevecht gaat zijn gang met
eentonig en dwaas geweld. Een kruis geslagen, en de
straat op. Tegenover de kerk leunt een man, blijkbaar
raad- en moedeloos, tegen zijn open huisdeur. « Waarom
hij niet vlucht? Zijn vrouw ligt doodziek. Kan hij haar
alleen achterlaten? » We beloven alles in 't werk te stellen om hem zoo haast mogelijk een draagbaar of voertuig te zenden.
Met haastig voortsluipen langs de huizen zijn we de
stad ontglipt. We herademen. We kijken eens om, als de
vrouw van Loth, naar de brandende Pentapolis, en kunnen gade slaan hoe vooral de elektrische Centrale en de
uitwegen naar ;Waalhem onder vuur worden gehouden.
Bij 't kasteel Beaulieu halen we een vluchtende familie in. Ze waren al heel vroeg nog eens naar hun huis
gaan kijken en vonden het ingedeukt tot op den bodem.
We bevinden, dat ze 't ingeslagen huis bedoelen naast
onze vergaderzaal ! 't Wondere is, dat die brave lieden de
ramp heel bedaard opnemen, en van de morgenwandeling genieten, hoe min ze ook weten waar of hoe die zal
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eindigen. We hooren nog hoe van af middernacht reeds
de statie in handen der Duitschers viel. Ze konden echter
niet déboucheeren, omdat onze achterhoede stand houdt
in tuintjes langs de vaart en op square Van Beneden.
Bij de herberg « Den Eik »_ toeft een karretje met
een poney voor. De voerman komt zoo juist buiten. « Wilt
ge een goed werk verrichten? » vragen we hem, en spreken van de zieke vrouw tegenover ons klooster. Die brave
kerel bedenkt zich geen oogenblik. « Ik haal ze ! » roept
hij, en rijdt in vollen galop naar Mechelen.
't Is waarachig gemeend, met dezen Duitschen aanval. In Battel geen troepen meer, geen vluchtelingen : de
laatsten zakken naar Heffen af. De brug over 't kanaal
staat springen' gereed; twee soldaten wachten met den
draad in de hand. Een korenmijt vliegt in brand langs de
Dijle; een windmolen — gisteren avond nog door de
onzen bezet — gaat in vlammen op te Leest. Rood wapperen de vuurvlaggen in den klaren dag.
En reeds komt de wakkere voerman van daar straks
teruggereden. Zijn karretje is leeg. « De vrouw wil in
haar eigen bed sterven » heeft ze gezegd. En haar man
kan haar niet alleen laten.
Op den drempel der kerk wacht me Mijnheer Pastoor. Op de Warande, aan de Sennebrug van Leest, moet
een zieke berecht worden. Met de gewone plechtigheid
kan dit niet gebeuren. We zullen, zonder bel noch licht,
met ons tweeën gaan; onder mijn mantel kan ik ongemerkt het Allerheiligste meedragen...
We stappen recht op den laatenden molen toe. Alnaar we vorderen, krijgen we den indruk de uitpalen der
aarde te naderen. Verlatenheid en doodsch zonnelicht
langs dien weg zonder huizen. Over de Senne, links af,
gematigd geweervuur.
Op de Warande, overal blinden en deuren dicht als
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aan sterfhuizen. Mijnheer Pastoor klopt aan. Geen abtwoord. De klink der deur gelicht ; op slot. De kinderen
zijn met hun zieltogenden vader op de vlucht geslagen.
Op den terugweg hebben we het Waalhemfort recht
v ór ons. Dit is het mikpunt van 's vijands zwaarste
geschut. Zijn de beruchte twee-en-veertigers bezig?
't Moet wel, want de slagen gaan alle verbeelding te
boven. 't Is of een honderd meter hooge reus een voorhamer heft tot in de wolken, en hem telkens, reet gierenden zwaai en klaardaverend staalhelder geraas, op de
dreunende pantserkoepels neerbonkt.
Over de kanaalbrug, een laatste groep ordelooze
soldaten. Ze komen van Mechelen. « Ze zijn er ! » verklaart de aanvoerder. Ze beteekent de Duitschers. Een
brigadier klimt in den kerktoren om den omtrek te verkennen. Met donker gelaat komt hij omlaag. « 't Is gedaan
er mee, bromt hij somber, we moeten den boel overgeven ! » Onze hoop is door zijn pessimisme niet te
schokken.
't Slaat elf uren. Een groep ambulanciewagens rijdt
nader met gewonden, dokters en verplegers. « Heel de
stad zit vol Duitschers, verklaren ze; aan de Koepoort
onthaalden ze ons op geweervuur. Binnen een half uurtje
zijn ze hier! » De soldaat aan de brug doet ons opmerken
dat we in Battel de laatste burgers zijn. Hij raadt ons
aan naar Heffen te trekken. « De shrapnellkogels sissen
hier al in 't water. Om twaalf uren vliegt de brug de
lucht in. »
De ambulanciemannen zullen een haastig middagmaal gebruiken bij de Zusters; wij op de pastorij. Een
laatste maal, van op den hoogen dijk der Dijle, een blik
op de stad geworpen. Ons torentje houdt stand! Links en
rechts echter hangen lage, zware brandrookwolken over
de daken. Grootsch en kalm, ongenaakbaar hoog als al-
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tij1, de lichtgrijze kathedraaltoren. Dan dit nieuwe verschijnsel : ons fort beschiet de stad. We tellen na enkele
minuten een dertigtal schril-witte vlammen in de lucht,
nalatend de bekende ronde wolkjes.
Ons dineetje duurt niet langer dan vijf minuten.
Geen onzer betoont zich stoïek genoeg om kalmpjes wortelen met braadworst te eten. « Ge wilt uw portie voor de
Pruisen laten zeker? » moppert de meid. Dan wordt er
gebeld. De vier zusters, met de ambulancie-mannen,
wachten ons. De soldaten aan de brug zwaaien met hun
armen, doen teeken dat ze de elektrische vonk in de
lading dinamiet doen schieten. Eén ambulantie-wagen
is gebleven, daarin zullen de Zusters plaats nemen —
met ons reisgoed. Ik draag een groote, volle ciborie op
den arm, onder mijn mantel. We willen opstappen achter de kar, als we, half in een haag verscholen, een barrevoetsch vrouwmensch ontwaren. Ze houdt een zuigeling
op den arm, twee half-naakte kindertjes hangen aan
haar rokken. De Zusters bieden haar een plaats aan in
den wagen. Ze weigert. En eindelijk komt het eruit waarom ze moederziel alleen wil blijven wachten. Ze had in
de tafellade een halven frank vergeten, en ze heeft haar
jongentje naar Mechelen gezonden om dat geldstuk te
redden.
De soldaat-voerman legt de zweep over de paarden
en A onze bonte stoet rukt op. Behalve die arme sloor,
laten we geen levende ziel achter. Zoo meenen we toch.
Maar waar is Mijnheer Pastoor nu heen? Ha! daar komt
hij aangedraafd. lets vergeten? Ja : het koordje van zijn
hoed.
De baan trekt haar helle, witte kasseilijn tusschen
de blauwe spelgels der overstroomde beemden. Op den
overoever der Zenne te Heffen, links en rechts wegdoornend : prikdraad-gewar. Langs den dijk der olievette,
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pestwalmige, traagstuwende rivier, een loopgraaf vol
soldaten. Ze lachen en stoeien. En officier, handen in de
broekzakken, beenen uit elkaar, verspert de brug. Wij
mogen over, doch een boerke dat terug naar Battel wil,
houdt hij staan. Met de berries van zijn kruiwagen aan
de loomhangende armen, legt het bedremmeld ventje
zijn geval uit. Zijn huisraad heeft hij reeds in veiligheid
gebracht; nu moet hij enkel nog zijn ouden, lammen
vader naar Heffen varen. — « Jawel, en komt ge te Battel
een Pruis tegen die u zijn revolver aan de slapen zet en
u vraagt : Waar zitten de Belgen ? -- dan verraadt gij
ons uit angst, en mijn mannen krijgen de volle laag. »
Het boerke laat zijn kruiwagen zakken, zet zich op het
schutberd en weent. De luitenant wandelt naar de loopgraaf.
Heffen lijkt ons sterk bezet. In vierdubbele rangen
liggen companies soldaten langs den Westkant der dorpsplaats. De ambulanciers rijden door tot Willebroek; de
zusters gaan naar Niel-over-den-Rupel, waar ze een
klooster hebben; wij slaan af naar de Pastorij.
Met een hartelijken welkomsgroet warden we door
Mijnheer Pastoor, en allen, ontvangen. Maar hoe verdonkert een schrik hun gezicht, als ze achter ons, ook den
Pastoor van Battel met de valies in de hand, en zijn meid
op haar Paaschbeste, ontwaren ! « Moeten we nog eens
vertrekken? — Gij niet, antwoorden we, gij ligt achter
de Zenne die verdedigd wordt. Maar Battel is prijsgegeven. »
De Kapelaan bekijkt me ondertusschen en vraagt
wat me deert : « Zit ge zoo vol schrik dat ge niets meer
kunt zeggen ? » Ik wenk hem mee, en we gaan de Ciborie
bergen die ik, in een witten doek geknoopt, onder mijn
mantel heb meegedragen. Alvorens Ons Heer in het ta-.
bernakel te zetten, wil ik het heilig vat van zijn om- 146 —

hulsel ontdoen. « Laat Hem maar reisvaardig, zegt de
Kapelaan, wie weet wat de avond nog meebrengt ! »
Op de Pastorij heeft onze aanvoerder inmiddels
nieuwe plannen ontworpen. « Aan een terugkeer naar
Mechelen valt niet meer te denken. In Heffen blijven
gaat ook niet op : onder de brug ligt een lading dinamiet
van driehonderd kilogram; het volk, bang voor een bombardement, zakt af naar Willebroek. Wordt de Zennelijn
verdedigd, dan moet het dorp ontruimd worden. We
zullen over Willebroek naar Antwerpen gaan, van waaruit we in betrekking met onze overheid kunnen komen. »
't Is de gezonde rede zelve die spreekt. En toch
vertrek ik nóóde. Vermits ik me niet als vrijwilliger heb
mogen aangeven, blijf ik nog altijd hopen tenminste als
civiel eenig oorlogsgevaar te mogen trotseeren. En hier
bood zich de gelegenheid aan. Heffen ging front worden!
We zouden de belegering der fortenlijn meemaken, en
de eersten zijn, om na het terugslaan van den aanval, ons
klooster te bezetten. Ik werp daar een balletje van omhoog, doch 't wordt niet opgevangen.
We rusten nog wat uit in de zitkamer. Gesproken
wordt er weinig. De priesters zijn onder den indruk van
het dreigende afscheid aan kerk en have en kudde. Om
drie uren duwt een reusachtige ontploffing deuren en
vensters open; het huis schudt op zijn grondvesten. 't Is
de brug van Leest die springt. We nemen 't als een
teeken om op te breken : « Zien we u nu nimmer weér?»
treurt de brave huishoudster Suska. Deze al te tragische
vraag doet ons glimlachen... En toch, zal er één steen op
den anderen blijven van ons klooster, en van al de dorpen rond de forten?
Met lood in de beenen slaan we den steenweg naar
Willebroek in. Kanongebulder en geweergeknetter luwen
niet. We zijn daaraan gewoon geraakt, en maken er een
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tijdverdrijf van, den kaliber der stukken aan het geweld
der knallen te onderscheiden. Dat is een twee-en-veertiger, en dat een veldstuk, en dat het Engelsch zeekanon
op den Krekelen-berg over den Rupel. Van dat monstergeschut heeft men ons wonderen verteld : zijn springbommen vallen tot achter Vilvoorden!
Als een verhoogde dijk loopt de breede baan tusschen lage velden. Links, in de richting van Leest, nu
voor goed door de Duitschers bezet, woedt de veldslag.
Driehonderd schreden van den weg af, achter hagen en
hakhout, in greppels en loopgraafjes, hurken en liggen
de onzen. Ambulanciers sluipen ons tegemoet, niet op,
maar langs den weg, in de greppels, en záó diep bukkend
dat hun hoofd niet boven de kasseibaan uitsteekt. We
versnellen den stap. We geraken bij een open ambulanciewagen waarin reeds een viertal gewonden liggen. Een

nieuwe getroffene wordt aangedragen uit een stoppelveld. Een mager, donker man, met lijkkleurig gelaat.
Hij heeft enkel nog broek en hemd aan, en dit laatste
vertoont, juist ter hoogte van 't hart, een groote, natte,
helroode bloedklad.
Moederziel alleen spoeden we verder op den naakten
weg. Een officier duikt uit een kuil op en roept : « Weg
van de baan, er is gevaar, rechts het veld in ! » Jujst
bereiken we een zandweg die in de gewenschte richting
afsnijdt, en ons wellicht één kilometer op de vijf zal doen
uitwinnen.
We ontdekken met verbazing dat de tusschenruimte
Waalhem-,;Willebroek degelijk bezet is. Wat eerst verlaten scheen, blijkt een welverdedigd front. Eigenlijke
loopgraven bespeuren we niet, doch in alle drooge slooten hurken piotjes naast elkaar. Achter alle hagen liggen
ze met groepjes in het gras. Onder dreven, achter hoeven,

mijten en boschjes schuilen ruiterij en kanonnen. Op
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dezen sektor treedt onze artillerie nog niet in actie, doch
achter Waalhem, en bij de Elzenstraat, schijnt ze in een
hevig gevecht gewikkeld. « Gaat gij ook niet eens loskomen? » vragen we aan een gezellig groepje kanonniers
die op den grond te kaarten zitten. « Straks misschien »,
antwoorden ze flegmatiek.
Een mooie wandeling! Van tijd tot tijd keeren we
ons om, kijken of Heffen niet beschoten wordt, en of de
St-Rmoboutstoren nog recht staat. Het gerucht had geloopen dat de Duitschers, eenmaal Mechelen in hun
macht, dien aanstonds zouden doen springen : uit wraak,
werd beweerd, om dat hun granaten hem niet hadden
omgekregen ! De reus, ver in den goud-rooden avond verblauwd, ijl-zwevend boven banken kruitdamp-nevels
teekent nog steeds zijn machtig profiel aan den uitersten
cinder.
In een kasteellaan hoddelt ons een boerenkar voorbij. Hoog liggen meubels en beddegoed opgetast. Bolle
kindergezichtjes kijken tusschen kussens uit. Een plantureuze pachteres, hoogroode Cybele, heft zich half op
van een breede matras. « Zoo, jongens, roept ze, zet ge

't ook op een loopen ? » Nog een, lachen we, die te berusten weet in 't noodlot.
Vóór Blaasveld vinden we de groote baan weer. Het
dorp is niet terug te kennen. Als bij Waalhem, werd hier
een kunstmatige aardbeving aangericht om het fort van
Breendonk vrij schotveld te geven. Achter een hobbelig
zwartgerookt puinenland, waarover de looppas van telefoonpalen en het kruipen van draadversperringen,
bulten, zwart tegen den westerhemel, ronde pantserkoepels boven de vlakte uit. Een brouwerij en eenige heerenhuizen, voorloopig gespaard gebleven, gaan, nu de vijand
nadert, in vlammen op. De kerk, van dikke hagen prik- 149 --

draad omweven, en zwaar ondermijnd, ztl laatst van al
worden opgeblazen.
Een voor een, en na vertoonen van papieren aan een
lang, blond officier dien ik — met blijde, bange verrassing — een oogenblikje voor den koning aanzie, slingeren
we langs een gangetje door de breede draadwebben. De
luitenant vraagt nieuws aan de vluchtelingen, en als hij
hoort hoe machtig de Duitschers opdringen, toont de
lange, met weidsch gebaar en breeden lach, de verwoesting van Pompéi en den dreigenden Portheuvel : « Laat
ze maar koom', antwoordt hij in gebroken Vlaamsch,
hier : bee de gaz ! »
Eindelijk geraken we hij de breede vaart, roodglanzend in den avondschijn. De westerdijk, zoover men zien
kan, draagt een zware borstwering zandzakken. Het fort
bliksemt en dondert onverpoosd. Het kleine stadje is
overbevolkt, we herkennen talrijke Mechelaars. Wagens,
huifkarren, voertuigen van allen aard op de pleintjes.
We lezen op de naamplaten der karren : Humbeek,
Verbrande Brug, Muizen, Londerzeel. Het station staat
belegerd door zwarte massa's vluchtelingen. 't Is nu half
zes. Binnen een uur of zoo rijdt een trein naar Antwerpen. We hadden graag naar P. Provinciaal getelegrafeerd, doch men laat nog enkel officieele draadberichten
door.
Het weer is erg verkild. Schuin begint een duistere
motregen neer te schuieren. Na den bewogen dag, van
gaan en keeren, hopen en verlangen, breekt plots een
vermoeienis uit. Op het buitenperron, in den regen, vind
ik een verlaten bank. Met droomen en bidden verslijt
ik een huiverig, heimweelg uurtje. De nacht valt voor

goed; doch ieder halve minuut vlijmt een schelle bliksem door het donker, dreunt een boem en scheurt een
scherp gefluit : het fort beschiet Londerzeel.
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Rond zeven uren schuift een duister treintje aan.
Licht mag niet worden ontstoken. 't Geeft een vechten,
vloeken, dringen om plaats. Heeft het weer, of de vermoeienis, er schuld aan? -- in 't eivol coupé wordt geen
woord gesproken.
Hier en daar een kort gemopper over de trage reis.
Na twintig minuten konden we in Antwerpen zijn, en om
kwart voor acht staan we nog altijd op de Rupelbrug.
Vaalzwart glimmert de stroom in de diepte. Met gerekte
klacht giert ,een ijskoude wind. De trein gaat een slakkengang. Soldaten hoort men stappen langs den trein.
Soms, de gele schijn van een voorbijgeschommelde lan^
taren, de bleeke schemer van een flauw verlicht station.
Dan rollen we weer traagzaam door tastbare duisternis...
Door 't helledonkere Antwerpen hebben we met veel
moeite den weg naar het klooster herkend. We ontmoeten er Pater Reverende. Verslagen kijkt hij op als hij
hoort hoe snel de vijand nadert; dat onze aftocht zonder
ongelukken plaats greep stemt hem blij. 'We wachten niet
lang om trap-op kennis te gaan maken met een malschen
stroozak; en 't is maar 's anderendaags

29 September
dat we, in talrijk gezelschap van fraters brankardiers en
paters aalmoezeniers — die reeds eenige schermutselingen hebben meegemaakt en belangrijke Duitsche trofeeën
bezitten -- het vreeselijk druk hebben met vertellen en
uithooren.
Pater Angelien en Broeder Portier komen ook binnengestapt. Na den nacht in de Elzenstraat te hebben
doorgebracht, waren ze gisteren morgen, om negen uren,
tot aan de Koepoort geraakt, maar mochten — geen parlementeeren kon baten — Mechelen niet meer binnen.
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Te voet waren ze tot Berchem geraakt waar ze een slaapgelegenheid hadden gevonden. Pater Servaas was insgelijks, niet in Turnhout, doch in Antwerpen terecht gekomen.
We vernemen dat te Waalhem, of te Kathelijne
Waver, het poedermagazijn getroffen werd. Het sprong,
twee honderd vijftig manschappen loodend of schroeiend. Ongenadig hameren de Oostenrijksche mortieren
door, kunnen de forten niet klein krijgen. -- Vermomde
Belgische officieren organiseeren de weerwraak te Brussel en te Luik. Antwerpen blijft met die steden in voeling
door een drukken
*en bodendienst. Achter Bergen en Charleroi blazen onze soldaten, die in groepjes tot daar doordringen, de spoorlijnen op.
30 September.
De nachtmaren komen toe met den vroegen morgen.
Vier forten werden door de Duitschers aangegrepen,
doch weerstonden, natuurlijk. Te Mechelen ligt het Klein
Seminarie in puin. Het bombardement heeft zicht uitgestrekt over Duffel, Lier, Boom en Willebroek. Morgen,
pochen de Duitschers, zal de eerste granaat op Antwerpen vallen.
Om tien uren 's morgens luidt het dat Mechelen door
de onzen werd heroverd, en dat de vijand naar Leuven
vlucht. Dan maar gauw den terugtocht naar de Dijlestad
hernomen! Een half uur later wordt de tijding al tegengesproken. En daar geen vreemden in Antwerpen mogen
verblijven, duidt Pater Reverende de vluchtelingen een
voorloopig verblijf aan. We zullen verdeeld worden over
Turnhout, Gent en Tielt. Dit laatste klooster — zoo eindeloos ver, helaas ! van, alle krijgsbedrijf verwijderd —

wordt Broeder Desideratus en mij toegewezen.
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Het weer is guur. Een drooge Oostwind scheert
langs den grond, en jaagt ons wervelend stof en steengruis in 't gelaat. Grauw en kil-rillig donkert de Scheldestroom, waarover een duikende vlucht van meeuwen.
Men toont ons, op de lage kaai, de breede loods der
Duitsche krijgsgevangenen. Maar die bevat toch al de
manschappen niet die in ons handen vielen?
Talloos zijn de vluchtelingen die zich voor de overzetbooten verdringen. Er liggen wel twee vlotbruggen
over de rivier, doch die zijn het leger voorbehouden.
Een reiskaart hoeven we niet te nemen : men bestormt
de wagons zonder verdere formaliteit. En luchtjes rolt
de lange trein over de lage landen. Even nog herinneren
de onschuldige fortjes van Zwijndrecht en Haasdonk,
met hun splinternieuwe draadnetten, aan den strijd. Dan
strekt het groene Waasland in vredige verlatenheid. Een
groet aan de reuzige Lieve Vrouw boven Sint Niklaas;
rank uit de lage daken rijst de geel-grijze toren van
Lokeren, het dak in vorm van peperbus; daarna het
grauw-getorende Gent, waar tal van reizigers, met of

zonder hun toestemming, worden afgeladen. Om half
vijf in den namiddag lezen we, boven een lage statie,
den naam : Tielt.

In 't

verleden.

Over een dertiental jaren heb ik hier twaalf volle
maanden door gebracht : mijn noviciaat. In de stad heb
ik toen de volgende uitstapjes gedaan : van het station
naar het klooster bij mijn aankomst; van het klooster
naar het station bij mijn vertrek.
Midden in 't jaar waren de novicen ééns met de
processie uitgeweest. Maar ik was toen al tamelijk bekeerd, en had mijn pogen zóó zedig neergeslagen gehouden, dat ik van de straat niets anders had gezien dan
het plaveisel.
Dit alles om te zeggen. dat Tielt me teenemaal onbekend voorkwam. Lage huizen langs doodstille straten,
weinig voorbijgangers, geen gerij, nergens gerucht of geraas van fabrieken. Kleuters met de onvermijdelijke
papieren muts op den krullebol, en de traditioneele houten sabels, spelen soldaatje. Ik ben gansch verwonderd
geen gehavende daken, gescheurde gevels en ruitlooze
ramen te zien; waar rook uit een schouw slaat, denk ik
aan brand. Het blijft me onbegrijpelijk hoe diep hier de
stilte staat, zonder eenige beroering van kanongedaver.
Een ijzeren hekken, een breede opgang tusschen be- 154 --

snoeide linden; aan een kerkmuur, Sint Franciskus met
vijf straalschichten door den Seraf gewond : dat herken
ik, we zijn aan ons klooster.
Een gevoel beklemt me, met deschemerige stilte
achter de tweede deur, alsof ik in een katakombe daal,
nu we zachtjes en zwijgend heenschuiven door het enge,
lage, witgekalkte pandeke. — Wat schril kontrast ook,
deze ingetogen rust, met het rumoer en de beweging der
laatste dagen!
Aan het avondmaal in het zwaar-gewelfde refektorium, word ik niet moede de novicen te bezien, en tot
mezelven zeg ik : over jaren zat je daar ook, zoo heiligjes, zoo magertjes, met angstvallige versterving je boterham te eten, en zuinigjes in je bord te kijken!
Dan stijgen we, in het donker, langs den zwartbruinen eikentrap, naar het bovenkoor. Langs den gang met
de kleingeruite raampjes en roode tegels, over de drie
houten treden door generaties sandalen uitgehold. Ik
zoek een plaats in het oude gestoelte, glanzend door talbooze pijen gepolijst, en groet het Lieve-Vrouwebeeld,
zoo vaak, toen ik het ambt van akolythus waarnam, afgestoft met kinderlijke zorg...
Na 't diep-dreunend avondgebed schuiven de zwarte
gordijnen open aan de balustrade; door 't gestoken
beeldwerk glinsteren de verre kaars-vlammetjes van het
Hoogaltaar. Een stevige Broeder treedt den kriependen
blaasbalg, en, als vroeger, leuteren de losse toetsen houterig onder het vingertasten van een beginneling. Na een
antifoon of twee door enge stemmen gezongen, komt heel
het volk aan de beurt. Uit de diepte golft het vol en
machtig op : Parce Domïne, parce populo tuo, spaar
Heer ! och spaar uw volk! Bij dit noodgeschrei, driemaal
op honger toon herhaald, herleeft in mij het oorlogswee
der laatste dagen : brandwolken boven steden, bloe--155 --

lende plannen in 't veld, de wegen zwart van vluchtend
volk, de doodstille angst der dorpen onder het moordgehuil der kanonnen. Door een plotselinge droefenis gebroken, zink ik neer in mijn duisteren hoek, en schrei
heete tranen...

Bij " Kletse. „

We zijn dus weerom buiten 't krijgsgewoel geraakt,
en bevinden bij deze medebroeders de mentaliteit die wij
over zes weken er op nahielden. Het optimisme, zorgvuldig onderhouden door de dagbladen die hier geregeld
toekomen; de enorme belangstelling in al wat met het
oorlogsbedrijf betrekking heeft : een overgedreven Zeppelin, een zeldzaam vliegtuig, de oefeningen van 't vrijwilligerskorps dat op de markt gedrild wordt. Ook de
spijt die wij gekend hebben, dat deze streek zoo ver van
't krijgstooneel verwijderd ligt, dat er geen kans bestaat
ook maar een klein bijtooneel van 't wereld-drama bij
te wonen. Gretig worden de loopende geruchten opgevangen, zorgvuldig de medebroeders uitgehoord die van
---
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de buiten-parochies weerkeeren, en dragers zijn van opzienbare berichten.
1 Oktober.

Onze eerste morgen in Tielt rijst helder en koud. Ik
vergezel Pater Amatus naar « 't Geloove », een der dries
nonnenkloosters aan de goddelijke deugden gewijd.
Op het enge plaatsje voor het kleine Belfort, de vrijwilligers, wier ijver en voorbeeldige inspanning — om
eenigszins op rang te gaan, ongeveer gelijktijdig het geweer te schouderen — me reeds uit Mechelen bekend zijn.
We moeten den weg op naar Ruisselede. Even buiten
de stad liggen vrijwilligers in hinderlaag. Van weerskanten de baan, een zweem van loopgracht in den vorm van
de vleugels eener Taube; de geweren liggen op het zand
der borstwering, bedreigend een denkbeeldigen vij and;
de helden zelve, zeer onvoorzichtig, zitten met den rug
naar den mogelijken aanvaller, — en lezen hun dagblad.
Nu, de streek door hun oude vuurroeren in bedwang gehouden, ligt in ideale rust. Zoover 't oog weiden kan, een
golvend akkerland, blank onder den wegdoomenden
morgenmist.
In 't Geloove bezoeken we eerst de kleurige, kraaknette kapel. Ze zit vol kinderen, links de meisjes, rechts
de jongens. In den middengang bewaken twee Zusters,
het altaar schuin den rug toekeerend, de beide groepen.
Men bidt den rozenkrans, doch niet zonder verstrooidheid. Meermalen schuiven twee stijve vlechtjes op zij,
en zien we driekwart van een blozend appelrond gezicht,
waarin de sympathieke nieuwsgierigheid van één rond
vraag-oogje. Bij de jongens valt de klomp af die aan hun
omgekrulder grooten teen te bengelen hing.
Maar ik moest het eigen li jk hebben over $tetse --- 157 —
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als ik wat meer West-Vlaamsch ken, zal ik begrijpen
dat daarmee Goletje bedoeld wordt — het oud wijveke
wie ons bezoek geldt en dat ons, na 't inschenken van
een drupper lauw Elixir, op oorlogsnieuws vergast.
Ze heeft den Zeppelin gezien die over enkele dagen de
statie van Tielt met zijn bommen miste. « 't Was azuu
'n opgeblazen vliegmachien, en hij ronktege wreed. » Ze
toont ons, door 't venster, een pachthof langs de baan.
« Langs daar, met mijn eigen oogen, heb ik vijf duutskers zien riden. De boeremenschen verstaken hen onder
hun kerre, maar zij mosten deonderuut krupen en hun
handen omhuge steken. En de volontairs hebben twee
van die Duutskers dood geschoten. »
Ik bekijk ;Kletse met afgunst en ontzag : dat oudje
heeft Ulhanen gezien! De vrijwilligers schijnen me zoo
komiek niet meer...
In 't klooster terug, lezen we in de bladen dat de
Schelde-Zennesektor krachtdadig werd aangevallen.
Maar — en wie twijfelt daaraan ! — « les forts tiennent
toujours. »

De Engelschmans!

2 Oktober.
Zooals wij tijdens de belegering van Luik, met klimmende spanning, de vorderingen van den Duitschen aanval volgden, zóó staat hier aller aandacht gekoncentreerd
op de bestorming van Antwerpen.
De berichten zijn van gemengden aard. De Duitsche
stormtroepen werden overal teruggeworpen : vijfhonderd gevangenen zijn gisteren door Tielt gereden. Doch
Terhage, Boom en Rumpst slaan op de vlucht : de rechter
Rupeloever geraakt onder vijande li jk vuur. We vinden
't gemeen dat de Duitscher van 't bombardeeren niet wil
afzien, niet in acht neemt wat al verwoestingen hij aanricht!
Uit Engelsche bladen weten we — Times, Daily Mirror, Daily Telegraph — dat de slag aan de Aisne, die op
een dood punt had gestaan, op een overwinning voor ons
is uitgeloopen. Heel de Duitsche rechtervleugel, met omsingeling bedreigd, trekt in wanorde terug, door België.
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3 Oktober.
ik reis naar Brugge om jurisdictie te halen op 't Bisdom. Ons verblijf alhier kan allicht een week of twee
duren, ondertusschen kan ik het heilig Ministerie uitoefenen. P. Gardiaan heeft me reeds aangeduid om een
dag of wat biecht te gaan hoorgin, de komende week, te
Ingoighem, bij Hugo Verriest. `Vat zoo'n oorlog al goeds
kan meebrengen!
Ik begeef me naar de static voor den morgentrein.
Niemand te zien, niemand die eenigen uitleg kan geven.
Dit is van hooge beteekenis, want tot nog toe vertrokken
de treinen regelmatig. 't Is drie uren in den namiddag
ver ik tot Brugge geraak. In 't gothieke station, groote
bedrijvigheid. Tallooze lanciers wachten om opgeladen
te worden; ze komen van Antwerpen, waar, naar men
mij verdietscht, hun diensten, nu 't beleg begonnen is,
overbodig zijn.
Op de terugreis moeten we wachten te Lichtervelde.
Een uur langer dan voorzien was. Eindelijk rijdt een
trein binnen, eindeloos als de zeeslang. 't Is de onze niet.
Vreemde soldaten, in geelbruin uniform, met gladgeschoren gezichten en mooigekamde haren, kijken aan
de ramen. « De Engelschmans! » wordt er geroepen. Een
glans van sympathie verheldert ons gezicht. De Engelschen, dat zijn de Redders, de belanglooze bevrijders, de
zekere bevechters der zegepraal. We snellen op de rijtuigen toe. Landlieden reiken aan de troepen de kleine
provizies over waarmede ze op reis gingen. Boerinnen
draven naar 't buffet en keeren weer met een pint bier
in elke hand; ik ben drie sigaren rijk en hef ze naar een
coupé. De nette Engelschen danken met koele beleefdheid, en een tikje verwondering. Ik kan maar niet begrijpen hoe ze in Lichtervelde verzeilden, en vraag waar-- 161 -7

heen de reis. « No talk! niet praten ! » klinkt het gebiedend uit het rijtuig. Ik bied met een glimlach van verstandhouding verontschuldiging aan voor mijn onbescheiden vraag.
Een uur later proest onze trein binnen, opgepropt
met vluchtelingen uit het land van Aalst. Een groep
wordt afgeladen te Tielt. De rest moet verder, ze weten
zelf niet waar heen. Misschien naar Wareghem, waar
Schiplaken werd ondergebracht op de landhoeven.
Zondag 4 Oktober.
Hier zijn de menschen nog in 't tijdvak der boetprocessies. Van twee tot vier — 't is Zondag -- trekt een
onafzienbare stoet door de straten. 't Gaat er zoo plechtig niet toe als te Mechelen : geen prelaten, geen relikwieschrijn, geen mirakuleus beeld. Eén groep trekt de aandacht : een achttal aankomende meisjes in 't zwart, met
een witten sluier over 't hoofd, verbeelden het rouwmoedige België, of de nieuwe weduwen en weezen. Priesters zingen de Litanie van alle Heiligen; de aanroeping :
a peste, fame, et bello, van pest, hongersnood en oorlog,
verlos ons Heer ! wordt driemaal herhaald. Over de huizen vaart als een boomengeruisch, als een donker gegons, het ononderbroken rozenkransgebed. Langs een
dalende straat blikt men ver weg over het vruchtbare,
boschrijke land, waar nog geen rookkolom het naderen
verraadt van den vijand.
's Avonds vinden we in de Daily Mirror fantastische
overwinningsberichten over den Aisne-slag. — Doornik
vluchtte, doch keerde reeds terug. — De aanval op Antwerpen schijnt ernstig gemeend, doch geen nood : « de
forten houden stand. »
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5 Oktober.
Ik zit te leeraren voor ons dozijn novicen. Tot deze
brave jongens, enkel bekommerd met het aanleeren van
rubrieken en kloostergebruiken, dringen geen oorlogsberichten door. Ze zouden zich nutteloos bezorgd maken
om hun familie. Feitelijk is hun onwetendheid benijdenswaardig : wat is het land gebaat met onze kommentaren
en kamerstrategie? Zij strijden mee naar vermogen, door
hun dag- en nachtgebed.
Het gebeurde met Luik heeft ons toch wel wat achterdochtig gemaakt nopens de optimistische legerberichten onzer bladen. Heden schijnt ons de toestand om
Antwerpen, netelig. Verleden Zaterdag moet een paniek
de bevolking hebben aangegrepen. De Ministers vluchtten naar veiliger streken. De Koningin stak naar Engeland
over; de gewonden moeten naar Oostende.
Onze troepen deinsden tot op de Nethe. Eén fort is
stukgeschoten. De Duitschers zijn een oogenblik in Lier
geweest.
De bladen belijden tevens dat de vijand te Meenen
en te Ieperen gezien werd. — Dan zal van mijn verhoopte reis naar Ingoyghem niet veel te recht komen ! —
Het officieel bericht geeft op, dat het de verslagen rechtervleugel der Duitschers is die Noordwaarts opdringt.
Het gouvernement treft maatregelen om te beletten dat
ze dieper in onbezet gebied vorderen. »
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Voorteekenen.

6 Oktober.
Als we hier ook eens den omtrek van op het kerktorentje verkenden?
We klimmen langs eeuwen-oude ladders, treden
behoedzaam over de grauwe olifantenruggen der steenen
gewelven, stooten toch tegen een dwarslatje dat over
knapt. Een zinken plaat, die, van onder-op gezien, een
ster verbeeldt; verlaat haar kalken firmament om met
een slag op den steenen kerkvloer neer te vallen. Door
't opengekomen gaatje zien we 't onthutste opblikken van
enkele devote kapmantels, die dit hemelteeken als onheilspellend beschouwen.
Als altijd liggen de blauwbeboschte horizonnen, met
hier en daar een zwarte toren, in schoone en onverschillige rust. Korter bij vlakken de groene weiden vierkant
tusschen hagen van geschoren knotwilgen. Maar zie, in
de streek van Cachtem, twee donkere, zwaar-wentelende
rookmassa's ! Zouden dat branden zijn?
De avondberichten laten ons tusschen hoop en vrees.
De vlucht der ministers wordt geloochend. Alleen de
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tusschensehans Konings-Hoikt is gevallen. De Duitschers
zijn van de Nethe teruggedrongen. Het bombardement,
niettemin, reikte tot Lint. De Engelsche troepen zijn nu
in de gewenschte getalsterkte te Antwerpen, en te Diksmuiden. Om half tien hooren we geweervuur, en een
dof rumoer dat op kanongedommel gelijkt. — Nadert
hier ook de bedreiging? Zullen we toch wat beleven?

7 Oktober.
Ik zit met Pater Osmond te Schuifferskapelle, bij den
heer Rektor van 't Geloove, onder de zware purperblauwe
trossen van zijn druivenpriëel. Heel even is een verre
kanonnade hoorbaar. ik neem de Bien Public ter hand,
en lees : De toestand van Antwerpen is hachelijk. Elk
oogenblik kan de beschieting over de stad losbreken.
Een Gideon-proclamatie werd tot de bevolking gericht
« Dat vrouwen en bloodaards heengaan! Maar mannen van achttien tot dertig grijpen naar de wapens. De
Verbondenen staan ons ter zijde! » Meelijdende Elodie,
Rektor's huishoudster, stelt Pater Gardiaan 50 franken,
op haar spaarpenningen geheven, ter hand, ten gunste
van de vluchtelingen die we, in bijgebouwen van 't klooster, herbergen en onderhouden.
Met de schemering treden we Tielt binnen. Vier
auto's, Engelsche, snorren voorbij. Bezweete en bestoven
Belgische cyclisten trappen heen, hijgend en zwijgend.
8 Oktober.
Treinen vol Engelschen en Franschen hielden halt
in de static. Ze schenen uit den slag te komen, waren
zwart, uitgehongerd en gehavend. Met stootkarren hebben de burgers wijn, ham en brood bijgevaren; het
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klooster leverde kaas en fruit voor de moede strijders.
We hooren dat ,Wareghem, een goede drie uren van
hier, gevlucht is. De Duitschers lieten er de wissels springen van het spoor : dat waren de slagen die we eergisteren avond voor geschut namen. Het wordt aldoor waarschijnlijker dat we bier ook een stukje oorlog beleven
zullen.
Een oude, en een zieke Pater, spreken reeds van hun
gebeurlijke vlucht. De Magister ziet bekommerd naar zijn
novicen. Nemen de Duitschers niet alle jongelingen mee?
Lieten zekere bladen niet verstaan dat dit geschiedde
tot onnoembare doeleinden? Dan ware 't plicht deze
jeugd te vervoeren naar een veiliger klooster... Pater
Gardiaan vlucht in geen geval, verklaart hij. En ik, die
niet weusch een specialist in 't vluchten te worden, beloof
hem gezelschap te houden.
De Verbondenen bezetten de Schelde, en zijn van
plan — weer al ! --- de Duitschers te omsingelen.
Heel f lauwtj es, doch gansch den dag, is 't kanon
hoorbaar.

9 Oktober.
Na de klas bemerk ik een samenscholing, in 't pand.
Een Broeder uit Lokeren staat met druk gebaar te vertellen. Gisteren werd hun stadje beschoten. De Duitschers
drongen door tot op de Durme. Antwerpen werd onder
vuur genomen Woensdag nacht. Holland stroomt vol
vluchtelingen; half Turnhout is leeggeloopen. Onze troepen zakken over Eekloo af naar Oostende.
Men zag den koning, te Selzate : hij reed stapvoets,
groette met minzamen hoofdknik, doch zweeg neerslachtig. De verdere verdediging van Antwerpen wordt aan de
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Engelschen overgelaten, « die geen betrouwen hebben in
onze officieren. »
In Zuid-Vlaanderen is de toestand onklaar. Pater
Angelikus komt te voet van Drielen. Bezuiden Ieperen
woedde de kanonnade hevig : 't was dat rumoer wat wij
hier hoorden. Zestig Ulhanen hadden Drielen overrompeld. Zij pleegden geen baldadigheden, doch zeiden tot
de menschen : sie sind Deutsch hier. Indien wij de stad
moeten ontruimen, blijft alleen de weg naar Frankrijk
open, langs de zeekust.
De dag eindigt met een zeer verheugend nieuws dat
als een vuurtje door de stad loopt : De Duitschers werden vijftien kilometer ver van de Nethe weggeslagen.
10 Oktober.
Een onzer legeraalmoezeniers is toegekomen. Hij
verhaalt : Antwerpen is bijna verloren. De binnenforten
zijn gesprongen. Slechts tien kilometers scheiden de
Duitschers van den stadswal. Onze soldaten zijn moedeloos. Ze zijn den aftocht naar de zeekust begonnen. Heel
de bevolking vlucht in paniek : een half millioen menschen verdringen zich voor de booten en schipbruggen
der Schelde. Vrouwen bevallen op straat. — Wij doen
hier best de novicen in veiligheid te brengen.
Ondertusschen is een tweede aalmoezenier even aan
de poort geweest, en die heeft verklaard : de zaken staan
uitmuntend ! de Engelsche vloot ligt in de Schelde!
Aan den avond komt, onverwacht, Pater Provinciaal.
Hij ondervond geen last om tot hier door te dringen. In
geval van wezenlijk gevaar mogen zij, wier zenuwen tegen geen oorlogsgerucht bestand zijn, naar Engeland
oversteken. Pater Reverende zag den Koning te Eekloo.

— 167 —

Hij werd hartelijk toegejuicht, doch wuifde, langzaam en
bedarend, met de hand.
Zondag 11 Oktober.
Een derde aalmoezenier is bij ons binnengevallen.
« Te Antwerpen vallen de granaten op de Meir. Geen
kwestie van Engelsche vloot in de Schelde. De soldaten
hebben nu voor goed den moed verloren. De Duitschers
rukten Moerbeke voorbij en marcheeren op Duinkerken.»
Op deze mare wenschen de oude, en de ziekelijke
Pater, onmiddellijk te vertrekken, Pater Provinciaal, die
de zaken in Engeland gaat regelen, zal hen mee nemen
over de zee.
In deze stad begint het nu bepaald rumoerig te warden. Vliegtuigen ronken over, auto's snorren aanhoudend.
In 't Noviciaat, waar ik dagelijks doceer, gaat alles
zijn vredigen gang.
Vandaag, voor de eerste maal, bleven de bladen achterwege. Toch wordt aan de poort bericht dat drie
hinderduizend Duitschers op Antwerpen aanrukken. Een
kleine voorhoede, tusschen twee vernielde binnenforten
door — de overige forten houden stand — drong tot in
de stad.
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Inkwartiering.

12 Oktober.
Op verkenning. Waar de weg bij Marialoop het
spoor kruist, houdt de baanwachter ons staan. « Weet
ge 't al? vraagt hij. Antwerpen is gevallen. Dertig duizend
Belgen en tien duizend Engelschen zijn naar Holland gevlucht. De Duitschers hebben Gent bezet. » -- De vent
is gek, zeggen we tot elkander.
Terwijl we nadenkend verder gaan, hooren we duidelijk het kanon. We lezen plakkaten op de hoevemuren : « Mannen van achttien tot dertig j aren, op ! verdedigt uw land ! » We geraken in Pittem waar we 't standbeeld van Verbiest willen zien. De Pater zetelt er, laag
hij den grond, in zijn verguld koperen mandarijngewaad.
Maar er is in, Pittem wel wat anders te zien dan Verbiest.
De straten om de kerk krioelen van Belgische lanciers.
Daar tusschen door, de onvermijdelijke vluchtelingen,
mannen met kruiwagens, vrouwen met kinderen op den
arm, meisjes met bundels op 't hoofd en jongens met
pakken op den schouder. Dat alles roept en klaagt en
schreit en dringt dooreen. In de kerk vraagt ons Mijnheer

Pastoor : « Nu, de Duitschers komen, wat ga ik met de
Zusters aanvangen? Zouden ze veiligst zijn bij haar f amilie, of moeten ze 't land uit? We weten vreeselijke
geschiedenissen over Zusters en Duitschers, en verklaren : « Ver weg zenden ! 't land uit ! » we spoeden naar
huis om 't dreigend nieuws over te dragen. Driemaal nog
vragen ons radelooze moeders wààr ze hun dochters in
veiligheid zullen brengen? « Ze bij u houden, zeggen we,
niet op straat laten komen ! » Onze stem gaat verloren
in 't geraas der engelsche auto's die zoevend voorbijjagen.
Op de markt te Tielt krioelt het van Engelsche ruiterij. Prachtige mannen en keurige paarden. We trachten
gesprekjes aan te knoopen , doch dat vlot niet. Onze voor
hen zoo vreemde verschijning slaat sommigen met schrik.
« The Germans are after us! » De Duitschers zitten ons op
de hielen, belijdt er een.
In de straat van ons klooster, waar de avond reeds
schemerblauw tusschen de huizen valt, dreunen drommen Fransche mariniers aan. Blauwjakken met de platte,
ronde matrozenmuts, waarboven een vuurrood pompoeneke. De Franschen zijn gespraakzamer. Te Melle, verhalen ze, weken we voor de overmacht. Maar te Kwatrecht ! Pour un début, c'était un dé b ut! Met honderden
hadden de Duitschers zich in de kerk verschanst. We
omsingelen ze, ze geven zich over. Maar openen weerom
't vuur als we naderen. Wat slachting toen ! 't ging er
met de bajonet op los ! Niet een kwam er levend vandaan.
't Bloed stroomde van de portaaltrappen! »
Engelsche en Fransche officieren lo gpen de huizen
in en uit. Schrijven op de deur en blinden : Vijftien mannen. Vier paarden. Twee officieren. Een kwartiermeester.
Maar pas zijn we in 't klooster, of ook bij ons wordt
gebeld. Een Transvaler officier, slank, mager, zacht en
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beleefd, vraagt om 't klooster te zien. We toonen de
pandgangen, de ruime zolders. « Hier kunnen honderden liggen, » mompelt hij vergenoegd. En de Engelschen
rukken binnen. Jonge, nette mannen, zacht stappend en
eerbiedig zwijgend. Ze klimmen naar den warmen graanzolder. We halen stro p op de markt, slepen met bussels.
Bier mogen de manschappen niet drinken, daarom brouwen Broeders en knecht, in de keuken, een reuzenketel
koffie. Op den zolder nemen de Tommies — deze benaming hebben we eigenlijk maar veel later geleerd —
schrijlings op hun stroobussel gezeten, het avondmaal.
Ze snijden hun blikjes Soldiers-d'inner open, reiken ons
hun vertind bekertje toe, waarin we drie klontjes suiker
werpen en een scheut zwarten koffie schieten. Weerom
wordt gebeld, nieuwe manschappen rukken binnen. Die
vragen eten noch drinken, leggen zich naast een in het
pand. Slapen, slapen, dat alleen hebben ze noodig, dat
deden ze in geen vijf nachten. 't Is nu pikdonker geworden. Licht mag in de straten niet aangestoken. Nieuwe
troepen legeren in de kerk-laan. Zoo maar voor den
grond, hoofd op den ransel. En ze slapen, onmiddellijk,
spijts de vinnige koude Oktobernacht.
In de straat groeit een onbeschrijfelijke verwarring.
Langs één eind komt Engelsche artillerie afgezakt. Gespannen van acht paarden, sleepen monsterkanonnen
door het donker. Langs 't ander eind rommelen Fransche
vrachtwagens aan. Voor ons hekken raken de gerijen in
een, naaf tegen naaf en wiel in wiel. Ongeduldige auto's
toeteren en gillen. Zweepslagen knallen, mannen tieren,
de paarden steigeren met kletterenden hoefslag.
In onze spreekkamer, onder de helle lamp, beraadslagen vier officieren. Twee er van zijn reuzen van kerels,
zes voet hoog, met een borst als een bolwerk en schouders
breed als paarderuggen. We hebben hun wijn aangebo- 171 __

den, maar ze willen hun hoofd helder houden. Een ontplooide kaart dekt gansch de tafel, daarover schuift hun
trage wijsvinger. Ik bespied ze door de glazen deur, bewonder hun kalme ernst en besef hun zware verantwoordelijkheid. Ze hebben het leven van duizenden in
handen. Een komt uit, en klimt naar den zolder. Drie
minuten later komt heel de kompanie naar onderen, vlug
en geruchtloos, Ze stappen over de beenen der pandslapers, die niet verroeren. Ook de grondlegerigen in de
laan moeten op. Ze zullen rond de stad patroeljeeren, of
out duty, op wacht. Zonder morren rijzen de stramme
mannen, werpen den zwaren ransel over den rug. Een
steekt een sigaret op. No light on! niet aansteken, zegt
de officier. De man trapt zijn sigaret uit. Terwijl hij te
paard springt, scheurt een der groote officieren een
leertje van zijn draagriem. Hij reikt me zijn degen aan.
Ik houdt dien vast. « No, zegt hij, voor U! Souvenir! Bewaren tot dat ik terugkom. Indien ik ooit terugkom, »
voegt hij er glimlachend bij. 't Is over middernacht als
we slapen gaan. Den kostbaren degen leg ik naast me
in bed.
13 Oktober.
Wij zijn, om vier uren te been. Onze log,é's moeten
we wekken om vijf. Ze zijn met één zaak bekommerd
of zij zich scheren kunnen. Of ze vandaag doodgeschoten
worden, daar malen ze niet om, maar ongeschoren den
slag in moeten ! Eenige Engelschen en Franschen wonen
de heilige Missen bij. Een Fransch Marine-officier gaat
te Communie. Om zes uren knetteren mitrailleuzen. Germans? vraagt flegmatiek een late Tommy die zich inzeept. « Misschien ! » antwoord ik, en ren buiten. 't Is
maar een Taube die in den helderen morgen, heel laag,
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over de stad vliegt. Het tuig wordt vinnig beschoten, geraakt, begint wankend te dalen. Te Pittem, hoorgin we
later bevestigen, moest de gewonde vliegenier landen.
Heel den morgen blijven we bedrijvig. We vegen het
stroo uit de panden, maar drie kereltjes — ze zijn nauwelijks achttien jaren -- nemen ons den vaagborstel uit
de hand. Zij zullen het karweitje volvoeren, ze willen
niet dat de fathers voor hen werken. Fier halen ze hun
identiteits-médalie uit den hemdskraag op, daar staat
geprent : Roman) C(atholic). ;We vinden wat tijd om
aan het straathekken te kijken. Fransche fusiliers stappen voorbij met veerkrachtigen stap en heuschen groet.
Onmiddelijk daarna houden Engelsche regimenten halt
voor ons klooster. Soldaten uit Gibraltar, Malta, de ZuidAfrikaansche Unie en Ieren. ;We praten druk. Een officier verklaart : Germans will soon be here! De Duitschers
zullen niet lang wegblijven.
Ondertusschen heeft Pater Gardiaan zijn raad vergaderd en een gewichtige beslissing genomen. De novicen moeten weg, naar Holland of over de zee. De jongens hebben juist Sexten en Nonen gespalmodieerd; ze
knielen voor de meditatie, als ze naar de eetzaal geluid
warden. Daar verdietscht men hen .dat ze onmiddelijk
moeten eten, en dan den tram op naar Wingene. Pakjes
hebben ze niet te maken. De jeugdige asceten aanhooren
't onverwachte nieuws met mooie gelatenheid, eerder met
een opgewekt blosje op de wangen. Hun bruine rij, aangeleid door eenige oudere Paters, breekt weldra heen
door de rangen der Engelschen. Verbaasd kijken die op.
« Geen. nood tot vluchten ! zeggen ze. Berlijn is genomen!
Wist ge dat nog niet? Twee millioen Russen marcheeren
door Brandenburg! »
Vader Celestinus is medalies, skapulieren en rozenkransen gaan halen. Zijn succes is groot. De Engelschen
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verdringen zich voor zijn milde handen. Met ontknoopte
vest tonnen ze hun R. C.-plaatjes. Paternosters en skapulieren hangen ze, na ze gekust te hebben, openlijk om den
hals. Een ex-zeevaarder ontbloot de borst, laat ons, in
zwart-blauw tatoeage, den heelen Kalvarieberg bewonderen, met 0. L. Vrouw en sint Jan ter zijde van het kruis.
Ruiters trekken voorbij met cocarden, van 't H. Hart
vooraan op de pet.
In den namiddag verlaten ons de vrienden, na ons
hunne korrespondentie te hebben toevertrouwd. Officieren schreven het adres op van ons gastvrij klooster. De
laatsten die doorrijden, zijn Belgische lanciers. Dan valt
een vreemde stilte over de stad.
Late berichten melden, dat de Leiebrug te Grammene
gesprongen is, en dat te Deinze, drie uren van hier, de
burgemeester, met een aantal burgers, werden doodgeschoten.

Duitschers in De Liefde,

14 Oktober.
Ik stond voor de Zusters « gestoken » — of, in min
kloostertechnische taal : aangeduid — en had aan Sander gevraagd : Hoe gaat het daar? » — Ge belt, zei
Sander, een zuster toont u de sakristij. Als, na de Mis
voor de kloostergemeente, uw dankzegging is afgeloopen, gaat ge naar 't parloir. Dat ligt links als ge binnenkomt. Uw koffie staat gereed, en een sigaar zullen ze
u brengen. »
Om zes uren in den morgen — 't is een stil bleek
weertje, niet zoo koud als de vorige dagen — stap ik de
baan op naar Wingene. Geen ziel te zien, noch op de
lange « kalside », noch op de kale akkers. Ik heb een
half uurtje te wandelen, en begin te brevieren. Na een
kwartier ontmoet ik een jongetje, een vuist hoog. Hij
draagt het kakhi bloeshemdje der Boy-scouts, een bruinlinnen hoed, en om den hals een gele zakdoek, met den
tip neerhangend over zijn rug. Hij slaat aan. « Monsieur,
vraagt hij, la wille de Thielt est-elle libre? » Waarom zou
Tielt niet vrij zijn? zeg ik — Zijn de Duitschers er nog
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niet? — Wat zonen ze ! -- Monsieur, je vous remercie,
zegt het ventje, en hij stapt naar de stad.
Vijf minuten later, ontmoeting met een dravende —
't woord is niet te sterk — boerenvrouw. « Hebt ge rjin
dochtertje niet gezien, Eerwaarde, klaagt ze, een meisken van amper vijftien jaren. Ze is van nacht gaan loopen, omdat ze peilde dat de Duutskers gingen komen,
dezen morgen ! En ze had zulk leelike dingen gelezen in
de gazet, van wat 'nen gang dat ze gaan met de jonge
dochters ! » Ik kan de brave moeder geen inlichtingen
geven, tenzij dat de Duitschers nog ver zijn.
... Ik heb mijn dankzegging geeindigd en treed de
voorkamer binnen. Tegen Sanders profecie in : een leege
tafel. Dan maar even de godvruchtige platen aan den
wand bekeken. Na die inspektie, een blik door 't horretje,
de straat op. De dorpsweg is heel wat drukker dan straks.
Een processie menschen-op-hun-zondags komt van Tielt.
En waarachtig!... die koffertjes, die pakjes en bundels, en
die eigenaardige uitdrukking op de wezens... 't zijn, vluchtelingen ! 0 wee mijn boy-scoutje, denk ik met zelfverwijt, die is de leeuw in den muil geloopen!
Ik blijf kijken en. bemerk dat er stilstand in den
menschenstroom komt. Er wordt druk gepraat en over en
weer geloopen. Naar enkele woorden die ik kan vatten,
begrijp ik dat 'Wingene naar Tielt vlucht, Tielt naar
'Wingene, en dat de twee groepen elkaar tegen 't lijf
loopen.
Wat zouden de zusters daarvan denken? Ik luister
aan de deur... hoor geflapper van gewaden, haastig schuiven van vilten pantoffels over den gladden vloer; langs
de trap vaart er iets als een rukwind. Ik treed in den
gang, sta voor een zuster die, geknield, zenuwachtig kleeren en een brood in een zwarten doek knoopt. « Zuster,
spreek ik zoetjes, ge vergeet mijn ontbijt toch niet? » —
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En peis nu, op geen eten, Pater ! wij moeten wij gaan
loopen. -- `waar naar toe? — We en weten niet, de Duitschers komen al twee kanten te gelik, we gaan deur 't
veld loopen ! -- Dan is er kans dat ge een kogel meekrijgt, zeg ik, hoorend hoe in de buurt een hevig geweervuur is losgebroken. Andere zusters zijn inmiddels de
trap afgegleden, reisvaardig. Ik houd ze staan : 't Is
nu veel te laat om aan vluchten te denken. » — « Zult gij
die meurdeneers tegenhouden, als ze hier binnen vallen,
en ons de keel afsteken? » klappertandt een oudere
zuster, half waanzinnig van schrik. -- Dat zal ik! Ik kan
Duitsch klappen, en zal den eersten Pruis die binnen wil,
te woord staan. Brengt die pakjes gauw terug naar boven,
schenkt mijn koffie op, en vergeet vooral de sigaren
niet! »
Mijn speech, met zijn gezochte peroratie, werkt bedarend. De zusters, aarzelend nog, dragen haar pakjes
weg. ik treed in het parloir. Op straat, hetzelfde tooneel :
besluiteloos aan- en heenloopende vluchtelingen, die opspringen als geweerschoten vallen.
Terwijl ik mijn boterhammetjes kauw, vraagt de
zuster me of ik ook de Fransche gazette -- ze bedoelt
Le Bien Public -- gelezen heb, met het artikel : Morzstruosités allemandes? -- Hebt gij 't gelezen? vraag ik
geschrokken, want nonnekenslektuur was dat niet. Ja ik,
een kind had het ons geleend, en 't is van nacht al gaan
loopen van schrik. — Dan ben ik haar moeder van morgen tegengekomen... Nu, zuster, denk aan zulke vreeselijke dingen niet. Onze Lieve Heer is ook nog daar! »
ik ben natuurlijk niet zoo gerust als ik wel wil
schijnen. Gruwelijke tooneelen — al wat ik heb hoorera

vertellen, al wat ik in de bladen gelezen heb --- komen
-- 177 --

me voor den geest. Beestigheden, maar waaraan men
niet twijfelen mag... aten we eens redeneeren, spreek
ik tegen me zelve. Aanstonds komen de Duitschers. — Ik
kijk nog eens op straat : daar loopt geen kat meer over.
— Ze willen binnen. Ze zien de zusters. Hebben we te
doen met varkens — en zijn ze 't niet allen? -- wat is dan
mijn plicht? Zoo'n rekel onmiddelijk bij den kraag vatten en buiten slepen. Maar dan roepen de spitsbroeders
moord en brand; ze steken mij omver, de zusters erbij,
en -- zooals in de oude romance 't klooster in brand...
Rooskleurig vooruitzicht.
Weerom verlaat ik mijn spreekkamer, klop aan de
deur tegenover, waarachter ik gedempte stemmen hoor.
Moeder komt kijken. Ik vraag haar, minzaam verwijtend, of ze de sigaren niet vergeet ? — Kunde gi nu smoren? vraagt ze bewonderend; dan kom alhier, bij ons.
In de eetzaal zit het klein dozijn zusters op stoelen langs
den muur; ze baden den rozenkrans.
Daar ik mijn geweten in regel hoop, en het bidden
de zusters feitelijk haar sombere voorgevoelens herinnert, wil ik ons laatste levensuur liever wat gezellig
doorbrengen. Ik installeer me, aan 't hoofdeind der tafel, in een armstoel, mijn voeten op een bankje, een
borrel in 't bereik mijner hand, en een sigaar in mijn
hoofd. Laat ze nu maar komen, denk ik...
En ze zijn er! Ronde petten glijden onder het raam
voorbij. Cyklisten. Verkenners. De karabijn over den
rug, het pistool ter zij de, rij den ze, langzaam, scherp
opblikkend naar de ramen , en over 't veld. Hun gespannen wezen verraadt vrees en vastberadenheid. Ze roepen
met schorre stem elkaar iets toe, als het geweervuur in
de buurt herneemt.
Enkele minuten verloopen.
Dan ratelen paardenhoeven. Ruiters trappelen in
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korten draf voorbij. Ze kijken al even scherp en beducht.
Die mannen zitten zoo hoog dat ze over de horretjes
kunnen heenblikken. « Verbergt uw kappen ! ze zullen
ons zien ! » gilt onderdrukt de oudere zuster, en slaat
haar zwarten voorschoot over haar hoofd, om den schitterend-witten borst- en hoofddoek te bedekken. Enkele
zusters volgen haar na, en zitten onbeweeglijk, als donkere spookgedaanten.
Nu komen wagens en karretjes, de paarden door
burgers aangeleid. 't Is die menschen aan te zien : ze
staan den doodsangst uit; hun knieën knikken, hun
wezen is vaal van schrik. We weten al lang dat de Duitschers alle gerij dat ze inhalen of tegenkomen, dwingen
een dag 'of drie met hen mee te gaan.
Een zuster was even gaan zien of de achterpoort
Een zustre was even gaan zien of de achterpoort
verzekerd was, die op een veldweg uitgeeft. Bleek en
ontdaan komt ze terug. « Ze zijn er, klappertandt ze, ze
willen de ijzeren poort instampen! » De zusters kijken
me aan. Ik lach van alteratie. Jam saltat f ells... nu komt
de kat op de koord ! « Blijft stil zitten, spreek ik kalm, ik
ga kijken. »
Op de koer gekomen, zie ik een norsch Pruisengezicht boven de poort uitkijken, terwijl twee makkers
krachtig tegen de ijzeren platen trappen. Was mussen
sie Naben? vraag ik met onvaste stem. « De beesten
hebben dorst » antwoordt de Pruis te paard. Hij bedoelt
de rij dieren.
Met onmiadelijke verlichting heb ik bemerkt dat

mijn verschijning hen eenigszins onthutst, en 't rammeien
op de deur stop zet. Ik schuif de grendel weg, licht de
stutstaaf uit, toon de pomp in een hoek van de speelplaats.
« ;We zouden wel een emmer moeten hebben » zeggen
de mannen. Ik bespeur er aanstonds een onder een af- 179 --

dak. Terwijl de paarden drinken, komplimenteer ik de
kerels over hun mooie tenue : hun feldgrau is nog tamelijk frisch, hun lederwerk glimmend. « We hadden toch
liever wat anders aan » bemerkt de oudste, terwijl hij
't hoofd 'op en neer blijft bewegen. « Als ge gedaan hebt,
voeg ik er bij, nu ik zie dat ze nog hun handen en hoofd
willen wassghen, trekt dan de poort achter u toe. » —
Dat zullen we, beloven ze, en danke schon! »
... Dat zijn dus de mannen van Willem!
Triomfantelijk verhaal ik de zusters deze mijn
eerste, zegevierende, ontmoeting met den vijand. Eenieder valt een pak van 't hart. Alleen het oudje wil niet
bedaren. « 't Zijn al valschaards en leelijke leugeneérs,
de Dutskers! » houdt ze staan.
Op straat gaat de legeroptocht voort. Op rangen van
vier, eindelooze drommen voetvolk. Dan kompahieiën
mitrailleurs, en veldhouwitzers, munitiekarren, kanonnen in wier loop een man zou verdwijnen, en bij wier
doordocht heel het kloosterke schudt en beeft. De manschappen zien er onbezorgd uit, ze lachen, ronken en
praten, hebben ontegenzeggelijk het air van overwinnaars die een zegetocht houden.
Op lange wagens liggen ijzeren bruggeschuiten, den
bodem omhoog. Daar liggen dozijnen mannen over, die
beurtelings de wijnflesch aan den kop zetten. 't Moet een
volledig legerkorps zijn dat de baan afzakt; want ei
komen nog ruiters, en nog kanonnen, en toegevouwen
vliegtuigen, en rookende veldkeukens, met een vettiger
kok die al gaande in de soep roert.
Er wordt gebeld.
Aan de voordeur.
Dat kan erger zijn.
Ik heb opengedaan en zie vier Pruisen op de stoep
trappen. Plots gehypnotiseerd blijven ze mijn bloatb
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voeten bekijken. « Mogen we hier niet binnen? » vraagt
de eerste, een glimmende dikkerd, aarzelend. -- Neen, zeg
ik stout, ik heb verbod van een officier hier iemand in te
laten. « Oh ! meesmuilen ze. 't Is maar, we hebben zoo'n
dorst ! » Ik durf den drempel niet verlaten uit angst dat
ze me volgen. « Zuster! » roep ik. Dapper komt een nonneke in den gang. « Deze mannen zouden graag drinken. »
De zuster brengt glazen, en twee flesschen bier. Water
ware voldoende geweest. De Pruisen jubileeren inwendig,
gieten een volle pint, zonder klokken, door hun keelgat.
Anderen bemerken dat buitenkansje en komen toegesprongen. Maar de dikkerd maakt zich ineens heel
kwaad. « Nichts zu machen hier! brult hij. Niemand mag
hier binnen. ;Wij moeten dit huis bewaken ! »
't Is elf uren geworden. Een sinjaal moet gegeven
zijn, want de legerstoet houdt stil. Ik blijf in de deur
staan, omringd door mijn vier Moffen, die ik benieuwd
ben eens uit te hooren. Ze zijn alle vier uit Brandenburg,
echte Pruisen dus. Op hun vraag wat ik eigenlijk ben, kan
ik me moeilijk doen verstaan. De woorden Pater, Priester'
Mis, hebben ze nooit gehoord. Ze zagen de zuster in 't
zwart, en willen weten of haar man in den krielt gevallen
is. Verder wordt 't een vervelendopsnij den.
Antwerpen hebben ze gepakt zonder slag of stoot.
Twintig duizend Engelschen gaven zich over. En wat buit
ze in de stellingen gevonden hadden ! Sardinen in al!
roept de idikkerd uit, en hij streelt zijn maagstreek, terwijl hij smachtende gogen ten hemel heft. Vlak bij Parijs
zijn zoo juist vijftig duizend Franschen gepakt. Tegen de
Belgen hebben ze feitelijk niets, die zijn door die valsche
Engelschen bedrogen geworden. Geen ongelukken zouden
gebeurd zijn, waren er die Frank-tireurs niet geweest.
En die zwartrokken die 't volk opruiden ! In Roesselare
hebben ze moeten schieten en branden, omdat de men- 181 --

schen de bij hen ingekwartierde soldaten hadden opgesloten, om ze te vermoorden. Dat is niet later dan
gisteren gebeurd.
Ik spreek dit alles beslist tegen. Vraag, of ze ook wel
weten wat wij de Duitschers ten laste leggen? Op hun
beurt loochenen ze driftig. Allemaal laster van de bladen.
Geen leger heeft een tucht als het Duitsche. De kleinste
diefstal wordt streng gestraft. Hoelang de oorlog nog zal
duren? Zeker tot Kerstmis, dank aan die vervloekte
Ingleender. Maar voortaan nemen we er geen meer gevangen. \Ve steken ze alien kapot, die zwijnen! Dezen
morgen werden er zeventig gevat. Tien er van geraakten
tot in 't hoofdkwartier. « De anderen, had de officier
lachend tot den kommandant gezegd, hadden zich onderweg willen verzetten. » Eindelijk, het onvermijdelijk
koeplet over de kultur, unsere kultur, over den Keizer, en
hoe Duitschland elu grosse maule zou moeten aufsetzert
om half Europa en heel Afrika in te slikken. Als ze er
bij voegen, dat ze nu naar 'Kales gaan, om van daar, met
bijzondere kanonnen, Dover plat te schieten, vind ik ze
bepaald grappig.
Tersluiks heeft een zuster me teeken weten te doen
dat de middag klaar is. Maar hoe die kerels kwijt geraakt? Ik begrijp eigenlijk niet waarom ze nog niet
binnen zijn geloopen om den boel te plunderen ! — Wie
weet of ze zich zelf niet gaan uitnoodigen, indien ik van
eten spreek ! Een heeft al gulzig een lucht van gebraden
vleesch opgesnoven. « Mannen, zeg ik, mijn dienst roept
me binnen, en gij moet zeker naar uw veldkeuken. Leben
sie wok!. » — Tot mijn ergernis en verlegenheid schudden ze mij om de beurt de hand.
Nu zouden de zusters graag hebben dat ik tot 's anderendaags bleef. Maar wat zullen de Medebroeders
denken, bij wie ik om half negen in den morgen al had
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moeten terug zijn? Een brave buurman zal wel in de
school willlen slapen. Morgen zal ik misschien nog eens
komen kijken.
Een bezwaar voor den terugtocht is, dat de Duitsche
opmarsch, al lang herbegonnen, voortduurt. Straatbroed
stappen de regimenten, elk met zijn legertros, aan. Ik
verzoek een soort feldwebel om een schein tot Tielt.
« Onnoodig! verklaart hij. Ge zijt nu Duitsch zooals wij,
en der Krieg is hier gedaan. »
Ik waad dus stroomop naar de stad. Ik heb veel beziens, en geen hinder. Dronken pinhelmen op boerenkarretjes zwaaien met de wijnflesch; één enkele roept
me kwaadaardig een Schweinhund toe. In de stad doet
het pijnlijk aan de vreemden, baas te zien. Ze staan op
drempels van huizen en openbare gebouwen, stappen
over en weer, of ze hier sinds jaren thuis zijn, -- en
't altijd zullen blijven.
In 't klooster dachtten ze dat ik meegevoerd was!
Inkwartiering hebben we niet, de aanpalende gestichten wel. In den morgen had men een hachelijk oogenblik beleefd. Vier achterblijvers — drie Engelschen en
een lansier -- waren op het stadhuis blijven vernachten.
Ze worden gewekt door een alarmkreet, rukken een venster open, zien in de verte de straat grijs van Duitschers...
Ze vuren alle vier, nemen dan de vlucht. Nu of nooit gold
het klassieke : Man hat geschossen. De burgemeester
wordt gegrepen, verantwoordelijk gesteld. Maar nu beginnen de klokken te luiden -- voor het eind van een
lijkdienst. Woedend snellen de Duitschers de kerk binnen, trekken de luiders van het touw, de orgelist van
zijn bank, de priesters van het altaar. Met de kolven
van hun geweren kloppen ze aan de doodskist. Uitleg nemen ze niet aan. « ;Wïr kennen das! huilen ze. Ge luidt
om de Engelschen het teeken te geven om de stad te be- 183 —

schieten ! » 't Scheelt weinig of de burgemeester wordt
gefusilleerd.
Aan den avond loop ik even rond onzen tuin. Het
regent overvloedig en zoel. In het college, waarvan de
speelplaats aan onzen hof grenst, zingen en razen de
Duitschers.

Naar het einde?

16-20 Oktober.
De nacht is betrekkelijk rustig voorbijgegaan. Zoo
verloopen ook betrekkelijk kalm, de eerstvolgende dagen, die herfstig zijn, duister onder grijs gewolkte, en
doorhuiverd van lange, kille regens. Bij wijlen welft de
hemel hooger, verheldert tot grijs roos; dan zilvert een
bleeke waterzon door; wolkebuiken hangen aangetint
met vergane verguldselen. Het Westen morst op de
zwerken plekken bloed als op een slachtersschort, tot
weer een dichte regen voor de kimmen toeruischt.
We mogen nog elkel luisteren, niet gaan kijken. De
Duitschers houden de burgers zooveel mogelijk van de
straat, die vrij moet blijven voor trekkende troepen. We
vernemen ieder nieuw bataillon als de strofe van een
eindeloos lied. Want de Duitschers zingen. Een Wacht
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am Rhein door jonge stemmen uitgegalmd, en op luchtig
tempo gestapt; een brat en overmoedig Deutschland!
Deutschland liber alles! 's Nachts, zangen traag en plechtig als evangelisch palmgezang; en daartusschendoor, als
doffer tromgeroffel, het dreunen en bolderen van wag ens en hossende kanonnen.
Over de Duitschers, beweren de menschen, mag er
eigenlijk niet geklaagd worden. Men veronderstelt dat,
nu Antwerpen toch gevallen is en de strijd voor hen gewonnen schijnt, de soldaten een speciale beleefdheidsvermaning gekregen hebben.
Het gaat er, bij de inkwartiering, van ge[olligst en
danke schón, met glimlachj es en buigingen; min-interessante vertegenwoordigsters van 't schoone geslacht laten
zich vangen met dien honig, en dansen met Frits op
de markt.
Bij hun vertrek — de troepen verblijven hier hoogstens een of twee nachten --- deelen de hoffelijke gasten
geschenken uit : gebedenboeken met ivoor belegd, paarlemoeren bidsnoeren, prentjes, zilveren kruisjes en medalies. Heel waarschijnlijk zijn ze daar goedkoop aangeraakt in 't verlaten Antwerpen.
De officieren zijn natuurlijk zoo gemeenzaam niet,
en lijden aan een drooge lever. Met ronde schrik-oogen
en ten-hemel geheven armen vertelt een meid -- en mag
haar statisch relaas niet voor 't nageslacht bewaard blijven ? — dat twee Duitsche luitenanten hun slokdarm
afspoelden, één gezellig avondje, met : twee flesschen
bier; drie flesschen witten en twee flesschen. ronden
wijn; twee literflesschen cognac dienden als slaapmutsje.
In de leegstaande huizen beschouwden ze kunststukjes,
kleeren, vaatwerk en mondbehoeften als geschenken hen
door een bizondere attentie der bewoners vereerd. Ambtelijk opgevorderde goederen worden betaald, liever met
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een schriftelijk bewijs dan met klinkende munt. Het
goed humeur der overwinnaars veroorlooft zich, op dit
kapittel, onschuldige geestigheden. Zoo toonen ons boeren requisitie-bons waar de volgende, voor hen in Duitsch
schrift niet te ontcijferen, gegevens op voorkomen : Goed
voor voor 5 K. G. haver, — waar er 500 werden opgeladen. Voor twee koeien en een zwijn : 15 franken i, —
waar er 1000 beloofd werden. Men vertelt van « bons »
aldus opgesteld ! « Drager dezes verheugt zich in 't bezit
van 't leelijkste wijf uit heel België ». Enz. Enz. 't Is de
vroolijke krijg.
Leuke voorvallen uit naburige dorpen doen de ronde
in de stad. Hoe een jonge boer, bevreesd te worden meegenomen, den doode speelt. Hij heeft zijn wangen met
meel gepoederd, ligt gelijkt onder een wit laken, kaarsen branden bij 't bed. De Pruisen treden de kamer in,
volbrengen een stram militair salut, trekken zwijgend
af.
Van een boer die zijn pas geslacht varken wilde redden, zijn vrouw bij geburen zendt, het uitgehaalde beest
onder een laken te bed legt. Hij vergeet de brandende
luchters niet, noch het passend betraande wezen. En
weerom, zoo 't wel-opgebrachte krijgers betaamt, slaan
de Pruisen plechtig aan voor de overledene huismoeder.
In een kelder hebben zich talrijke vluchtelingen verscholen. De Pruisen zijn in aantocht; hoe de goddelijke
barmhartigheid gedwongen? Een meisje is er van wie
men weet dat ze naar 't klooster wil gaan : zij moet, met
uitgestrekte armen, vóórbidden : staat ze niet nader tot
God dan de anderen?
Maar vreeselijk is het avontuur van een landschen
burgemeester!
De Duitschers dagen op; in zijn vertwijfelden angst
zoekt hij dekking in den engen beerput van zijn hof.
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Een voltallige companie rukt de hoeve binnen. Een voor
een maken de manschappen, na den langen voetmarsch,
gebruik van de gelegenheid. De burgervader, met bewonderenswaardig uithoudingsvermogen, wacht op het
afdrijven van het onweer. Doch bij de vijftiende bui begeeft hem de moed. Een gesmoorde noodkreet stijgt op
uit .de diepte en doet de gewetensvol functionneerende
krijger verschrikt wegspringen. 't Slot van 't verhaal
wordt niet gemeld.
, Wij ontvangen Duitschers in de spreekkamer waar
ze hun 'biecht komen spreken. Die heilige zaak afgehandeld, volgt een praatje. De nu doortrekkende troepen zijn nog niet in den slag geweest. 't Is een vrijwilligerskorps, twee honderd duizend man sterk, grootendeels samengesteld uit intellectueelen en gegoede burgers.
Tot Aaltre kwamen ze per spoor, recht uit het drilkamp
in Duitschland. Ze moeten onmiddellijk het vuur in.
Werd de krijg maar rechtmatig gevoerd ! Doch de Franschen gebruiken koperen kogels die 't bloed vergiftigen;
de Engelschen dum-dum-patronen die ongeneeslijke
wonden openrukken. Een penitent weent bij de gedachte
dat hij de zijnen nooit zal weerzien; een ander heft den
vinger naar het kruisbeeld en spreekt : Der Herr Gott
weet wie in zijn recht is. Hij zal de nuttelooze wreedheden wreken en de goede zaak doen zegevieren. — Daar
kan ik mee instemmen.
Waren de Engelschen en Franschen vroom, de Duitschers blijven niet achter. Elken dag hebben we officieren, ook hoogere, aan de Heilige Tafel. Een officier die
te paard onze straat komt afgereden, wendt den kop van
zijn rijdier naar de kerk, en slaat plechtig een kruis.
Een Zondag na 't lof zie ik, daar ik de deur der eetzaal openduw, een pet en een overjas aan den kapstok
hangen. Aan tafel zit een jonge landlooper, die blijkt een
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onzer novicen te zijn. De Duitsche overval had hem te
Brussel verrast. Nog in de dienstplichtige jaren mocht
hij de stad niet verlaten. Toen ontmoette hij toevallig een
meisje dat naar haar ouders te Gent heen wou. Een gepaste grimeering verhoogde met ettelijke jaren hun leeftijd : als gepresumeerd echtelijk paar trokken ze de
posten voorbij. Alléén vanaf Gent, was hij tot bij de
noodbrug van Grammene geraakt. Daar vatte hem een
schildwacht hij den kraag. En terug moest hij, te voc:
naar Gent, te voet naar Brugge; met de troepen mee.
Dit tochtje greep plaats onder slaanden regen, terwijl
hij 't kind droeg van een Belgische officiersdame die de
militaire wandeling ook mee moest maken. Van Brugge
uit wargil fle troepen Zuid-waarts af genikt, en in de
buurt vvil Lichtervelde was hij kunnen ontsnappen. Hij
zou nu, alleen, zijn noviciaat hier beginnen.
Bladen komen niet meer door, zoodat nieuws van
't oorlogstooneel schaarsch wordt.
Terwijl we, een Donderdag, de Vespers psalmodieeren, treedt Vader Ccelestinus het koor op. Zijn aangezicht straalt, de blijde mare die hij heeft vernomen kan
hij geen oogenblik langer voor zich houden. In 't voorbijgaan fluistert hij iemand toe, heel stilletjes, meent hij,
doch allen hoorera het : « Zi zin verstegen! Zestien
uren ver achteruut ! » Onmiddellijk verandert de koorzang van maat en toon; we zijn op een Donderdag,, en
als een juichende donder dreunt het twintigmaal hernómen psalmrefrein door de kerk : Quoniam in ceternum misericordia ejus! — Met zulk een hart werd einde
achttien geen Te Deum gezongen!
De volgende dagen wordt nopens dit reusachtig succes geen woord meer vernomen.
Langs de Iepersche straat golft onophoudelijk de
Duitsche vloed. .Waar trekken, in Gods Naam, die men- 188 —

schenmassa js naar toe ? Naar wat vratigen af grondsmuil ? naar welken oven waarin ze versmelten ? Vliegers
bevolken stilaan de lucht. Duitsche tuigen met rechte
vleugels -- de kromgewiekte Tauben verschijnen niet
meer -- doch herkenbaar aan het grieksche kruis, zwart
op wit; Fransche en Belgische onderscheiden we aan
de driekleurige cocarde.
Kanonnen schieten wakker, in de nabijheid der stad,
zou men meenon; den 17den, om 6 uren 's avonds, wordt
alarm geblazen : de Engelschen komen terug zegt het
volk. De hertog van Mecklemburg, met zijn zoon, hebben hun intrek genomen in een heerenhuis. Het hoofdkwartier installeert zich den 20sten. Dikke veldtelefoonkoorden buiken van huis tot huis. K Ze zijn bang, verzekeren de burgers; ze willen op tijd verwittigd worden
om te vluchten! »
We hooren van een lievigen slag bij Diksmuiden
waarin de Duitschers vreeselijke verliezen leden. B e=
zuiden Charleroi zouden ze 't veld geruimd hebben op
60 K. M. diepte.
Te Rijsel lieten ze 60.000 dooden; de verwoede bevolking legde meer vijanden neer dan de soldaten.
De Engelschen drongen op tot Kortrijk en Ingelmunster. Deze week nog, be li jden de Duitschers, zal de
beslissende slag vallen.
We dachten, Broeder Desideratus en ik, naar Mechelen weer ,te keeren, daar men heel België door zonder
pas mag reizen, en een dertigtal Mechelsche vluchtelingen hun terugtocht naar den Toren voorbereiden. Doch
nu de spanning zoo hoog is, de verwachting zoo blijde,
zullen we niet vertrekken aleer de Fi'anschen en Engelsche vrienden, bij hun zegevierenden intocht alhier, nog
eens gegroet te hebben.
Reusachtige ontploffingen beginnen de stad te
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schokken. De Engelschen schieten van uit de zee, van
af Oostende tot Slijpe. 't Is een schande, klaagt een
Duitsch onderofficier, zulk geschut tegen menschen aan
te wenden : op drie kwartier afstand van de ontploffende granaaat vliegt u de képi van den kop.
In het bosch, van Zarren doodden de Engelschen, in
hinderlaag, een menigte Pruisen. Op de groote baan van
Ichteghem liggen de lijken in onafzienbare rijen.
Gewonden worden aangebracht : het Gildhof bergt
er zes-en-dertig. Ons leeg Noviciaat wordt als ambulancie aangeslagen. De Duitschers zijn onmiskenbaar ongerust en neerslachtig. Dertien Belgische krijgsgevangenen
staan onder de pijlertjes van 't Belfort. « Maar dat is
bloot vertoon, 't zijn verkleede Pruisen. Hun uniform is
splinternieuw — ze komen dus niet uit .den slag, en
een Duitsch officier heeft hun de hand gedrukt : welk
Belgisch soldaat zou zich dat laten welgevallen ? »
21 Oktober.
Heden was de dag tamelijk kalm. De Paters Redemptoristen, hopren we, trokken met hun leerlingen
door de stad : te Roesselare achtten ze 't niet houdbaar
meer.
Maar om zes uren 's avonds loopt, als een vuur,
't bericht dat de Duitsche aftocht is begonnen. In vliegende galop jagen ruiters en geschut de baan op naar
Deinze. Geen duisternis kan het rumoer doen luwen.
Stijgend geraas tot in den nacht. Ik hou 't niet langer uit
op mijn cel waar ik te luisteren lig aan mijn open raam.
Ik klim geruchteloos de zolders op, over de kerkgewelven, tot in 't torentje. Overal gaan mijn blikken te loor
in dikke duisternis, alleen in 't verre Zuid 'Westen flik- 190 —

keren lichten op, zwijgende witte schijnen als van « ze&
brand ». Pas ben ik terug op mijn cel en half in slaap,
of ik hoor zweepslagen vinnig door de stilte gillen. Ik
word wakker, luister scherper : geweervuur knettert in
de straten ider stad. In den vroegen morgen, — het kanon
boemelt aldoor — hooren we wat de fusillade te beduiden had : de Staf wou ongezien 't hazenpad kiezen,
daarom moesten de burgers, met schrik geslagen, binnen
blijven.
Dezen ganschen dag, terwijl tot onder den grond de
kanonnade schokt en schudt, werken we in de zwaargewelf de kelders van dit oude klooster. Geburen willen er
kostbaarheden en waren bergen; wijzelven moeten, erop
bedacht zijn een geschikte schuilplaats te bereiden tegen
dat de aanrukkende Verbondenen, of de aftrekkende
Duitschers, de stad beschieten.

De Öuitsche klok.

22 Oktober.
Een kriegsecho van ,`listen September valt me in
handen. Ik lees er de krijgservaringen van een Duitschen
graaf, in België.
« Vreemd, bericht hij zijn landgenooten, hoe de
Belgen, op hun terugtocht, overal hun eigen dorpen in
brand steken. » Hij kan met zekerheid bevestigen « dat
op 4den Augustus honderdduizend Engelschen in België
waren ontscheept. » « Op heden -- dus einde September
-- bevatten de Duitsche kampen drie honderdduizend
krijgsgevangenen. » Een vette titel : Wie sie lugen. Onze
leugens bestaan hierin dat we de Duitschers van gewelddaden en vernielzucht beschuldigen. Als iedereen weet
hoe 't Duitsche legerbeheer de grootste zorg voor 't behoud van België's kunstschatten betoont. « ;Waar de
Belgen hun eigen monumenten beschadigen, zooals met
de kathedraal van Mechelen gebeurde, maken de Duitschers onmiddellijk een begin met de herstellingswerken. »
Over een dag of wat heb ik Pater Viktor gezelschap
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gehouden, Duitsch aalmoezenier, Kapucien uit Baden,
die hij ons een onderkomen zoekt voor den nacht.
Van hem verneem ik dat Holland, na den val van
Antwerpen, 125.000 Belgen en Engelschen ontwapende.
De laatsten hadden in de Schelde vijftig groote schepen
boen zinken, met de bedoeling, natuurlijk, den Belgischen
handel een gevoeligen slag toe te brengen. Tot nog toe
telt Duitschland, in 't geheel, en op alle fronten, 15.000
gesneuvelden. Dan somt hij de steden op die, na Antwerpen, ge f alten zijn. Ik kan niet nalaten op te merken,
dat rond Luik alleen 40.000 Duitschers 't leven lieten, en
dat de uitdrukking gevallen wel wat pompeus is om aan
te duiden, dat de Duitschers door een onverdedigd dorp
trokken.
Dezen middag zit ik met Pater Joseph Kiera, van
onze Orde, uit Poolsch Silezië. Een mooie, sympathieke
man, in zilvergrijze tenue. Hij komt zich enkel scheren,
en H. Olie meenemen, want van nacht nog moet hij naar
't slagveld.
Eerst weidt hij uit over zijn reis door Vlaanderen
ein wunderschónes land! Maar al spoedig breng ik hem
op een ander thema. Mijn geweten verwijt me dat ik in
dezen mensch te zeer een medebroeder, niet genoeg den
vijand zie. Om me te weren tegen mijn vrienschappelijke
gevoelens die me een heulen met den overweldiger
schijnen, treed ik offensief op, en ondervraag Kiera
over de moraliteit van zijn ,keizer; over de bedreven
gruwelen; en aan welke zijde het Recht staat; en of hij
niet inziet dat de Duitschers tallenkanten verslagen
worden?
Unsere Kaiser! roept Pater Kiera uit -- het is de
meest vredelievende mensch van Europa. Hij is het die
tot nog toe den oorlog heeft weerhouden. In zijn privaat
leven dwingt geen vorst zooveel eerbied af als hij. Noem
-8
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me onberispelijker echtgenoot, voorbeeldiger huisvader!
Wel is hij protestant, doch door-en-door geloovig. Voor
racen koestert hij een onde ordensmeinner und klosterfrauen
geveinsde hoogachting, . die zich uitte in vele daden van
welwillendheid On bxschejrming. Hadden de Belgische
priesters dit maar erkend! Doch de pastoors, van op den
preekstoel, hebben unseren Kaiser gesmaad. Het hogst
gebildete volk; van Europa hebben ze voor Barbaren
gescholden. Ja ! de burgers aangezet tot sluipmoord en
doodslag op geen-kwaad-vermoedende krieger. Belgische vrouwen maakten Duitsche gewonden af; staken
hen, zooals te Leuven, de pogen uit.
De bevolking onzer steden schijnt erg vijandig.
Brussel zal zeker een opstand beproeven. Zelfs de kinderen zijn zoo kwaadwillig dat ze u opzettelijk een verkeerden weg zullen aanduiden. Toch is ons onzinnig
verweer ons niet kwalijk te nemen. Voorzeker, we
schonden de neutraliteit : Fransche officieren in burgerskleederen hadden ,de forten van Luik in staat van
verweer gebracht. Te Brussel werden onderschreven en
gedagteekende dokumenten ontdekt, betreffende een
geheim verdrag van België met Engeland. Feitelijk zijn
wij de dupes van dit laatste volk. Der feuchte Inglander,
die geboren kau f f man, bedroog ons; doet ons de kastanjes uit het vuur halen, op dat zijn handel de zee beheersche. De hulptroepen die hij naar Antwerpen zond
waren rekruten van één week die op 't eerste schot
vluchtten en de Belgen alleen lieten vechten. De kanonnen die hij ons afstond waren onbruikbaar. Hij schoot,
hoe schade war's! van uit zee op 't schoone Oostende.
Juist zoo was Serbië een werktuig in de handen van
Rusland. Het was tot geen veldtocht bekwaam, doch
de Tsaar .had bevolen. Kon de Keizer het stamverwante
Oostenrijk laten verpletteren door den Russischen Reus?
— 194 —

En Serbië betaalde 't gelag : over veertien dagen bekwam het den genadeslag. Nu maaien hongersnood en
kolera de laatste weerbare mannen weg.
We moeten niet gelooven wat onze of Engelsche
bladen vertellen : bewuste leugens, officieel bedrog. De
Wolffberichten zijn eerlijk; die snoeven noch verbloemen; zijn kort en waar. Tot nog toe vielen 8000 Duitschers; de bladen geven de volledige naamlijsten. Zestig-duizend gewonden vullen de hospitalen; doch 70 %
daarvan gaan terug in het vuur.
De duitsche soldaat is wellicht niet beleefd op zijn
fransch, niet lief van manieren : doch eerlijk en rechtschapen. Alle rekwisitie wordt betaald; diefstal zwaar
gestraft.
In Antwerpen werden maar 56 huizen vernield; de
schoonste stadswijk werd zorgvuldig gespaard. Dendermonde, Aarschot, Mechelen ? Door de Belgen zelven
verwoest. Ge meent zeker dat we een ontruimde stad
onmiddellijk bezetten, om ons door u te laten beschieten ? Geen taktiek, die Belgen, geen benul van oorlogvoeren!
We zullen God danken Duitsche bondstaat te zijn.
Het zijn twee Weltanschauungen die zich bekampen :
die christliche und die atheistische. Wie 't met Kristus
houdt, zal met Kristus zegevieren.
Het duitsche plan? Engeland aanvallen met onderzeeërs; Kales innemen; van daar uit, Dover en heel de
kust plat schieten met monsterkanonnen. Want zooals
de Germanen de verbasterde Anglo-Saxers en Latijnen
overvleugelen in godsdienstzin, in kunst en wetenschap,
in volkskracht en arbeidstucht, zoo ook slaan ze allen op
technisch terrein. En als men solche kultur bezit, dan
laat men die niet straffeloos belagen door een valsche
samenspanning, al was het een van zeven volkeren!
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Aldus, op 22 Oktober '14, onze Pater Kiera, die begeesterd is rechtgesprongen, een voet vooruit en den
arm gestrekt — en zijn verblindheid wekt mijn broederlijk medelijden...

Het was Öe Vzerslag!

Mijn gast vertrokken, voel ik me geneigd nog eens
mijn uitkijkpost op ons torentje te betrekken, van waar
men ongezien de deinende landen overschouwt.
Een levendige kannonnade had me 's morgens gewekt; zonder één oogenblik tusschenpoos was ze met
ongekend geweld blijven doordaveren : zouden de verre
bleeke wegen, de wazige Zuid-Wester akkers geen mannengewemel, geen ontploffingssmook laten ontwaren?
Neen ! Waar een vakje groote baan in mijn gezichtsstraal ligt, strekt ze blank en ij del; de grijsblauwe einders waaronder de kanonnen woeden en woelen, vertoonen in de roodgulden schemering zelfs geen virgula
f umi, geen onschuldig rookpluimpje van zoo'n vreeselijken brand. Majestatische rust van de ;natuur! Zoo
min als het woud zich bekreunt om een mierentwist, in
een dorren naaldenhoop op één hoek van zijn diepe paden, ontroert dezen onmeetlijken avondhemel, over dit
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sluimerend herfstland, het mieren-gewriemel van worstelende menschenlegers.
Om zes uren 's avonds schijnt de strijd gesust; alleen
blijft nawrokken, tot laat in den nacht, een verre batterij, die gromt bij tusschenpoozen.

23 Oktober.
Helder en koel rijst de dag.
In 't Oosten gloeit geruchtloos een bleek-roode glorie, waarboven fijne, welvige goudlijnen sidderen, lichtende reven door den dagvloed geteekend aan de stranden van den hemel.
Al heel vroeg is men komen berichten dat de Duitschers, gisteren, 25 Km. diep moesten deinzen.
Waarom dommelt het zwakke geschut dan zoo ver?
Om acht uren ontbrandt de slag opnieuw, even verwoed, even nabij. Als we eens op verkenning uitgingen?
Posten bewaken de wegen naar buiten, doch laten
ons ongemoeid veldpaden inslaan. Spazierende Duitschers, in ernstige gepeinzen verdiept, en klaarblijkelijk
het geschut beluisterend, brengen even den vinger aan
hun pet. Een boer uit West-Roozebeke verleent ons een
intervieuw : « De alliés braken dwars door de lijnen der
Duitschers, die schrikke li jke verliezen leden. Tweemaal
stormden de Engelschen, met gevelde bajonet, door hun
rangen heen. De vijand is in aftocht op Hooglede. Straks
kloeg een Pruis tegen mij dat de Engelschen a ll e bruggen hadden doen springen. En ik begrijp dat goed : de
vlucht is hun afgesneden. »
Een eindje verder vernemen we van een boerin dat
7000 Duitschers werden gevangen genomen.
Maar de schildwacht vóór het voorname huis waar,
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naar 't schijnt, passierscheinen worden afgeleverd, en
aan wien we vragen wanneer we ons tot het bekomen van
zulk dokument mogen aanbieden, laat een andere klok
luiden. Na ons verzekerd te hebben dat we morgen den
officier zullen thuis vinden, vertrouwt hij ons dat 2500
Engelschen den Duitschers in handen vielen. De eerste
veertig zag hij reeds voorbijtrekken. — Met benepen hart
vreezen we dat de overigen werden afgemaakt!
Des middags, aan tafel, is de geschutsdonder vreeselijk om aan te hooren. De ruiten rinkelen, de stem van
den lezer gaat verloren in de reusachtige losbrandingen
en het zoevend geronk der vliegtuigen. Dit helsche leven
stemt zoo droef, dat pater Gardiaan ons het spreken
toelaat. Wisten me maar wat er gaande was ! En wie aan
de winnende hand ! ;Want zulk een gevecht, waarbij de
veldslagen die we rond Mechelen hoorden razen kinderspel lijken, moet noodzakelijk tot een beslissing leiden!
Tot . drie uren in den namiddag huilt de veldslag
voort. En dan opeens, nadat nog enkele losse salvo's uitgalmden in de verte, valt een indrukwekkende stilte.
Helder schijnt nog de lage najaarzon, blonde vlokjes
schapenwol drijven langs den blauw-rozen hemel... Indien niet één van de twee tegenstrevers lam geslagen
was, zou de strijd zijn voortgezet. En daar wij niet
kunnen verliezen... hebben we dus... de eindviktorie ! ?
Wat duurt nu 't wachten lang, op het heugelijk
nieuws!
Om den tijd te dooden, volbreng ik een wertjo
waarom een rustend pastoor me verzocht.
De Duitschers beginnen wijn op te eischen bij de
partikulieren. De goede oude man, die le lalt des vieillards niet gaarne door profane kelen laat spoelen, heeft
een vragenlijst opgesteld, door mij in 't Duitsch te vertalen, die hij den eersten den besten opeischer onder
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den neus zal duwen : « Hoe heet gij ?... Waar is uw verblijf?.:. Hoe heet uw overste?... Zijt gij door hem gezonden?... Neen? dan komt ge bedelen... Aan bedelaars geef
ik brood, geen wijn... Mijn wijn geef ik aan zieken... Zijt
gij ziek?... Ge ziet er niet naar uit... »
In de studieplaats ligt een Maasbode van den 19den,
een Nieuwe Rotterdammer van den tosten Oktober. Ze
geven bijzonderheden nopens den intocht der Duitschers
te Antwerpen. Naberichten over zekeren zeeslag waar
we hier nooit van hoorden; over de inname van Rijsel,
door de Fransehen « visie ouverte » verklaard. Er is ook
spraak van een slag op den « IJzer »; en Kardinaal
Mercier publiceert een brief waarbij de gevluchte pastoors van 't Antwerpsche verzekerd wordt dat alle gevaar geweken is, en dat ze best deden hunne parochies
terug op te zoeken.
Het is negen uren in den avond geworden. Stilaan
is het kanon beginnen te roeren. Het buldert nu volop.
Ononderbroken autogerij toetert en gilt en snort door de
straten. Aftocht, of nieuwe hulp?... Feitelijk begint de tijd
me hier lang te vallen. Moeten wij ook niet gehoorzamen
aan 't bevel van den Kardinaal? Ik neem een atlas en
ontwerp het plan eener voetreis over Deinze, Meirelbeke,
Dendermonde, naar Mechelen : een goede negentig kilometer.

24 Oktober.
Een bewogen dag, en die bewijst, zoo de hoop van
gisteren voorbarig was, dat de hóógste verwachtingen
voor de eerstkomende dagen mogen gewettigd heeten.
Om negen uren in den morgen wordt al volop gevochten. Vijf vliegtuigen steigeren te gelijk de lucht in, en
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een kwart van den horizon, naar 't Westen heen, davert
en danst van ontketende kanonnenwoede.
Vóór tien uren ben ik met Broeder Desideratus op
het passenbureel. De voorkamer staat bomvol : vluchtelingen die naar de heimat terug willen. Men wacht geduldig.
Om half elf, nadat we den telefoon rusteloos hebben
hooren rinkelen, vertoont zich een Duitsch heerschap in
burgerspak. « Waarom, vraagt hij aan drie Broeders
van Roeselae, zijt gij niet thuis gebleven? Wat doet ge
hier te

Tie lt?

— Tien zware bommen zijn op ons weezenhuis
gevallen.
— En gij ? tot twee schamele pachters — « Ze hebben
zi op ons hof geschoten. »
Tot ons : « Waar wilt gij naar toe? »
— Naar Mechelen. — Maar hoe zijt gij in Gods naam
tot hier verzeild?
-- Ons klooster werd beschoten...
« En wij, zeggen ongevraagd een paar vrouwen, we
komen van Dendermonde : heel de stad is afgebrand. »
Met afwerende handen en sussende smeeklippen
legt de Duitscher stilte op.
« Fabelen ! Onzin ! roept hij uit. Ge zijt gaan loopen,
aleer iets gezien of gehoord te hebben, omdat men u de
Duitschers als ondieren had afgeschilderd. Wij beschieten enkel militaire werken, geen privaat eigendom. Ge
moogt allemaal naar huis, maar niet vandaag. 't Is geen
moment om uitstapjes te ondernemen. Wacht tot de komende week, en ge zult per trein mogen reizen, en zonder sclteiri? »
Langs de markt rijdt zachtjes een lange reeks roodkruisauto's weg. Alle gewonden, verzekert men ons,
moeten dieper het land in. Tielt wordt onveilig. Genie_.... 200 —

mannen werken aan den veldtelefoon : « Hij wordt weggenomen, en de ingewartierde officieren hebben hun pakken gereed. »
Tijdens de recreatie komt men aan de poort vertellen dat de Duitschers een dekreet hebben aangeplakt
« Alle spaden moeten ingeleverd worden; valiede mannen hebben zich ter beschikking van 't Duitsche Krijgsbeheer te houden. » Deze tekst geeft aanleiding tot een
drukke bespreking. Zullen die spaden dienen tot het
graven van loopgrachten ? Dan moeten, op straf van
landverraad, èn werktuig èn arbeid geweigerd worden.
Kunnen de Duitschers zelven hun tallooze lijken niet
onder aarde krijgen, dan schijnt het euvel minder groot.
Terwijl buiten het verbitterde gevecht wordt doorgestreden, de vliegtuigen gaan en keeren, .gif fluiten van
autos om hulptroepen krijschen, bereiken ons voortdurend nieuwe zegeberichten, -- van gisteren? van vandaag?
Bij Sarren liggen 17.000 duitsche lijken, Doode paarden overdekken de vlakte. Door Ardooie trekken overhuifde karren waar het bloed uit zijpelt. Rond Veurne
verzopen 7000 Pruisen met kanonnen en munitie. De
heele Engelsche vloot ligt, van Knokke tot Duinkerken,
voor de Belgische kust : maar tien meter tusschenruimte
scheidt de schepen. De Engelschen landen dag en nacht
te Zee-Brugge en te Oostende; in 't Zuiden dringen ze,
langs Beernem, langs wingene, op naar Gent.
Briefj es zijn uit Engelsche vliegtuigen neergezwirreld. Die voor den vijand bestemd luiden : « Toe ! zend
nog wat troepen : onze machiengeweren hebben geen
werk ! » Voor de burgers klinkt de boodschap : « Nog
een weinig geduld ! De verlossing is nabij ! »
De Franschen blijven bij de Engelschen niet ten
achter. Dat Von Kink verslagen is, moest zelfs de K•51— 201 _.

nische Zeitung bekennen. Wat ze er niet bijvoegde, was,
dat die neerlaag den Keizer 70.000 dooden kostte ! Maubeuge is hernomen; Metz werd veroverd met opoffering
van 80.000 man; langs Givet en Libramont werken zich
de Franschen naar Namen op.
Om 7 uren 's avonds schijnt de strijd gedaan. Niets
meer te hoorgin dan diezelfde, verre, traag-losbrandende
batterij. Men weet nu zeker dat het Hoofdkwartier dezen
nacht gaat opbreken.

Zondag 25 Oktober.
Der Tag des Herrn!
Een blankroze hemel hangt vol blozende appelwolkjes. Maar zoo de arbeid Zondagrust kent, moorden gaat
boven alles. Om zeven uren 's morgens dondert reeds het
kanon, en om negen bereikt het geraas het sinister hoogtepunt der vorige dagen.
Ik wandel met een Duitsch autovoerder in den
kloosterhof. 't Is een franciskaan, Broeder Kleofas, van
Vlodrop. Vijf-en-dertig religieuzen van zijn klooster
trokken, op rijen van vier, zingend naar den krijg. Eén
van zijn eigen broers sneuvelde te Namen.
Zou ik van hem geen uitleg kunnen verkrijgen nopens dat raadselachtig ophouden, eergisteren, van den
strijd bij vollen dag ? Jawel : treinbotsing en groote verwarring op het spoor, zoodat de onmisbare munitie aan
den kant der Duitschers, niet tij dig was toegekomen.
Of het hoofdkwartier nog te Tielt verblijft?
-- Wel zeker ! waarom niet?
-- En of de Engelschen in aantocht zijn?
-- Geen vrees daarvoor! Ze worden langzaam, maar
zeker, teruggedreven. We gaan nu goed beschermd wor- 202 —

den : 1000 man komen in Tielt legeren als vaste bezettingstroepen; 10.000 zijn in aantocht naar het slagveld,
doch zullen een nacht of wat rond de stad uitrusten. De
Duitsche verliezen overtreffen het normale cijfer niet.
In Duitschland wordt men van den oorlog niets gewaar;
de kampen liggen vol vrijwilligers; het leven, in de stad
en te lande, gaat zijn gewonen gang... -- De gezapige
woorden van Broeder Kleofas, een beminnelijke jongen,
die meent dat we voor de Engelschen bang zijn en de
Duitschers als vrienden beschouwen, gaan als een ijzig
koeltje over het vuur van mijn fierheid en geestdrift.
Onvermoeibaar zoeken de vliegeniers het Westen.
Al breeder ontbrandt de kanonnade 's middags, en vervaarlijk dreunt ze door het donker van zes tot zeven.
Onder het avondmaal kletteren de ramen. Is dat weer
zeegeschut? De stooten schijnen te komen uit het Westen. Om negen 's avonds plast de regen met stroomen.
Herbeginnen : de noodseinen der auto's, het daveren
der rammel-wagens; luide kreten en vloeken slaan dooreen in de helle-donkere straten. Is de vijand nu waarlijk
op de vlucht? Zitten de Engelschen hem op de hielen?
Van uit een zolderraampje kijk ik naar het Westen. De
kimmen bliksemen, het geschut woedt als een onweer...
Nu stappen mannen door den nacht, en krachtig weergalmen gezangen. Dan de stilte, de duisternis, vol treurig geruisch van regen...

26 Oktober.
De tuin ligt als verdronken. Een koude wind schudt
de laatste druppelen van de zwarte boomtakken. De
nachtelijke regen heeft voor goed den herfst gevestigd.
De grijze morgen weegt, zonder gerucht. Heel ver,
t
---
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en heel zwakjes, het gebas van een zwaar kanon. Een
troosteloosheid als van allerzielendag. De stad moet verlaten liggen; aan den middag heeft nog geen wagengerij
de doodsehe stilte ebroken.
't Moet waar zijn dat de Engelschen veel verliezen
leden : 6000 gevangenen bleven in de handen der Duitschers.
Voor deze laatsten moet de kamp ook zwaar zijn
geweest : zonder één nacht gerust te hebben zijn de
hulptroepen, de 10.000 waarvan Kleofas sprak, het vuur
in gezonden. Van daar de kaotische verwarring van gisteren avond.
Tot onzen troost hopren we dal t de inname van
Metz den Franschen maar 40.000 man heeft gekost.
Dit staat onwrikbaar vast bij Broeder Desideratus
en mij : we gaan terug naar Mechelen. We beginnen een
duister besef te krijgen dat de oorlog nog een tijdje
kan duren. Maar dan kunnen we 't einde ook wel in ons
eigen klooster afwachten. Rond Antwerpen zal toch de
laatste strijd warden gevoerd, vermits, naar geruchten
loopen, de Duitschers de forten herstellen om er zelf
achter schuil te gaan...
De schildwacht antwoordt bevestigend op onze
vraag, of de luitenant thuis is. Voor hij ons binnenlaat,
noopt zijn vaderlandsche ijver hem een kleine preek af
te steken. We vernemen dus nogmaals dat Engeland de
schuld van den oorlog draagt; dat wij ons laten bedriegen; dat de gruwelen als weerwraak geschiedden voor
het beestig optreden der « frang-tireurs »; en al die
menschenslachting : Deutschland hat 's nicht gewolit.
In de verlaten voorkanjer, waarin noch stoel noch
ander meubel staan bleef, wachten we niet lang. Een
zware, hooge kerel gooit de vleugeldeur open. Zijn hoogrood gezicht en gezwollen oogen getuigen van 't deugde- 204 --

lijk middagdutje waaruit we hem wekken. De beenen
wijd uiteen, de handen op den rug, vervaarlijk geeuwend, aanhoord hij ons verzoek.
« Zoodus, spreekt hij eindelijk, ge zijt franciskanen?
En uwe likeur, waar blijft die dan?
— Onze likeur???
— Ja, ge brouwt in uwe kloosters zulk lekker
drankje, daar hadt ge wel een flesch van mogen meebrengen ! »
Ik begin te snappen dat Herr Oberleutnant aan Bénédictine of Chartreuse denkt, en doe hem zijn vergissing opmerken...
« In Mechelen, gaat hij voort, zult ge niet veel meer
terugvinden. De Engelschen, als ploerten die ze zijn,
hebben daar de beest gespeeld. — Vervult ge daar eigenlijk het ambt van pfarrer? Moet gij met het volk omgaan? De zwartrokken zijn onze vrienden niet. Ze hebben het volk tegen ons opgeruid, en van daar de ongelukken. In Tienen en Leuven schoten priesters op onze
soldaten!
Hier val ik den Pruis in de rede om hem beslist
tegen te spreken.
« Wat? schiet hij daarop uit : In Tienen heeft een
pfarrer driemaal op mij, op mij, hoort ge — en hij slaat
zich voor zijn paardenpoitrail — geschoten ! »
Erbarmelijk schutter, denk ik, die zulk vleeschbastion kon missen. Doch ik vergenoeg me met te beweren
arrer een verkleed soldaat was.
dat die pfarrer
De Duitscher stapt even zijn kamer in. We hooren
een pen krassen over 't papier. Met een vreeselijk gegaap reikt hij ons den schein; vraagt of we ook weten
dat onze Koningin aan een bloedspuwing is gestorven,
en keert ons den rug toe. Op straat vergewissen we ons
nopens den tekst van ons vrijgeleide :

Thielt 25-10-14.
Ms. Thans find Bellon (Franziskaner) kinnen Thielt
passieren, um nach Mecheln zit kommen.
Ginsky
Oberltn. F. R. 84 als Ortskommandant.

In de volkomen stilte van den grauwen herfstavond
rapen we onze spulletjes bijeen, om reisvaardig te staan
voor 's anderendaags.

Naar be Heimat.

27 Oktober.
In den vroegen morgen, door mijnopen raam, kijk
ik heen naar de lucht. Boven de vlakke lijn der leien
daken staat ze effen grijs. Geen zon, geen regen. Gewenscht weer om den grooten tocht te ondernemen.
Ons reisplan? Om half elf hier middagmalen. Dan
de baan op naar Deinze, naar Gent, zoo ver we kunnen
geraken. We hopen de helft der 90 K. M. die ons van
Mechelen scheiden vóór den nacht af te leggen. Voor een
nachtverblijf zal Sint Antonius moeten zorgen.
In 't open veld waait een frissche wind; een winterbries, koel als een teug bronwater. Bruinzwart glooien
de naakte akkers. De kanada's schijnen hun half-ontblaarde kruinen in wat bleekgouden licht te zonnen.
Maar de grijze zwerken laten geen zonlicht door : de
stervende loovers, door hun roodgele blaren, geven het
laatste zonnegoud weer dat ze overhielden van den
geganen zomer
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Tusschen haar stoere olmenrijen klimt en daalt de
trage lange baan; op eiken hooren rug hooren we duidelijk de kanonnen. De slag schijnt genaderd, en in
stijgende bedrijvigheid : hooge vrachtautos met munitie
donderen onophoudelijk voorbij, ook snelzoevende autos met officieren. Als arresleden, dragen deze rijtuigen
lange scherpe schaatsijzers, die den grond niet raken, en
van voren omkrullen tot boven de kap : indien stalen
draden, hoog of laag, over de baan gespannen stonden,.
zouden dezen schutsmessen ze door snijden.
Een open auto glijdt langzaam nader. Een breede
matras heeft ze tot een rustbed herschapen waarop,
languit, het bleeke, scherpe gelaat als van marmer, een
grijs officier ligt uitgestrekt. Achter de auto rolt, op zijn
eigen wieltjes, een vliegtuig, de metalen vleugels opgezet
en samengevouwd als die van een rustend vlinder... Een
afgeschoten vliegenier?
Als we de bonkige toren van Kaneghem voorbij zijn,
ontmoeten we voor 't eerst eigen volk. Een hoertje niet
een hondenkar. 't Is een klein, bolgespierd, lenig kereltje,
met een paar vinnige oogen in 't open gezicht. Hij belijdt
ons dat hij soldaat is, gestreden heeft in de streek van
Diest, waar hij gewond werd.
Hij opent zijn hemdskraag en toont, onder 't sleutelbeen, een rond, blauwzwart litteeken.
Hij lag in 't hospitaal te Boschvoorde, toen de Duitschers naar Brussel opdrongen. Hun naderen bracht zulk
een paniek te weeg. — de Pruisen maken immers de
gewonden af! -- dat al wat beenen had op de vlucht Was
geslagen. Hij zelf, in zijn hemd, door het venster. Nu was
hij bij zijn familie terug; doch vond hij de gelegenheid,
naar den slag zou hij weerkeeren, hij zou't ! — « met een
vol herte ! ja zulle ! met een vol herte ! »
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Om kwart na twee bereiken we de eerste -- lage,
armoedige — huizen van Deinze.
Over de leuning van de brug waaronder traag en
troebel de Leie wielt, liggen mannen gebogen. Ze luisteren naar 't geschut dat — ongelooflijk, meenen we! -- tot
hier hoorbaar is. We zien op de stadsklok dat de Duitsche tijd werd ingevoerd; plakkaten van alle grootte leeren de burgers wat ze onder Duitsch bewind te doen en
te laten hebben.
En reeds is Deinze doorwandeld; vóór ons ligt open
de breede, rechte baan naar Gent.
In een bosch, vóór we Astene bereiken, bespeuren we
gewemel van grijze mannen. Boomen warden gehakt,
stammen versleept, steenen gemalen. God ! denken we,
dat de Verbondenen maar gauw den aangebonden strijd
beslissen, eer de Duitschers hier en elders met veldwerken klaar komen. En we vinden dat ze van den duivel
moeten bezeten zijn om zich aldus onmiddellijk in 't veroverde land vast te wroeten.
Te Astene noodigt ons de opene deur van den dorpssmid en de machtige Vlaamsche moeder die, rond, in dat
vierkant gat verschijnt. We hebben nu twintig kilometer
in de beenen en willen wel een half uurtje rusten. Terwijl
de vrouw een kop koffie klaar maakt, tuur ik naar buiten.
Aan den overkant der baan, vlakke bruingroene weiden;
en slanke populieren, met de vrome treurnis van hun
gulden looverdood, teekenen de sierlijke kronkels der
lui-over-'t-land-liggende Leie. Een vredige herfstweemoed weegt, met het lager dagerood, Cover 't rustige dorp.
Maar Duitsche autos snorren voorbij, en tot hier door
dreunt het geschut uit het Westen.
We geraken tot op die hoogte der baan waar een
zijweg naar De Pinte afwijkt. ik heb veel lust dien zijweg in te slaan, om rechtstreeks Kwatrecht te bereiken.
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Doch zullen we in den donkere over de Schelde geraken? Terwijl we beraadslagen komt een karretje achter
ons op gereden, een van die bakjes waarover een losse
plank tot zitbank voor den voerman dient. Naast hem
zit een dorpsdame van middelbaren leeftijd. Met ons
valiesje, aan een band over onze schouders gehangen,
zien we er waarschijnlijk uit als moede landverhuizers.
De vrouw doet het gerij stil houden en vraagt of we
willen opstappen. Mijn gezel neemt plaats naast den
voerman; de dame en ik zitten achter die twee plat op
den bodem; alleen onze hoofden kijken boven de randen
van 't karretje heen.
En zoetjes draaft het paardje voort; al dieper wijkt
het vergezicht onder de bruine welving der olmenlaan,
allengerhande door de avondschemering met duister
rood doorpoederd.
Het paardje moet uitblazen; de koetsier stapt stram
naar een herberg. De dame zal te voet naar Lathem
gaan. Een lachend dochterke komt voor het paardje
staan, en duwt het brokken roggebrood in de muil. Menschen vragen ons, hoopvol, of we vluchten. Dat zou
immers een achteruittrekken van de Duitschers beteekenen ! We zien, op een afstandje, midden op den weg,
een milde, omvangrijke moeder omstuwd van haar tien
kinderen. We wandelen er even naartoe. Ze is een Mechelsche uit de Kathelijnestraat, sinds gisteren uit Tielt
vertrokken. Ze snijdt dikke boterhammen van een groot
wittebrood; het oudste meisje, hurkend naast een steenen potje, smeert varkens-vet over de sneden, waarin de
bedeelden bijten met grage tanden. « We zullen toch wel
ééns thuis geraken, lacht de moeder onbezorgd.
De voerman zal ons tot Ledeberg varen. Stilaan verliest de baan haar landelijk uitzicht. Gaslichten doen
haar op een stadslaan gelijken. Aan de kerk der Gentsche
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voorstad stappen we af, kunnen juist een tram nemen
die aansluiting geeft voor Melle. Een lijvige juffrouw,
tusschen bergen pakken en draagnetten, vraagt waarheen
de reis. Leest ze op ons gezicht hoe we te dubben zitten
over de vraag : hoever we dezen avond nog gaan zullen,
en waar we een nachtverblijf bekomen? We praten, en
ik bevind dat de dame, huishoudster van den kapelaan
van Kwatrecht, de zuster is van een voormalig studiemakker. Zij zal ons het groot gesticht van Kwatrecht wijzen waar de Zusters van Liefde -- o welkome naam ! —
ons met alle genoegen zullen herbergen.
Te Melle belasten we ons met een deel der pakken
van de hijgende, blazende, hoogroode juffrouw, en langs
een modderweg, tusschen lage rijen afgebrande huizen,
stappen we door het donker. Hier dus had die moorderij
plaats waarvan de Franschen vertelden te Tielt ! Tegen
't grauwe schemerlicht aan de kim teekenen zich tallooze
zwarte kruisen af : een kerkhof van de Duitschers.
Onze gids toont ons een hooge bouw langs de spoorlijn, en puft verder, waggelend kubistisch donzen-ge

vaarte.
We bellen.
Achter ons donkert vaal het natte, zwijgende land.
Als in de spreekkamer een zuster haar gevleugelde
linnen kap over onze papieren heeft gebogen, en vastgesteld dat we geen landloopers of spioenen zijn, mogen
we dieper het klooster in, zitten neer in een warme plaats
waar ons weldra — en 't is van geen refus ! — het avondeten wordt voorgezet.
Dan komen, twee en nog twee, zusters uit WestVlaanderen binnen. Ze hebben gehoord hoe we van Tielt
komen, en verlangen nieuws te hooren over de « streke »,
over haar familie, waarvan ze sinds maanden niets meer
vernamen. Ze verbeelden zich, die brave zielen, dat we
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heel de West-kust met naam en toenaam kennen ! En we
vertellen : van Roesselare en Westende, van Cortemarke
en Slijpe; niets dan opperbest, zeer geruststellend nieuws;
al wat we hopen, en meer dan we weten...
Dan leidt men ons in een breede zaal. De bevende
kaarsvlam laat ons lange rijen lage bedden onderscheiden. Allen zijn met Duitsch krijtschrift gemerkt. Vóór
ons hebben hier Duitsche troepen gelogeerd. Het is hij
tien uren. We hebben gevraagd om half vijf gewekt te
worden.
Onze slaap wordt in korte stukjes gesneden door
't scherpe gefluit van talrijke treinen. En ik denk aldoor
aan de verhalen der portieres : aan den landweerman
die vier dagen lang, op een boogscheut van 't klooster,
gewond in het veld te kermen lag. De zusters mochten,
de Pruisen durf den hem niet gaan halen, uit vrees dat
de Franschen het klooster bezet zouden weten en de
ingekwartierde Duitschers onder vuur nemen. Toen
men hem, eindelijk, en stervend, opraapte, vond men
hem met een postkaart in de hand, door menig kinderhandje onderteekend, en waarop de kleinen verzekerden heel braaf en dagelijks voor Vaders behoud te
bidden...
De gewonde Duitschers waren eerst heel bang voor
de Zusters — die vergiftigen immers de gewonden ! —
dan dankbaar dat ze záó goed werden opgepast. Bij hun
vertrek lieten ze schriftelijk de uitdrukking van hun
dankbaarheid achter — dokumenten waarmee Moeder
Overste merkelijke diensten aan de gemeente had kunnen bewijzen.

28 Oktober.
Om vijf uren heb ik Mis gelezen in de halfdonkere
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kapel. Terwijl ik op een der laatste stoelen kniel voor de
dankzegging, treden twee rijen weesjes binnen, met eender grijs pakje en zwarten hoed. Met stillen stap treden
ze voort, ooggin neergeslagen. Eén wordt door de zuster
aangesproken, kijkt helder op in klaar begrijpen, spoedt
lenig heen... 0 eentonige, bleeke leventjes, waarin onverwachts een stoel te mogen bijhalen, de afmeting aanneemt eener blijde verrassing!
Door de goede zusters met proviand voor de reis
voorzien, zijn we opgestapt om half zeven.
Een vochtigkoele morgen, met blauwe diepten tusschen het wolkengrauw.
We bereiken een kruispunt der banen : een wijst
naar Aalst en Brussel, een naar Wetteren. Dat is de onze.
Op blinden of deuren der lage woningen lezen we Duitsche opschriften, immer dezelfde : Gute leute. Gute acte
leute. Wat voor de komende troepen beduiden moet :
Geen baldadigheden als 't u belieft!
De spoorbaan waar we over moeten is streng bewaakt, doch de Pruisen zijn charmant genoeg ons den
weg te toonen, en raden ons aan, overal de kameraden te
raadplegen.
Langs denneboschjes, vruchtbare akkers, hooge
boomgroepen leidt de baan -- waarover Duitsche ruiters
ons tegemoet rij den --- tot in het heldere Schellebelle.
Hier bevragen we ons naar een gerij. Een dalende wegel
voert naar de blanke Schelde. In het schippershuis praten we met een oude moeder. Ze heeft veertien kinderen,
alle in leven. Zeven er van zijn getrouwd; hebben op
hun beurt vele kinderen. Zij zelve, en haar man, hebben
hun ouders nog. Een groot portret aan den wand toont
ons die vier geslachten : gansch een volk kloeke mannen,
krachtige vrouwen en frissche kinderen.
Ondertusschen staat een karretje voor de deur, en
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we rijden, gezapig aan, over de grijze kalsijde, rechts
de onafzienbare akkers, links de spiegelende bochten
van den stroom. En daarachter weer de groene vlakte
van Vlaanderen.
De oeverdorpen zijn droef gehavend. Want te Wichelen en te Schoonaarde wierpen, lange dagen, de Belgen de aanvallende Duitschers terug, die den stroom
wilden oversteken om den king rond Antwerpen te
sluiten. De torenspitsen liggen afgeschoten; de daken
met open bressen; de witte gevels zijn door kogels als
door de pokken geschonden; overal ruiten stuk; de
groene dijken melaatsch van grijsgele granaatputten.
Váór Dendermonde stappen we af. Duitsche burgerpolizei onderzoekt onze papieren.
De aanblik der stad is ontzettend. Alle huizen hol
en zwartgeblakerd. Géén dat niet uitgebrand werd. Het
kloosterke der Anne Klaren laat/ door zij gapende
versterholen, den voorbijganger schouwen in zijn schamele geheimenissen. Stilte alom; zwarte, holoogige verlatenheid. Alle gevels hebben den grijns van doodskoppen. Nog grijpt ons een bittere walm van roet naar de
keel...
Als 't ontwaken na een nachtmerrie, is 't aan-helderen der niet-verbrande buitenwijk. We zien de Schelde,
breeder, wegzwaaien in tragische bochten.
Een oude vrouw vergezelt ons op den weg naar
Baasrode. Ze vertelt hoe de Duitschers beulden met een
non, en van een pastoor wien de ooren werden afgesneden. Haar tachtigjarige man, en twee getrouwde zonen,
zijn* naar Duitschland gevoerd. Met duim en wijsvinger
perst het oudje de tranen uit haar ooghoeken.
We hebben, te Baasrode, de pastorij gevonden, en
bellen. De dorpsstraat ligt verlaten; bijna alle huizen
vertoonen sporen van een bombardement. We bellen
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nogmaals. Even denken we eraan door te wandelen
Doch 't is één uur op den middag, en we zullen enkel
vragen wat te zitten om onzen boterham op te eten.
Eindelijk schuift nader een sloffende tred. Achter de
traaggeopende deur komt een oude vrouw te staan, wier
gelaat, onbeweeglijk en grauw, een treffende gelijkenis
vertoont met de Sphinx van Egipte, — vooral indien dat
monument een zwarte muts met linten werd opgezet.
De oude pastoor schijnt al even versteend. En we
begrijpen waarom, als hij begint te vertellen hoe 't in
Baasrode is toegegaan. Hij is niet gevlucht. Hij heeft het
gevecht om, en den brand van, Dendermonde gezien.
Dagen en dagen hebben een veertigtal Pruisen, niet méér,
het dorp bezet gehouden. Niemand mocht buiten. Aan
den overkant der Schelde lagen de Belgen. Eiken dag
deden de Duitschers iets als een schijn-aanval. Ze hadden getuig om een verwoed geweervuur na te bootsen.
Met lichte kanonnen reden ze her- en derwaarts, losten
schoten van achter de huizen. De Belgen antwoordden
met een ernstig bombardement, dat burgers wondde en
doodde — de pastoor ging ze onder de kogels door berechten — de huizen havende, doch de Pruisen ongedeerd liet.
Als we een zeer verzorgd middagmaal gegeten hebben — geen kwestie van onzen boterham op te peuzelen!
— moeten we de verwoesting zien die een granaat in de
slaapkamer heeft te weeg gebracht.
jWe hebben de genoten gastvrijheid beloond met te
verhalen over Deinze — pastoor's geboortestad, en over
den slag in 't Westen, waarvan niemand hier iets had
vernomen .
Om kwart na twee hervatten we de reis.
Op een pleintje — pijnlijk tooneel — spelen forsche
mannen een kinderspelletje met knikkers. Een toeschou- 215 —

wer verhaalt ons van de houten Scheldebrug der Duitschers. Ze hadden gesnoefd dat ze in twaalf uren den
stroom zouden overbruggen. Maar ze kenden de Schelde
niet. Tot driemaal geraakten ze tot bij den overkant.
Dan kwam het getij opzetten. Het water wielde in de
groote bocht. De houten pijlers kraakten, wankten, en
wrongen uiteen. En zegevierend spoelde die dappere
Schelde de wrakstukken heen van het vijandelijk timmerwerk.
Verdere ontmoetingen leeren ons hoe we niet alleen
zijn om een langdurige footing aan te durven.
We worden ingehaald door een man met een kruiwagen, die om zeven uur in den morgen Brugge heeft
verlaten!
Een heer verhaalt hoe hij dezen nacht uit Leuven
is opgestapt.
En een derde is uit Oostende zijn woning te Mechelen komen bezichtigen, heeft een puinhoop gevonden,
en wandelt nu terug naar de zeestad!
Te Lippeloo zaten we wat uit te rusten, bij den koster,
toen een formidable ontploffing het huis uit den grond
deed springen. We snellen den tuin in, en zien een reusachtige witte rookzuil van op den grond tot tegen de
wolken staan. 't Zijn de Duitschers, hooren we, die den
kruitvoorraad van Liezele-fort doen springen. « Ons
poeier, verklaart de jonge dochter van den koster smalend, is niet goed genoeg voor hen ! »
Als we de wandeling hervatten zien we 't Westen
ontgloeid met die doffe, goudroode avondglorie door 't
Evangelie dichterlijk beschreven : rutilat enim triste
ccelum -- maar waarvan het ook zegt dat ze slagregens
voorspelt. Aldra herkennen we de torens van Puurs en
Kalfort. Groepen uitgebrande huizen teekenen, in de
verte, de zwarte silhouette van een stoomboot met zware
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schouwen. Uit het veld komt een eenzame vrouw : ze is
in één waschmand al gaan halen wat er bruikbaar overbleef in haar vernielde woning. Achter donkere geboomten smeult bloedrood de brand van een kasteel.
En reeds staat de geknotte toren van Breendonck
plomp aan den einder. Het fort teekent zijn lagen heuvel
tegen de lichtloozer lucht. We verhaasten den stap, willen het zien eer de avond alle détails wegdoezelt..
Tot onze verwondering, onze ergernis, vinden we
niet den heraïschen puinhoop dien we hadden verwacht.
De grashellingen glooien gaaf, de pantserkoepels liggen
niet aan scherven. Maar dan heeft de bezetting niet tot
het uiterste weerstaan, zich niet met een magnifiek ensemble de lucht in laten vliegen? Dat is toch het minste
wat men doet, in zulke omstandigheden!
Ook hier werd gansch een gehucht, ten believe van
't fort, met den grond gelijk gemaakt; tusschen de hoopen brikken doen Duitsche marine-soldaten een avondwandeling, gezelliger om 't bijzijn van eenige Willebroeksche dochters. We werpen haar in 't voorbijgaan
een vernietigenden blik toe, waartegen zij echter gepantserd schijnen. Op het zijpad naar het fort zien we,
de eene na de andere, drie vrouwen heenschuiven door
de vallende duisternis. Konden we maar veronderstellen
dat ze de plannen koesteren van Judith tegen Holofernes!
Pas zijn we te 'Willebroek het zeekanaal over, of
het begint dicht en snel te regenen. De eindelooze puinen
van Blaasveld, worden er niet vroolijker om. De nacht
staat tastbaar. We zoeken onzen weg door de prikkeldraadnetten, die helaas ! prachtig bewaard zijn... Onze
kleerera maken ons het gaan lastig. Een gele gloed verlicht een vak van de baan : onder een zeildoek, tegen
een muur, hangt leen ketel boven vlammende houtblokken. Menschengedaanten hurken errand. We vragen of
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de pastoor van Heffen terug is. Ze hebben gehoord van
Ja. Goddank! zuchten we; — want door dit weer nog zes
K. M. af te leggen, en de laatste zijn immers de zwaarste!
-- is niet doenlijk.
Wie zijn oogen niet gelooft, zijn handen ineenslaat,
is onze oude vriend. « Zoo laat op straat ! door zulk
hondsweer! » Ook de onderpastoor, en Suska, slaken
kreten als ze vernemen dat we zoo maar van Tielt komen. Gauw een voetbad ! De kachel rood gestookt!
Avondeten!
« Maar niet rond zien, vermaant mijnheer Pastoor :
de Ortswacht heeft hier gelegen. Een week of drie, want
kort na uw doortocht zijn wij ook vertrokken. We geraakten tot in Holland, waar de soldaten, aan de grens,
als moeders bezorgd waren. Sinds een dag of drie zijn
we terug. De pastorij had deur noch luik. De Pruisen
hadden zich daarmee een vloertje gemaakt in de loopgraven. Vloerkleeden en gordijnen hadden denzelfden
weg gekozen : daar sloten die gemakzuchtige krijgers
hun slaaphokjes mee af. Dat ze den kelder zorgvuldig
geledigd hebben, spreekt van zelf. Dekens en matrassen,
soetanen en ondergoed hebben ze meegenomen. Al 't
tafellinnen hebben ze ontplooid en met inkt besproeid;
Suska's beste kleeren met een mes doorkerfd; onder en
in de kasten — de geur is nog niet weg -- vonden we,
in dagbladen gewikkeld, van die gedenkenisjes waarin
men de honden met den snuit duwt, wanneer ze binnenshuis onbetamelijk zijn.
Heffen, vernemen we nog, heeft niet veel geleden.
De Pruisen ondervonden geen ernstigen weerstand, leden weinig verliezen. Te Heindonk brandde de pastorij
af. Ons klooster te Mechelen is al een heel tijdje bewoond : van Leuven en Brussel waren Medebroeders
komen kijken.
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Nu wordt er, tusschen de drie bewoners der pastorie,
krijgsraad gehouden : wat ieder kan afstaan om ons te
dekken voor den nacht. God weet ten koste van welke
opoffering, kan men ons één éénmans bed -- het voeteind met kogels doorschoten -- en twee dekens afstaan.
Maar zooals honger de beste saus is, vervangt vermoeienis de zachtste « matrase ».

Na

ben storm.

29 Oktober.
Om negen uren in den morgen stappen we op.
Bij de Zenne kunnen we ons overtuigen dat doorreizen, gisteren avond, onmogelijk was. De brug, den
dag na ons vertrek uit Heffen, opgeblazen, is van haar
oeverhoofden afgesprongen en ligt op den bodem der
rivier. Alleen de ijzeren bogen waaraan ze hong, stijgen
omhoog uit het olievette water. Langs een doorbuigende
plank daalt men op dit smalle glibberpad, over een waggelende plank klimt men naar den overkant. Een slapgespannen ijzerdraad geeft de illusie van een steun aan
wie geen geboren akrobaat is.
Zonder halsbreken volbrengen we 't waagstukje;
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maar een oude vrouw met een klein meisje, die gaan
willen waar wij van komen, knielt voor ons neer om een
benediktie alvorens den overtocht aan te durven.
Met een soort dankbare verteedering zien we 't bekende landschap weer.
De hooge populieren die de Leuvensche vaart naar
't Zennegat geleiden; de lenige bochten der beekdijken
door de lage beemden,, bruinzwart na de langdurige
overstrooming; het kasteel van Battel, roodbruin en massief tegen zijn steilen achtergrond van donker stammenen takkengewar.
Doch boven alles heerlijk, op den vlakken einder,
het lang-uitgerekt stadsprofiel. Ze staan er nog allen, de
oude, vertrouwde torens. De lage, vierkante leien-pyramide, als van een dorpskerkje, der ,Kathelijne; de spitse
kaarsendomper van St. Jan; de hooge rompen, als van
op anker drijvende transatlantiekers, der Begijnenkerk
en van 0. L. Vrouw-over-de-Dijle.
Maar machtig en glorieus, de onverwoestbare SintHombouts-toren. Pijler van het luchtgewelf, rots boven
de dakenzee, mast waaraan de hemelwinden wapperen,
Kaap-de-goede-Hoop voor twintig heirbanen, mijlpaal
der eeuwen en geslachten, staat hij daar, de trouwe
Wachter, de grijze Held, de steenen Uitdager, op wiens
romp de Duitsche granaten te pletter spatten -- en die
langs zijn stijgende lijnen omhoog draagt de hoop en het
vertrouwen van het vertrapte volk!
Of de Duitschers pas gisteren binnentrokken, dragen
de deuren de ons reeds bekende opschriften : gute Leute,
Ireuridliclie Leute! Aan vele vensters hangt, wat fletsdeemoedig, de witte redditie-vlag, meestal een hand- of
zakdoek aan een wandelstok. Later weergekeerden hebben 't voorzichtig geoordeeld hun huis met de fatidieke
beschermingsspreuk te voorzien; in erzats-duitsch staal
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met gebrekkige hand geschreven : toette luide. Brave
tuitte. In zijstraatjes lezen we roerender spreuken, als
blijde verrassing bedoeld voor nog niet teruggekomen
familieleden : Vader is tuis. -- Moeder is gebleven. —
Wij zijn thuis met vader en moeder.
Ons luchtig kloostertorentje steekt nog altijd zijn
fijne naald uit boven het ranke blauwe dak. Binnen vertoont ons kerk geen andere schade dan één geschonden
kapiteel, en tallooze gebroken ruiten. Met vreugde worden
we door de medebroeders begroet, hoewel we niet één der
oude kloostergemeente terugvinden.
Op mijn cel vind ik geen snipper papier van zijn
plaats. In den hof staan enkele boomen deerlijk gescheurd; één oude kerselaar, waarrond de schrapnellkogels gezaaid liggen is verdord -- van schrik? In de
vochtige boschj es hangt droef en zoet een derve herfstgeur; ons bloemenperkjes liggen verwelkt; behalve de
salvia's, die bloeien nog vol rood. Door den gevel van het
ziekhuis heeft een bom een duchtige bres geslagen; in
den refter zijn vele ruiten uit, de kogels zitten vast in
het harde eikenhout der ramen, in de gladde bladen der
tafels; kogels hebben de kastdeuren doorboord en pinten
en tassen vergruizeld.
De Duitschers, hooren we, waren wel binnen willen
dringen. Met ijzeren hefboomen probeerden ze de voordeur uit te lichten. Doch een buurvrouw, geboren Duitsche, was komen toegeloopen; had de marine-soldaten
uitgescholden voor dieven en plunderaars. « Ge zijt een
schande voor 't keizerlijke leger! » had ze gezegd, en gedreigd dat ze de overheden zou bijhalen. Onthutst zoo
welsprekend in hun eigen taal begroet te worden, hadden
de matrozen het hazenpad gekozen, met achterlating van
hefboomen en breekijzers.
Na het eten graaf ik mijn papieren op -- gemakkelijk
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herken ik de plaats tusschen magere rhododendrons -om in 't Bisdom uitbreiding van geestelijke macht te vragen.
Op de Yzeren Leen voel ik een greep om mijn hart.
Een der gezelligste stadswijken ging hier te niet. Van
weerskanten het lange plein, in plaats der lichte gevelrijen : rosse puinhoopen wier schuine val de straat tot
een pad versmalt. Tragisch als een vader bij de baar van
zijn kind, rijst de toren, eertijds onzichtbaar, in heel zijn
hoogte boven het heuvelig puinenveld. En eensklaps voel
ik mijn mond vertrekken, tranen schroeien mijn gogen,
snikkend beschouw ik de doellooze verwoesting. Aan zulk
ontzettend moordtooneel had ik me niet verwacht!
Ik zou ze bij de keel kunnen grijpen, de glimmende
officieren met zilvergrijzen schoudermantel, de vette
feldwebels, de lompe landwehrmannen die zelfvoldaan,
aanmatigend, of hun krieg een heerlijk ding is, midden
de vernieling paradeeren.
In andere wijken der stad die ik met nerveuzen stap
doorloop, grijnzen me overal toe de uitgebrande huizen,
de omgehaalde gevels -- of aardbeving en vulkaanuitbarsting de stad had geteisterd.
De burgers schijnen den eersten indruk te boven. In
den kelder van een verwoeste woning zingt een meisje als
een nachtegaal. In het kleine Pompéi dat eenmaal een
groep kloosters, en historische gebouwen was uit den
tijd van Margaretha van Oostenrijk, zie ik de oude moeder der Apostolinnen een hoop puin omgraven met de
spade. Ze zoekt de plaats waar eenige kostbaarheden
werden ingedolven. Ze heft denzelf den rustig-lichtenden
blik op als voorheen.
« Toen ik uit Engeland weerkwam, zegt ze, en van
ons huis geen steen op den anderen vond, heb ik het
woord van Job herhaald : God had gegeven, God heeft
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genomen, zijn naam weze gebenedijd. De Redemptoristinnen verleenden ons onderkomen; dagelijks hebben we
de H. Mis en Kommunie, -- wat willen we meer? God zal
in alles voorzien. »
Ook een grootmoedertje vind ik snuisterend tusschen
de versplinterde meubels van haar armtierig woninkje.
Ik meen te moeten troosten, te voorspellen dat de beproeving welhaast zal ten einde zijn, en de Duitschers gestraft.
« Ik ‘ geloof niet, antwoordt. het oudje, terwijl ze een
grijze haarbles uit haar oogen strijkt, dat deze oorlog zoo
gauw zal gedaan zijn. Jaren na jaren hebben de kwaden
God gelasterd en met zijn geboden gespot, — en nu Hij
toont dat Hij de Meester is, nu Hij straft, zouden we willen dat Hij spoed gebruike ! »
Om zes uren moeten de burgers binnen; om zeven
mag geen licht meer zichtbaar zijn. Alle gebeden gedaan,
zitten we rond de keukentafel bij 't licht van een enkele
kaars, en de gesprekken gaan hun gang.
Toen we de stad verlieten, dien laatste-oordeelsdag
van einde September, waren we overtuigd dat we geen
levende ziel achterlieten. Welnu, een duizendtal menschen, waarbij zusters, zieken, ouderlingen, zaten verborgen in kelders en onderkeukens, niet wetend hoe de
zaken stonden. Toen de Duitschers de stad inrukten,
sloten ze achter deur en grendel al wie zich vertoonen
dorst, maakten de mannen dronken — om zonder getuigen winkels en heerenhuizen leeg te dragen, en dan
in brand te steken. Waar de Duitschers niet plunderden,
belastten zich met dat aangenaam karweitje eenige achtergebleven Mechelaars, in de vaste hoop dat alle misdrijf
de Duitschers op den hals zou worden geschoven. Een
zeker teeken nochtans maakte de daders kennelijk : De
Pruisen, officieele verhuizers, braken de straatdeuren _
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open; hun gedienstige handlangers verkozen de achterpoort.
Dan beschrijft er een de roode nacht van Leuven.
Kanongebulder hij de stad, geweervuur in alle wijken,
versnelde stap van patroeljen, vlammenschijn over de
gevels, brandgloed aan de lucht, gehuil en gejammer en
dronken getier langs de straten. Met lager stem wordt de
ware toedracht der moorderij te Aarschot verhaald : de
Duitsche generaal hij den Burgemeester ingekwartierd;
hij vergrijpt zich 's nachts aan 't vijftienjarig dochterke;
wordt door haar jongen broeder betrapt; bedrijft zelfmoord. Waarna de stafofficieren alle getuigen doen fusilleeren, en een honderdtal burgers op den hoop toe.
Met spanning aanhooren we de avonturen van Pastoor Cuppens, door hemzelven verhaald in een kranige
brochure. Applaus voor het lied der zilveren helmen.
Herinnerd wordt aan de hekatombe van Dinant, het verguizen en martelen van zooveel priesters; ieder van ons
heeft slachtoffers van gewelddaden ontmoet...
Als een zeegetij wast in ons hart, toorn en verachting,
voor de brandstichters, de verkrachters, de dieven, moordenaars, laffe en hartelooze beulen.
Maar reeds komt de vergelding : met honderdduizenden sneuvelen de Pruisen in de velden van Polen; legerkorps na legerkorps verzinkt in het slijk bij den IJzer;
in den nacht rijden treinen lijken voorbij uit wier wagens
bloed zijpelt, treinen gewonden waaruit een vreeselijk
gejammer stijgt en gekerm...
Een medebroeder wil de komieke noot laten doorklinken : hij heeft boven Turnhout een heer zien vluchten
met twee jassen aan, en zonder broek; een boerin aanvaardt de ballingschap met twee zieke biggetjes in haar
armen; een jonge huismoeder stapt naar de grens met in
één hand een dampend potje troost, in de andere een
zuiver koffiekommeke...

Missietochten.

Begin November.
Onmiddellijk begon nu een leven van groote bedrijvigheid. Verschillende priesters waren nog niet terug. In
de dorpen van Zeeland en Noord-Brabant waar ze verbleven, veelal met een goed deel hunner parochianen,
konden ze zich geen juiste voorstelling maken van den
toestand in het Mechelsche. Brave Hollanders betoogden
dat België onbewoonbaar was geworden, de Duitscher
zijn haat tegen de priesters niet had afgelegd, en een soort
schrikbewind had ingesteld.
De koster werd vooropgezonden om het terrein te
verkennen. Die vond een groepje geloovigen, uit andere
ballingsoorden terug, rond de moederkerk gelegerd; en
bij ons kwam hij aanbellen om die menschen Mis en
Biechtgelegenheid te bezorgen. Trammen of treinen liepen niet : dus maar te voet van 't eene dorp naar het andere.
Men had zich terug kunnen denken in tijden van
kerkvervolging. Als men zich, van 't altaar omkeerde
voor het Dominus Vobiscum, zag men, door bressen in
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't gewelf, de hemel met verwonderde sterrenoogen naar
binnen kijken. Regende het, dan hoorde men het water
op den steenen vloer kletsen, en de vrome schare ging
onder regenschermen schuil. Hier vonden we de kerk veranderd in een paardenstal, elders was een danszaal tot
tempel Gods verheven. De profane muurfresco's waren
met bruin papier gedekt, de spiegels hingen met den rug
naar de toeschouwers, de wereldsche glans der bierpomp
stond door een blauwen voorschoot verduisterd.
Op de pastorij had de evangelische armoede haar
intrek genomen, mitsgaders eenige andere onbekende
personen. Brood was onvindbaar, van beddegoed werd
zelfs niet gesproken. De meubels misten laden of pooten;
de brandkast lag omver, met de bijl opengekapt; papieren en dokumenten over den vloer vertrapt.
Op de slaapkamer, waar de gebroken ruiten nog door
geen papier vervangen waren, deed een tafelkleed dienst
voor laken; voor deken : een valgordijn, of de oude sjaal
van de meid.
Het biechthooren liep niet van een leien dakje! De
Duitschers hadden het vee, of ter plaatse geslacht, of meegenomen, of het veld in gejaagd. Wie eerst weerkwam,
zijn stallen leeg vond, maakte jacht op koeien en varkens
— de kippen waren alle gesluipmoord -- en dacht eerlijk
te handelen indien hij, van vreemd vee, evenveel stuks
veroverde als hij er zelf verloren had. Bij het trekken
door verwoeste dorpen en verlaten stadswijken, hadden
weerkomende vluchtelingen stoffen, kleeren, huisraad,
eetwaren — voor 't grijpen gevonden. ;Was 't niet zonde
die zaken, voor henzelven broodnoodig, in weer en wind
te laten bederven?
Maar dan kwamen de eigenaars van beesten en goederen opzetten, herkenden het hunne bij buren en vreemden, misten echter bewijzen... De biechtvader werd ge-

intervieweerd door beide partijen, en benijdde Salomon,
die maar ééns, ten einde raad, een kind in tweeën wou
doen kappen!
Aan verhalen van be-leefde avonturen, op de reis of
in den vreemde, -- droevige, luimige of sentimenteele,
kwam geen einde. Menig Noord-Brabantsche boerenzoon
had wel voor goed dat « snel » Vlaamsch meiske op
vader's hoeve willen zien wonen; en meer dan een Kempische dochter vond het brood der vreemden — met
Klaas of Kees aan eenzelfde tafel gebroken — nog zoo
bitter niet...
In die dagen reed heel Brussel de verwoeste streken
af. De hoofdstad, zonder slag of stoot ingenomen, had de
kanonnen van en tegen Antwerpen gehoord, doch geen
oorlog gezien. Nu hoddelden ontelbare dagkarretjes en
groenselwagentj es, met machtig-geïnteresseerde Brusseleers bezit, over de groote baan Vilvoorde-Antwerpen.
Leurders boden de toeristen aan, geen suikerbollen of sinaasappelen, maar shrapnellkogels en granaatkoppen.
Aan den ingang der dorpen wachten kraampjes, niet met
oliekoeken en wafels, maar met koperen hulzen en glimmend-opgewreven obussen.
Hooge prijzen werden geboden voor 15 c. m.-granaten, waarin de naam van het fort gedreven stond. Een
dier leurders verzekerde me dat hij aan de duizend stuks
gevonden en verkocht had. In het drabbig overstroomingsgebied waren de meeste bommen niet ontploft. Ze ledigen
was een spel geworden. Onder de vrome oorlogspelgrims
bevonden zich kerels en meiden die niet zuiver door vaderlandsche nieuwsgierigheid gedreven werden, en niet
enkel vlamden op militaire trofeeën. Ze voegden 't nuttige
bij 't aangename, reden langs zijwegen af, pratikeerden
in verlaten hoeven het meest-verzorgde nettogage á vide :
de thuiskomers vonden vier naakte muren.
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Langs den karretjes-stoet door, stapten met dien zwaren, regelmatigen plof-stap van wie een langen tocht
begonnen, vluchtelingen in zondagskleeren, pak op den
rug en reiszak in de hand. Ze blikten droef-gelukkig over
de hervonden landschappen; toonden zich met meewarigen glimlach de ergste verwoestingen; vroegen zich af,
op voorhand berustend, hoe hun eigen have en waning er
zou uitzien. Ontmoetten ze een troep soldaten, dan weken
ze schuw op zij, vluchtten een huis in als ze konden,
keken naar de handen van de Pruisen, of die nog bemorst waren met kinderbloed en verspatte vrouwenhersenen.
Een oud moederke zag ik zielig alleen langs den weg
aandribbelen. Ze kwam te voet van bij Berg-op-zoom;
was aan de grens onder een kar geraakt; had te Antwerpen in 't gasthuis gelegen. Vijf uren had ze vandaag
weerom te voet afgelegd, met geen andere rust dan dat
ze een uurtje op een jongen zijn kruiwagen had mogen
zitten.
Wie zal de statistiek opmaken van grootvaders en
-moeders die thuis gelukkig hun ouden dag uitleefden,
maar mee moesten op de vlucht, bij dag op een open kar
door regen en wind reden, 's nachts op den grond sliepen,
bij vreemden hun lieve gewoontes moesten nalaten, — en
eensklaps te kwijnen begonnen en stierven?
Een bejaarde boerin trekt een handkar voort; daarop ligt, in 't stroo, een jonge, bleeke vrouw : haar getrouwde dochter wier man in den oorlog is. Haar geschiedenis? Samen waren ze, met andere vrouwen van haar
gehucht, weggereden, uit angst voor de Pruisen, op een
hooikar. Onverwachts waren Uhlanen uit een bosch gekomen, hadden de kar omsingeld. De vrouwen waren op
de knieën gaan zitten en baden luidop van schrik. De Duitschers vonden 't prettig voor záó vreeselijk aanzien te
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worden, en deden nog even hun paarden steigeren, en
zwaaiden, voor de grap, niet hun lans. Toen had deze
jonge moeder bloed opgegeven. En sinds dien dag teerde
ze uit,
Beter dan de rijdende stadsmenschen had ik de gelegenheid het oorlogsterrein te verkennen. Niet zonder
een zeker ontzag doorliep ik dorpen en vlekken over een
maand nog ontoegankelijk. Lange dagen had om hun
namen een waas van mysterie gehangen, toen ze lagen
in een onbereikbaar land, onder een mist van bloedwasems en brandwalmen.
Mijn eerste uitgang gold Hofstade en Sempst — in.
wier richting ik zoo vaak, van op ons torentje, met angstig medelijden had uitgekeken. De werkelijkheid bevond ik niet beneden de eertijds gefluisterde geruchten.
Men toonde me 't huis waar een jonge man levend werd
verbrand. Langs de baan zat een meisje, niet een kind
op haar schoot, naast een ruw houten kruis. Daaronder
lagen haar vader en haar broer, willekeurig door de Pruisen neergeschoten.
ik bezocht het beruchte slagveld tusschen Weerde
en Elewijt. Op de Zennebrug stond een hoer met een
haak de rivier te dreggen. « Hier vischte ik, zei hij me,
reeds zeven-en-tachtig geweren op. »
Ik vond de Belgische stelling, in den Zennedijk uitgegraven, juist zooals de sergeant hij Bonheiden me die
vroeger had beschreven : een smalle, ondiepe greppel,
met gaten in den aardewand om er liet hoofd in te steken.
De vale beemden vertoonen maar enkele granaatgaten,
kleine, ondiepe. Een rotte koe, een afgeknaagd paard.
Ransels waaruit veldmuizen wegrollen. Hier en daar een
bebloede onderbroek; een gescheurde kapotjas, een piottenpet. Geen lijken en geen graven.
Zoo kom ik aan de Duitsche verdedigingslijn. Kilo- 229 —

nieters ver kronkelt haar schijnbaar onzekere loop. Ik
daal erin langs een laddertje van een vijftal sporten.
Ter nauwernood, zoo diep is de gracht, moet ik 't hoofd
buigen om gansch onzichtbaar te zijn van uit de weiden
vóór me. In den wand naar den vijand zijn schuilplaatsen
uitgegraven. In elke kunnen drie mannen zich in volle
lengte uitstrekken -- en zelf ongezien, door smalle schietgaten, vlak langs den grond, den tegenstander bespieden
en beschieten. De schuilplaatsen, met hout en stróo en
beddegoed bevloerd, veelal met hangende matten en tapijten van den loopgang gescheiden, liggen toegedekt met
zware boomstammen; dwars daarover ijzeren riggels;
't geheel beschut door een grondlaag van een meter. Die
hult boven den grond uit als borstwering der tranchée,
doch helt zoo zacht naar de weide af, is zoo netjes met
zoden belegd, dat men vlak bij de versterkte lijn moet
naderen om iets van haar ligging te bespeuren. Elke tien
meter beschrijft de loopgraaf, achterwaarts om, een kleinen halven cirkel van een meter of twee doorsnee : in
het zand-rondeel aldus geteekend zullen de granaatscherven stikken, en niet meer dan één vak der lijn teisteren.
Bij plaatsen loopt de tranchée dubbel; dan leidt een geheel overdekte gang van de eerste na de tweede. Nergens
moeten de Pruisen in de vochtige aarde staan : blinden
en deuren, -- wit-en-vergulde van kasteelen, geskulpteerde eikenhouten van oude meubels, beleggen heel de
gracht met een houten vloer.
Wat vermocht tegen zulk veldwerk het lichte geschut
van onze troepen ? Het treft me ten andere hoe schaarsch
de granaatputjes nabij de loopgraaf zijn. Ons bombardement werd vooral op de dorpsstraat gericht, waar verlaten huizen het moesten ontgelden.
Onze brankardiers hadden vroeger verteld dat ze de
gesneuvelden ter plaatse begroeven, in kuilen van een
-- 230 --

halven meter diepte. De lijken moeten reeds naar gezamenlijke begraafplaatsen verdragen zijn, want in 't veld
en langs de baan staan de kruisjes zeldzaam. En hadden
wij in den slag váór Elewijt, volgens onze bladen, geen
1500 man verloren, en de Duitschers 15000?!!
Ik had me het gevechtsterrein héél wat tragischers
voorgesteld ! Behalve de verwoeste woningen aan wier
aanblik we nu heelemaal gewend zijn, behalve de gescheurde boomera, ook wel na een storm te vinden, zie
ik, langs den heirweg die dwars door de eens zoo heetbetwiste grondstrook loopt, geen andere oorlogsgedenkenissen dan deze, weinig romantische : tallooze leege
wijnflesschen, geleegde boterpotten, gebarsten huiskachels, conserveblikjes en soepknoken, een kapotte
hangklok en twee nachttafeltjes!
Mijn tochten brachten me langs de forten.
Van verre gezien, was Waalhem een even vreemde
teleurstelling als Breendonk. Den groenen heuvel dacht
ik me omgewroet en -gewoeld tot een vale, hol-staande
zandzee, waaruit beton-massas als klippen, koepelscherven als voorstevens van gezonken schepen zouden opsteken. En zie, de grashellingen gleden zoo gaaf naar de
ringsloot ! De koepels welfden zonder één deuk, lagen er
nog zoo rustig als deksels over een koeketel. Maar van al
een driehonderd meter váór het fort zag ik de sporen
van een verwoede beschieting. De eene granaatkuil spalkt
naast de andere, ontelbaar als de gaten in een schuimspaan, als de kraters op een maankaart. Methodisch
hadden de Duitschers den geschutsboog verlengd, langzaam maar zeker met den hamer hunner projectielen het
váórveld bekloppend -- tot ze twee gevoelige plekken
vonden : poedermagazijn en machinekamer.
Ook rond Kathelijne-Waver ligt het voormalige
boschland als een vulkanische vlakte in Nieuw-Zeeland
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trechter naast trechter. Heel methodisch weerom, werd
hier de steenen ingang van dit gansch nieuwe fort bewerkt : arduinen poorten en betonnen muren liggen tot
gruis verbrokkeld.
De Duff eiredoute spiegelt, in haar klaargianzende
vijvers, een verzakten koepel en één overhellende, enorme cimentblok.
Vreemd deed heel de landstreek aan, daar ze niet
meer aan haar voormalig signalement beantwoordde;
teekenende trekken van dit gelaat werden weggewischt
torens, boomgroepen en gehuchten.

Wachten en trachten.

Toen alle puinen bezocht, alle geschiedenissen gehoord, alle druktes voorbij waren; toen men brieven van
de familie had ontvangen, en teruggeschreven; een voor
een de oude kennissen weergevonden en gesproken; toen
het geen nieuwtje meer was op de kommandantur te
verschijnen om Scheinen te vragen of gestraften vrij te
pleiten; het leven stilaan zijn gewonen gang hernam,
zetten alle gedachten zich vast — zooals de strakke straal
van een zoeklicht in den nacht — op den Strijd.
Het werd onmogelijk op iets anders te denken. Aan
litteratuur meedoen, stemmingen en impressies styleeren
in sonnetten ! — 't scheen een majesteitsschennis jegens
het lijdende Land. Wanneer ik de Nieuwe Rotterdammer
las (het eenige blad destijds bereikbaar) en na de legerberichten, met bijbeschouwingen, gewikt en gewogen te
hebben, — boeken-recensies vond, of een novelle, een
aangehaald gedicht, kwam me dat alles zoo nietig voor,
zoo zonder belang, uit een volmaakt verleden tijd ! Hoe
konden menschen, in dit Wereldjaar, op zulke nietigheden hun aandacht vestigen ! Wij stonden zoo eindeloos
hoog daarboven ! We bekloegen de landen over wie de
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Beproeving, als een louterende storm, niet was heengevaren. Arme, kleine zielen die niet waren opgezweept
door onzen heiligen toorn, onzen rechtmatiger haat, onze
laaiende geestdrift. Want ze verhieven de ziel, ze verruimden het hart, ontrukten aan 't gewone en alledaagsche, -- de zengende vlagen van hoop en van angst, van
vertwijfeling en vertrouwen, van opstand en berusting;
ze staalden den moed, dat trotseeren van den almachtigen vijand, dat misprijzend verdragen van z'n plagerijen,
de blij gebrachte offers van dierbare levens, van have en
zuurgewonnen goed.
Het Vaderland was geen rethorische formule meer,
geen vage abstraktie : men zag het belichaamd in duizenderlei jammer en veeltalligen edelmoed. Toen in de
kerk van 't H. Hart te Mechelen een lijkdienst werd gehouden voor den eersten gesneuvelde der stad, verdrongen zich enkel mannen in de ruime beuken. Na den
Libera speelde het orgel het Landslied, eerst in klaagtonen, trage, slepende, schreiende — en direkt kwamen
tranen boven, werden onderdrukte snikken gehoord.
Maar dan hoorden we het lied hernomen in sneller maat,
in juichende tonen, in volle akkoorden — en de mannen
richtten zich op, een vlam op de wangen, bliksems in de
blikken.
't Was dan dat de Pruisen, die zich op straat een weg
moesten banen door de menigte, verwonderd, en angstig schier, die strakke gezichten en donkere oogen ontweken. Ze schudden 't hoofd en mompelden : « Die Belgen willen niet aannemen dat ze verwonnen zijn. »
Dag en nacht beluisterden we de donderende IJzerkanonnen. kwamen ze niet nader? Verzwaarde niet hun
geraas? Waren de Verbondenen niet gevorderd? Dat
eeuwig gebons in het Westen, we hoorden er de noodklok
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van Duitschland in, het hijgend horten van zijn hart,
het zwoegen van zijn doodstrijd.
Want dat de Pruis verliezen zou, dat stond vast ! Dat
had hij verdiend om zijn valsch- en wreedheid, zijn
tegennatuurlijke gruweldaden, zijn meineedig rechterkrachten. Dat wij winnen zouden, en spoedig, en schitterend, dat was God zijn Rechtvaardigheid schuldig. We
klopten wel op onze borst, beleden de ongodsdienstigheid
der laatste jaren, ons verzakken in zedeloos genieten en
stoffelijk begeeren. Doch dat alles was nu uitgeboet, met
bloed en tranen weggewischt, hersteld in onuitsprekelijk
leed en naamlooze vernedering, herkocht door rusteloos
gebed en dringende smeekgezangen, door den vreeselijken marteldood van onschuldigen.
En nu mochten de onderzeeërs de Engelsche schepen
met tientallen den kelder in boren, Engelsche havens beschieten en slagschepen doen zinken; zeppelins mochten
over Parijs en Londen varen; de Russen honderd Kilometers dienzen en halve miljoenen gevangenen verliezen : het optimisme van het volk stond ongeschokt.
Hielden de Duitschers parademarschen met muziek
om een zege te vieren : 't was een list der officieren om
ze naar 't front te krijgen.
Werden overwinningsberichten uitgeplakt : niemand
hield er bij stil; of wie ze lazen, schokschouderden en
smaalden — luid genoeg om door den voorbijgaanden
Pruis gehoord te worden : « Allemaal leugens. 't Tegenovergestelde is waar. »
Het rusteloos rijden van troepen en materiaal naar
de vuurlijn bewees hoe vreeselijk de Duische verliezen
waren.
Het verzamelen van ijzer en koper op de slagvelden,
al vroeg door het Duitsche beheer bevolen, verried den
nood van hun industrie.

Werd de Rotterdammer niet binnengelaten, wat herhaaldelijk voorviel : het was omdat de onzen een belangrijk succes hadden behaald. Sprak het blad van een neerlaag der Verbondenen, dan was 't geweten dat een speciale editie voor België gedrukt werd, waarin de Duitscher recht van spreken had.
Altijd was er in omloop een gezegde van een lid der
Belgische regeering in Frankrijk, of van een officier-inburger op spionnage-reis, of uit den gesmokkelden brief
van een frontsoldaat : dat met Kerstmis wel iets zou gebeuren; o f hoe een verbazend offensief werd voorbereid;
een onweerstaanbaar oprukken in de lente zou plaats
hebben; dat maar op 't lengen van de dagen werd gewacht om in één stormloop heel België te heroveren.
De Engelschen hadden een onfeilbaar verweermiddel tegen de duikbooten; drie duizend auto's stonden in
Kates gereed voor den zegerit; de Franschen goten kanonnen van 52 c. m.; de Verbondenen hadden een overmacht van een miljoen manschappen.
Toen, met Nieuwjaarsnacht, de Duitsche bezetting
vreugdeschoten loste, stonden tal van burgers met pak
en zak vluchtensgereed : De Franschen rukten aan over
Hombeek!
Een dag was Oostende door de Engelschen hernomen; een andermaal, waren de Franschen in Virton, in
Tielt, in Moerbeke, in Sint-Niklaas.
De Verbondenen groeven tunnels onder den IJzer,
gingen den Pruis in den rug aanvallen. De Belgen hadden
den vijand over den IJzer laten komen, en hem dan uitgemoord tot den laatsten man.
Holland had zich aan onze zijde geschaard!
De Dardenellen werden minstens elke week veroverd.
Niet één Duitscher die nog naar het front wou gaan.
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Ze deserteerden met duizenden. 't Was tegen de wegloopers dat elektrische draad langs de grens werd gespannen. Officieren, wanneer ze 't bevel kregen naar
`west-Vlaanderen te gaan, schoten zich voor den kop.
Bij burgers ingekwartierde Duitschers, in oogenblikken van vertrouwelijkheid, beleden dat ze overwonnen waren, dat nog enkel gestreden werd uit vrees
voor revolutie in Berlijn. Hongersnood teisterde de
Duitsche steden.
Men had troepen zien weerkeeren uit den slag, beslijkt, blootshoofds, vermoeid en gehavend : 't was de
voorhoede van den grooten terugtocht.
De forten van Antwerpen werden hersteld : de
Duitscher bereidde zijn laatste verweerpunt. Landwehr
ekserceerde op de markt : Duitschland, ten einde raad,
riep ouden en gebrekkigen op.
Van op den preekstoel werd gezeid dat onze soldaten,
allen, de kokarde droegen van het H. Hart. De Koning
kommuniceerde alle dagen. Lieve Vrouwe-beelden werden in de loopgraven vereerd. Eiken avond woonden de
soldaten het Lof bij ! En kinderen of kloosterzusters hadden verschijningen gezien, en Maria had, voor dien dag
en dat uur, den zege voorspeld!!
Dat luisteren naar geruchten, dat gelooven van
't onwaarschijnlijkste, dat opgewonden wachten en
trachten duurde maanden na maanden. Nog altijd bewaarde ik, voor mezelven onbeleden, een hoop dat er
iets gebeuren zou, heel onverwachts, wat, wist ik niet,
maar wat maken zou dat ik nog aan den strijd zou deelnemen. Als we nieuws kregen van de medebroeders, hoe
Martialis nooit de voorposten verliet, en Anastaas de
Leopolds Orde verwierf, een andere zijn ;Kapitein, onder
moordend vuur, in zijn armen had weggedragen; of hoe
ze besmettelijke zieken verpleegden; in verre gewesten
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onze vluchtelingen bezochten, -- dan kon ik zoo hopeloos weemoedig worden. Waarom was dat ook voor mij
niet weggelegd? Voelde ik geen moed om alle gevaar te
trotseeren? Had ik, tijdens de bombardementen der stad,
geen proeven van onverschrokkenheid gegeven ? Wat gaf
ik om mijn leven? Na zooveel bedrogen hoop en dwaas
gebleken gejuich? Na zoo lang ontzenuwend wachten en
verterend verlangen? Voelde ik mijn jeugd niet als water door mijn vingers vloeien? ;wat sprak men van gezondheid, aan wie de dood wou zoeken? Vallen bij
't plegen eener hoogste daad van naastenliefde — dat
zou hervallen in de ziekte wel voorkomen!
0 namiddagen der lente van Vijftien, o avonden in
den zomer!
Het geschut was stilgevallen ; de strijd, achter de
gulden verten, scheen te luwen; geen noembaar nieuws
had ons in dagen bereikt. De tuin lag teer-groen tusschen
zijn oude witte muren; over de rustige stad luidde één
klare beeklok onverzaad; heel ver toette de zilveren
sirene van een Duitsche auto haar viertonig vermaan. Ik
keek op tegen 't steile kerkedak dat me zooveel blauwen hemel verborg, — en ik had kunnen weenen om een
ijlte in mij, om 't nuttelooze van mijn leven.
Dan luidde de klok voor de overweging; we knielden, 't voorhoofd leunend aan den wand, in 't blauwdoorschemerde koor der kerk. De lange, milde stilte
bracht berusting; en voor de zooveelste maal aanvaardde
ik Gods Wil, en bracht het offer van al het verlangde en
gedroomde...
Het eenig gedicht dat ik schreef dat jaar was een
weldadige gemoedsverlichting. In « l'Attente » spraf .
zich heel het hopen en verlangen van het eerste oorlogsjaar uit.
In September veranderde ik van klooster; verbleef
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ettelijke weken in de hoofdstad, werd professor te Rekem. Geregelde en bindende bezigheden brachten afleiding. Ik begon me te verdiepen in Hameros en Vergilius Mara. Mijn wenschen reikten niet verder d an de
klas en den tuin, waarin ik mijn dagelijksch gebed dichtte tot De Lieve Vrouwe...
Toen kwam het nieuws dat de Duitschers, grootelijks verbolgen, de « Attente » ontdekt hadden, en de
« Kruisweg van België ». Dat ik veroordeeld was. Dat ik
vluchten moest. Door een rioolbuis kwam ik in de wijde
wereld. Een verblijf in Holland, Engeland, Frankrijk, en
vooral in het fronthospitaal Cabour, deed geleidelijk
mijn oogen open gaan. Maar dat is een andere geschiedenis : die van « Mijn Oorlog ».
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