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Mijn aanhouding
't Was door en door winterweer die eerste week van Februari 1919 en alwie op het
kamerken kwam, dat ik tersluiks betrok in het hartje van Brussel, Jerichostraat Nr
10, een boogscheut slechts van de Beurs, kroop dicht bij het kacheltje en luisterde
gedurende het gesprek, dat meestal over onze Vlaamsche aangelegenheden ging,
naar het ronken van het gloeiend vuur.
Zoo zaten daar ook dien Vrijdag 7 Februari, na het avondeten, de brave
echtgenooten Wostijn, huisbewaarders in dit groot leegstaand gebouw, een gewezen
kliniek, door de geneesheeren sedert maanden verlaten; die beide doorgoede
Vlamingen hadden mij er op de hoogste verdieping twee vertrekjes afgestaan: een
waar ik sliep en het andere dat ik als zit- en werkkamer gebruikte.
- Jozef, zei ik tot mijn gastheer, die zijn pijp aanstak, terwijl mevrouw Wostijn de
Vlaamsche bladen inkeek, welke op mijn tafel lagen, Jozef, hebt ge aan de twee
krentenbrooden gedacht?
- Ja, meneere, antwoordde hij in zijn eigenaardige taal waar het Westvlaamsch
nog sterk in doorzong, morgen breng ik ze mee en ze zullen lekker zijn, wee-je. Ge
zult eer halen van uwen besteek.
Het was immers zoo geregeld dat mijn vrouw, die me wekelijks in mijn schuiloord
kwam bezoeken, den volgenden avond op mijn kamertje zou doorbrengen en we met
de familie Wostijn haar verjaardag zouden vieren.
- En ik schenk een lekkeren koffie op, voegde vrouw Wostijn er met nadruk aan
toe. Geen gebrande gerst zulle, maar echten koffie, zoo goed als 't koekebrood.
Alle drie verlustigden wij ons in 't vooruitzicht van den genoeglijken avond, die
ons te wachten stond en we
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herinnerden aan dergelijke partijtjes, die we samen reeds gevierd hadden, o.a. op
Kerstdag- en Nieuwjaarsavond en onlangs nog, toen we allen naar den Vlaamschen
Schouwburg, in de Lakenschestraat, Roze Kate waren gaan zien en in onze loge
heimelijk hadden zitten lachen om den Brusselschen ‘schâbeletter’ naast ons, die
slechts zijn arm uit te steken had om ‘zoo'n vetten visch te vangen’.
Toen Jozef zijn pijp had uitgerookt, stelde ik hem voor, ons leesboek te nemen.
Immers op zijn verlangen gaf ik hem dagelijks een uur Nederlandsche les, alsook
aan zijn zoontje, een tienjarigen knaap, die in de gemeentescholen der Brusselsche
Beulemansveste aan het vermuilezelen was, zoodat hij werkelijk geen taal meer
kende! Het Fransch kon er niet in en 't Vlaamsch wou er niet uit, zooals een
Fransch-Vlaming zei.
Ik was gelukkig met 't geven van die lessen aan de familie Wostijn mijn innige
dankbaarheid te kunnen toonen voor de nooit genoeg geprezen gastvrijheid, die ik
er genoot.
Na het leesuurtje stopte Jef een nieuwe pijp en begonnen we onder ons drieën
weer te praten.
- Ja, morgen, den 8sten Februari, is het nog een andere verjaardag, zei ik. Het zal
juist een jaar geleden zijn, dat het parket van Brussel mij in mijn woning deed
aanhouden.
- 't Is waar, dat herinner ik mij nog, antwoordde vrouw Wostijn. We hebben dat
gelezen in de bladen. U en mijnheer Tack hebben ze toen opgeleid, als ik me niet
vergis. Toe vertel ons dat eens.
Ik was intusschen al opgestaan en had de binnenkast geopend, waarin een heel
arsenaal Vlaamschgezinde bladen en vlugschriften opgeborgen was en haalde uit
mijn volledige verzameling van ‘Het Vlaamsche nieuws’ een eksemplaar te voorschijn
van half Februari 1918 en begon het artikel voor te lezen hetwelk ik gewijd had aan
mijn aanhouding.
- Zie, onderbrak ik na den eersten regel, dat is zoo getrouw mogelijk weergegeven,
wat toen gebeurde.
En zij luisterden met gespannen aandacht naar 't artikel.

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

7
Pas had ik geëindigd of ik voegde er aan toe:
- Ze moesten mij zoo eens morgen weer vastzetten? en ik had een oogenblik bijna
het duidelijk voorgevoel dat het zou gebeuren.
- Maar, mijnheer, waar gij aan denkt? liet mevrouw Wostijn er dadelijk op volgen,
en zij herhaalde wat zij telkens bevestigde wanneer wij over een mogelijke aanhouding
spraken: ‘Zie, ik kan er niet aan doen, maar bij mij staat het vast dat ze u hier nooit
zullen komen zoeken’.
Bij mij stond dat bijlange zoo vast niet, te meer daar het getal personen die mijn
schuilplaats kenden, allengs vergrootte, zoodat ik onze uitgeweken vrienden in 't
Noorden, met wie ik regelmatig in betrekking was, daar reeds had op gewezen. Het
was immers zoo gemakkelijk voor de Belgische speurhonden, bekende
Vlaamschgezinden, die naar de Jerichostraat kwamen, te volgen en zoo de hand op
mij te leggen. Alhoewel ik mij daarover niet zeer bezorgd maakte, want sedert ik
een veertiental dagen te voren de ter dood veroordeeling had vernomen van den
ingenieur Robrecht de Waele, een gewezen hulpleeraar aan de Vlaamsche
Hoogeschool te Gent, achtte ik dat mijn uur om voor de rechtbank te verschijnen,
gekomen was, daar ik als schild wilde dienen voor de minder vooraanstaande
aktivisten. Van dat inzicht liet ik evenwel aan de familie Wostijn niets blijken.
- Slaap maar gerust op uw twee ooren, meneere, besloot Jef en hij wees er tevens
op, dat het reeds laat geworden was. Wij wenschten malkaar goeden nacht, en ik
sliep, in mijn smal ijzeren bed, zoo lekker als ooit.
's Morgens stond ik als naar gewoonte op, toen het goed licht was; ik waschte mij
naast het kacheltje, dat reeds vroolijk brandde; ik dronk koffie ging in de buurt de
dagbladen koopen, Vlaamsche en Fransche, welke ik dagelijks te verorberen had en
waarvan me maar één werkelijk smaakte, namelijk het flinke frontblad ‘Ons
vaderland’. Na de kranten gelezen te hebben, moest er nog wat geschreven en zoo
werd het middag.
Onmiddellijk na het noenmaal was ik eerst van zins
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zelf mijn brieven naar de post te brengen, doch ik treuzelde nog een wijl en kreeg
om half twee bezoek van makker T'Jollijn uit Antwerpen, en zijn eegade, twee uiterst
verknochte strijdgenooten en die zich vooral verdienstelijk maakten met troost te
brengen aan de gezinnen van aktivisten, waar de franskiljonsche terreur door
broodroof of gevangenzetting slachtoffers gemaakt had. Zij deelden mij het laatste
nieuws mede uit de Scheldestad, hoe onze opgesloten vrienden in de Begijnenstraat,
Jef van Hoof, volksvertegenwoordigers Augusteyns en Henderickx, Marten
Rudelsheim, enz., het stelden en wat de indruk was door de laatste talrijke afzettingen
en schorsingen van aktivistische stadsbeambten, bij de Antwerpenaars teweeggebracht.
Ik had hun het loopende nieuws uit mijn omgeving te vertellen, gaf hun kennis van
den laatsten koerier uit Holland en legde daarbij eenige brieven op tafel, die
meêgekomen waren om ze te laten geworden aan familieleden van onze bannelingen.
Ik was bezig met vragen of zij niet konden zorgen dat die verschillende brieven ter
bestemming geraakten, toen ik opeens een ongewoon gerucht hoorde op de trap en
onmiddellijk daarna de deur zag opengaan en een aantal struische onbekende mannen
binnentreden, met bolhoeden op, en lange overjassen aan. Tusschen hen, mevrouw
Wostijn, bleek als de dood, zij die anders altijd wat bloosde; met een uitdrukking
van diepe verslagenheid zuchtte ze:
- Mijnheer, ze komen u halen!
Twee van de vijf geheime agenten die nu in de kamer stonden, traden naar mij toe
en een met een pelskraag en een tooneelspelersgezicht, die de leider scheen, vraagde
mij:
- Etes-vous monsieur Cathot?
- Ik spreek Nederlandsch, mijnheer.
Cathot was mijn deknaam voor mijn bezoekers, die daar steeds het wachtwoord
bijvoegden: ‘Vrij of dood’.
- Geef mij uw papieren, beval hij met een eenigszins vreemden tongval.
Ik haalde mijn pas uit, en hem de kaart opengeplooid overreikend, zei ik:
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- 'k Ben Borms.
En terwijl hij zich tot de anderen keerde:
- Vous voyez bien, c'est lui.
Makker T'Jollijn en zijn vrouw moesten nu ook hun identiteitsbewijs afgeven aan
een heer die veel vriendelijker was en met Mechelschen tongval sprak. Intusschen
had een andere een binnenkast geopend waar hij heele stapels van ons
propagandamateriaal zag liggen:
De Vrije Stem, Vrij Vlaanderen, Aan de Vlaamsche Soldaten, enz.
- ‘Nous avons tout le nid’, pochte de man met den pelskraag, die zijn uitbundige
vreugde niet kon verbergen, geen oogenblik stil bleef en voortdurend snaterde, nu
eens tegen ons dan weer tegen zijn gezellen.
Zoo vernamen wij op zeer korten tijd, dat hij van Turnhout kwam, de Kempische
aktivisten en vooral Dr. Vogels haatte, in Duitsche gevangenschap geleefd had, een
geboren Waal was en wist dat ik den 14den Februari heen en weer naar Holland zou
gereisd zijn. Dit laatste gaf ik toe; tegen zijn laster waarmeê hij onze Turnhoutsche
vrienden wou bezwadderen, kwam ik krachtdadig op.
- 't Is maar dat het hoog tijd was dat we kwamen, schertste hij schalks lachend;
waar zijn Mechelsch ambtgenoot liet op volgen:
- Ge hebt mij de laatste acht dagen belet gerust te slapen.
Deze laatste scheen het mij nu nochtans niet meer kwalijk te nemen, want hij bleef
altijd zeer vriendelijk en zooveel medegevoel had hij zelfs dat hij beloofde mijn
vrouw nog dienzelfden namiddag thuis te gaan verwittigen. Zoo hij dat vergeten
heeft, schrijf ik zulks alleen toe aan den roes waarin die heerlijke vangst hem naar
gelang de namiddag vorderde, meer en meer scheen te brengen.
Tusschen heel dat gesprek in, waren de vijf man bezig geweest de eene met de
kast te doorsnuffelen, de andere met mijn kleederen aan den kapstok te doorzoeken
en de overigen met ons af te tasten. Van het gewichtigste dat zij vonden, ons zakgeld
inbegrepen,
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werden twee hoopjes gemaakt, die men elk in een van mijn roode zakdoeken knoopte.
Dat rood scheen op den Waalschen Turnhoutenaar te werken als op een stier, en hij
liet verstaan dat het, naar zijn meening, mede gediend had voor bolsjewistische
propaganda... Ook riep hij verheugd uit, toen hij een boksijzer uit een mijner zakken
haalde:
- ‘Port d'arme prohibée!’ Daar zal hij toch al voor betalen.
Ik ging voort met me tot den meer welwillenden Mechelaar te richten en verzocht
hem een pakje te mogen meenemen met een paar pantoffels, een fluweelen jas en
een kerkboek, wat hij me toestond, na nochtans eerst den Waal geraadpleegd te
hebben, want ik hoorde hem in 't Fransch zeggen:
- Mag hij dien brevier meedragen? Dat zal een troost zijn voor hem. Hij weet toch
dat hij gevangen zal gehouden worden.
Mevrouw Wostijn die zich ondertusschen bijna geheel hersteld had, zoodat we er
nu allen heel kalm uitzagen, had ook verkregen dat ze de gildevlag van den Bond
der Westvlamingen, een kunststuk van Joe English, mocht uit de kast nemen en ze
droeg die mee beneden, tezamen met de brieventasch, die ik haar terwijl ze het zijden
doek opvouwde voorzichtig in de hand had geduwd.(*) Wij allen volgden op de breede
trap, ik naast den Mechelschen heer, die me op zachten toon vermaande: ‘Poog niet
te ontsnappen, want we zijn gewapend’.
Ik stelde hem gerust. In het voorportaal aan de poort stond een politieagent, die
in 't voorbijgaan de opdracht kreeg, al wie kwam bellen aan te houden, en we stapten
ongeboeid, ik met mijn pakje onder den arm, in de koude straat naar het bijgelegen
politiebureel op de Oude Graanmarkt. Daar zat reeds makker Jef Wostijn, in zijn
werkpak en met klompen aan, ge-

(*) Die brieventasch hield 800 frank in, nl. acht Belgische biljetten van 100 fr. - Mevrouw
Wostijn verborg ze in de keuken, tusschen twee borden. De 800 fr. met nog veel andere
kostbaarheden van de familie Wostijn, werden in het zoo streng bewaakte huis gestolen! Een
ingediende klacht had niet het minste gevolg!
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aant.

lijk de speuragenten hem gehaald hadden uit de pasteibakkerij aan de Vlaamsche
Poort, waar de brave man in dienst was; eenige oogenblikken na ons werd ook
mevrouw Wostijn er binnengeleid. Geen vijf minuten moesten wij wachten of twee
auto's van het Groot Hoofdkwartier kwamen ons opladen en onder bewaking van
dezelfde vijf koppen tuften wij zonder het minste opzien te baren naar de Militaire
school.
Door de gangen en langs de kronkeltrappen, mij goed bekend uit den tijd toen hier
nog de Duitsche bureelen van ‘Handel ùnd Gewerbe’ gevestigd waren en ik er zoo
dikwijls voor de Vlaamsche menschen in allerlei aangelegenheden kwam ten beste
spreken, trok onze stoet van de eene officierskamer naar de andere, doch we stonden
overal voor gesloten deuren, tot men ons eindelijk in een vertrekje bracht waar met
moeite drie man kon zitten en waar nu beurtelings verscheidene bedienden hun hoofd
even binnen staken, zeker om ‘le chef des activistes’, zooals we rondom ons hoorden
ronken, eens te zien.
Van dit hokje werd ik met makker T'Jollijn in een groot bureel gebracht, dat een
soort kabinet voor aanklachten bleek te zijn: drie klerken, twee daarvan in burger,
waren elk bezig aan een tafel, in een verschillenden hoek van de kamer, gedagvaarde
en niet gedagvaarde personen te ondervragen en hun gezegden op te teekenen.(**)
Ofschoon door een bijzonderen bewaker in 't oog gehouden, vond ik gedurende het
uur dat we daar zaten, gelegenheid om briefjes die in de onzichtbare vertikale zakken
van mijn fluweelen jas staken en van onze vrienden in Holland, kwamen, te doen
verdwijnen in... mijn maag; en toen we nadien terug in de auto's stapten, zonder een
van de officieren van het Groot Hoofdkwartier te hebben gezien, gelukte het mij de
laatste nog overgebleven papiertjes, in stukjes gewrongen, langs de kap van het
snelrijdend gevaarte te laten wegvliegen.

(**) Over heel Brussel had men meer dan 50 bureelen ingericht, waar verklikkers hunne
medeburgers konden komen aanklagen. Ik zag hier voor mijn oogen een staaltje van dat
proper werk.
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De Wetstraat langs, de lanen af, zoo stoven wij door de snerpende kou in den donkeren
avond naar Vorst. De poort ging open en het eene zware hek na het andere viel dicht
achter ons. We hadden in 't binnentreden nog een laatste aanmoedigend woord kunnen
zeggen tot mevrouwen T'Jollijn en Wostijn, die nu links naar de vrouwenafdeeling
werden geleid, terwijl wij in de voorkamer van het groot bureel kwamen en aldaar
moesten wachten. Alle drie rilden we, vooral makker Wostijn die daar stond, zooals
hij van voor zijn oven weggehaald was, met slechts zijn dunne bakkerskleeren aan.
Gelukkig kon ik hem de reddende fluweelen jas overreiken, die na de brieven uit
Holland te hebben geborgen, zeker onzen braven vriend van een zware verkoudheid
heeft bevrijd.
Toen we dan in het bureel werden geroepen, gingen de hoofden van al de klerken
weder omhoog en de ondervraging begon.
- Votre nom?
- Nederlandsch, a.u.b., mijnheer.
Een bescheiden spotlachje en dan vraagde de jonge klerk in 't Nederlandsch mijn
naam, geboortejaar en plaats, godsdienst enz.
Toen we allen daar nu mee klaar waren, moesten wij met drie andere pas
aangekomene gevangenen op een bank gaan zitten in de groote gang en onze beurt
afwachten om in 't bad te gaan.
Daar werden al onze kleeren nauwkeurig onderzocht, de zakken omgekeerd en
zelfs tot het minste potloodje afgenomen.
We kregen na dit doopsel een versleten laken mede en mochten nu, gebaad en
gereinigd, binnen in het eigenlijke ‘claustrum’ der gevangenis waar ‘de centre’ zich
bevindt, zooals dat in Belgisch koeterwaalsch genoemd wordt, en die hier den vorm
had van een halve maan: daarop loopen de hooge gangen met hun talrijke cellen uit.
In een inham van dat centrum troont achter een lessenaartje een sergeant-majoor in de kerkertaal eenvoudigweg ‘majoor’ geheeten -: die schreef ons nu in, natuurlijk
weer allemaal in het Fransch, gaf ons een nummer op zwarte stof genaaid - ik kreeg
309 - en elk werd naar zijn cel gebracht. De
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vuistdikke met ijzer beslagen deur draaide open en ik stond binnen. Mijn cipier
toonde mij hoe ik van mijn vierkante tafel een bed kon maken, stak mijn gaslicht
aan, zette mij een kom met gestoofde aardappelen voor en sloot dan met knarsenden
sleutel de zware deur achter zich toe, na eerst nog uitdrukkelijk te hebben bevolen,
dat ik in mijn kooi met mijn hoofd onder den gasbek moest liggen.
'k Had honger en ledigde eerst mijn schotel. 'k Was doodmoe van al de ontroeringen
van dien veelbewogen dag; 'k wierp dan ook maar dadelijk mijn tafel open, die in
drieën viel en nu een lang smal bed vormde, gelijk in een scheepskajuit, met de plank
aan 't hoofdeinde en al het overige in ijzerwerk. 'k Schudde mijn stroozak eens op,
ontplooide mijn gelapt laken en mijn twee dekens, bad mijn avondgebeden en ging
maar dadelijk liggen, zonder mij zelfs te ontkleeden, want dan ware ik bevroren
onder het dunne deksel in die kille cel.
't Was me al vreemd voorgekomen dat er gas brandde bij een gevangene, ik achtte
dat een zeer gevaarlijke verlichting, en nu ik daar met mijn hoofd zoo onder lag, naar
't bevel van mijn bewaker, scheen me dat nog zonderlinger, en ik begon mij te
herinneren wat een goede vriend enkele weken voor mijn aanhouding me had bericht:
- Als ze u ooit te pakken krijgen, vrees ik maar één ding, en dat is, dat ze u in de
gevangenis van kant maken.
- Verduiveld, mompelde ik bij mezelven, indien ze mij met dit gas eens verstikten?
Een oogenblik liep een siddering door heel mijn lichaam. Dan dacht ik: Wel, in
Gods naam, dat is misschien nog de zachtste dood. 'k Zal maar gauw trachten te
slapen, wie weet word ik niet wakker bij Onzen Lieven Heer?
En toen eenige minuten nadien met enkele klepelslagen de slaaptijd aangekondigd
was - te 9 u. - en het gaslicht uitging, bekroop me het gevoel alsof ik mij voor eeuwig
ter ruste lei. Ik sliep nochtans niet in, alvorens al het gebeurde van dien dag nog eens
te hebben overschouwd, en dacht ten laatste aan mijn arme vrouw,
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die zoo bitter teleurgesteld moest zijn op haar verjaardag en thuis misschien met de
kinderen lag te schreien.
Ik meende toen nog altijd dat de Mechelsche heer van de veiligheid haar vóór den
avond zou hebben verwittigd. Dat was evenwel niet gebeurd, zoodat de
beklagenswaardige sukkel te zeven uur in de Jerichostraat aanbelde en daar
onmiddellijk door den wachthebbenden agent werd in hechtenis genomen, en eveneens
naar het politiebureel der Oude Graanmarkt geleid.
Gelukkig bleef zij er niet lang want de behandeling vanwege de politieoverheid
was allesbehalve hoffelijk: ze werd dan bij drie in burger gekleede heeren der
veiligheid gebracht, misschien wel dezelfde nog die mij hadden gearresteerd, en op
haar aandringen en omdat zes minderjarige kinderen thuis angstig op moeder zouden
zitten wachten, omstreeks middernacht vrijgelaten, maar door agenten achtervolgd
die moesten zien of zij wel onmiddellijk huiswaarts keerde. Zoolang de moedige
Vlaamsche vrouw binnen was gebleven, had ze geen traan laten ontsnappen; ze wilde
haar verdrukkers dat genoegen niet schenken; maar zoodra ze op straat was, brak
haar hart en weende ze overvloedig. Het was ook een zoo harde slag die
gevangenneming met al wat er kon op volgen. En de slag viel des te zwaarder op
dien 8sten Februari, die een hemel had moeten zijn en nu twee jaar achtereen zooveel
angst en lijden berokkende.
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De eerste weken te Vorst
Ik mag niet zeggen dat mijn ontwaken 's anderen daags bij 't luide klingelen van de
gevangenisbel ‘vreeselijk’ leek, zooals het bij Silvio Pellico het geval was, volgens
hij schrijft in zijn ‘Gevangenissen’.
Ik had den heelen nacht geslapen zonder eens wakker te worden en al lag ik verre
van zacht in dat lage ijzeren ledekant waar ik gisteren avond geheel gekleed
ingekropen was, toch zou ik me gaarne nogeens gekeerd hebben: 'k voelde immers
dat de rust me zoo goed deed.
Maar van den eersten dag af, wou ik me wennen aan de gevangenistucht: 'k sprong
dan ook dadelijk recht, waschte me, vouwde mijn ledekant wêer ineen zoodat het
opnieuw een vierkante tafel vormde, las mijn morgengebed in mijn missaal en begon
dan alles in mijn ‘logeerkamer’ eens goed te bekijken. Het was de eerste keer niet
dat ik een gevangeniscel zag. 'k Had er gedurende de bezetting kennis meê gemaakt
toen ik den 26sten Januari '16 den ter dood veroordeelden Esschenaar Hervé Ameels
mocht bezoeken in de Begijnenstraat te Antwerpen. En later liet men mij ook eens
binnen bij onzen strijdgenoot Lodewijk Drijvers, dien de Duitschers opgesloten
hadden in de kleine gevangenis te Leuven en wien men toestond zijn bezoekers in
de cel te ontvangen, omdat hij niet kon gaan. Vergeleken met die twee andere ‘doozen’
viel mijn kluis hier te Vorst me erg mee. Ze was ruimer en beter verlucht en verlicht.
Ook heb ik in de verschillende gevangenissen waarheen men mij later heeft gevoerd
- Antwerpen, St Gillis, Mechelen, Leuven - steeds met weemoed teruggedacht aan
mijn ‘vorstelijk’ verblijf dier eerste maanden.
Terwijl ik zoo aan 't rondturen was, klonk het tweede sein van den dag, ditmaal
met een fluitje, en dadelijk daarop hoorde ik de sleutels krassen in de slo-
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ten en de zware ijzeren celdeuren in snel tempo openen toeslaan. Een der laatste te
ontsluiten cellen in onzen vleugel was de mijne: het gerucht kwam nader en ik was
benieuwd den man te zien die zou verschijnen. Ik kon moeilijk een glimlach
onderdrukken want het gezicht dat een sekonde vóór mij stond in 't deurgat geleek
wonderwel op den Neus uit den Antwerpschen Poesjenellenkelder.
Weêr een fluitjessignaal waarop enkele minuten later de bel weêrklonk. Wat mocht
dat nu zijn? Ik moest maar raden dat het de koffie was die men uitdeelde, immers
geen enkele inlichting werd me verstrekt. Mijn klein vierkant luikje midden in de
ijzeren deur viel open en mij werd een half brood toegereikt, terwijl een gevangene
mijn kom vol slappe gebrande gerst-koffie goot. Ik heb geen mes en ook geen boter:
't is dus wel een schamel ontbijt, maar niettemin smaakt het mij goed.
Terwijl ik nog aan mijn bed-tafel zat, werd het luikje weêr opengedaan en 'k moest
ditmaal mijn waterkan laten vullen, waarna de deuren nogeens opengingen om den
vollen vuilnisemmer buiten te zetten en een ledigen in ontvangst te nemen. Die
emmers of potten, welke den heelen dag in uw cel staan, zijn walgelijk vuil en
verpesten de lucht van die enge ruimte waar de gevangene dag en nacht in leeft. 't
Kan dan ook niet missen dat voor iemand die een fijnen reuk heeft het in de cellen
steeds naar mest riekt.
Nu waren we een half uurtje gerust en daarna riep de cipier vóór al de deuren:
‘Chapelle!’, terwijl hij met zijn sleutel klopte. We moesten ons dus gereed houden
om naar de Mis te gaan. 'k Was weêr nieuwsgierig om te zien hoe dat zou gebeuren.
't Begon met een langdurig bellen waarop onmiddellijk cel na cel geopend werd en
de gevangenen op een rij, een drietal meters van elkaar gescheiden, langs de wanden
van hun gevangenis-vleugel haastig naar de wenteltrap stapten die hen onder 't
waakzaam oog van de cipiers naar de bovengalerij en zoo in de kapel bracht. Toen
wij die naderden, hoorden wij de zachte tonen aanzwellen van het harmonium: een
vaardige hand speelde lichte opwekkende muziek.
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Zoodra we in de kapel zijn, moet onze rij in een houten gangetje stappen waar ieder
een deurtje heeft toe te doen, een grendeltje dicht te schuiven en op die wijze alléén
staat in een hokje, geheel gescheiden van zijn geburen en met geen enkel uitzicht
dan rechtdoor, naar 't hoog verheven altaar. Niet zoodra was onze reeks opgesloten
of ik waagde het half luid te zeggen:
- Zijn hier nog Vlamingen?, terzelfdertijd stond ik op mijn teenen en rekte mijn
hoofd wat naar buiten. Dadelijk zag ik eenige koppen vluchtig verschijnen en ik
herkende o.a. den jongen ingenieur Robrecht de Waele, den ter dood veroordeelden
lektor aan de Vlaamsche Hoogeschool, alsook het vervallen gelaat van Edward
Coremans, voor wien de vijftien jaar, die hij later kreeg wegens een aanvaarde
bevordering in het ministerie van Kunsten en Wetenschappen, werkelijk een
doodvonnis zijn geweest. Ik hoorde een wijl mijn naam fluisteren van hokje tot hokje
en dan viel alles stil, want bewakers gluurden reeds van alle zijden, ook van op het
altaar waar er twee stonden, roerloos als beelden, met een grooten revolver aan een
riem vlak op hunnen buik.
Als iedereen in zijn houten doos zit, begint de Mis. De aalmoezenier, (later vernam
ik dat hij de broeder was van den E.H. De Ruysscher, die met priester Jan Bols het
taalboekje ‘Eenige Regeltjes’ uitgaf) preekte in Belgisch Fransch, evenwel zonder
aan patriotardisme te doen, wat toen maar al te dikwijls op den kansel geschiedde.
Na het sermoen vergastte de organist ons op prachtige gewijde muziek, die een diepen
indruk maakte, al was zijn speeltuig slechts een gewoon harmonium. Waarlijk, die
daar aan 't klavier zat moest een echt kunstenaar zijn. We konden hem evenwel niet
zien, zoomin als den zanger dien hij gedurende de Mis begeleidde.
't Heeft een paar weken geduurd eer ik wist dat de talentvolle muzikant een politiek
medegevangene was, de heer Wotquenne, leeraar aan het Brusselsch Konservatorium.
Drie kwartier zijn we ongeveer in de kapel gebleven en waarlijk dat is een zalige
tijd geweest. Bij 't terugkeeren naar de cel langs dezelfde wentelende
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trappen en door onzen hooggewelfden gevangenisvleugel heb ik bemerkt dat de beide
lotgenooten, die ik in de kapel ontwaarde, slechts een paar cellen van mij verwijderd
zitten.
Van nu tot den middag hoorde ik om de twintig minuten ongeveer, voortdurend
bellen: ik giste dat het voor de dagelijksche wandeling was van de gevangenen. Zelf
mocht ik er nog geen deel aan nemen en ik bleef dus eenzaam in mijn cel, waar men
wel af en toe kwam kijken door het rond spionnetje in de celdeur: 'k hoorde het klepje
voorzichtig opendraaien en zag een oog verschijnen en verdwijnen, doch niemand
kwam binnen.
De etenstijd bracht weer wat afwisseling: op wagentjes reden de ketels door de
gang en toen mijn beurt gekomen was, vloog het luikje weer open en kreeg ik mijn
diepe teil vol soep zeker wel anderhalven liter. Na een tijdje kwam men nog eens
van cel tot cel roepen: ‘Soep?’ voor degenen die nog een pollepel wilden. Nu was
het een lange poos doodstil in onze gang; dat duurde tot men belde voor het Lof. Ik
ging daar weêr sterkte putten bij Jezus in de Eucharistie en luisterde geboeid naar
het net verzorgd sermoen van den aalmoezenier der vrouwelijke gevangenen, den
E.H. Van Reeth, die zich inspande om een zoo sierlijk mogelijk Nederlandsch te
spreken.
Vorst heeft een vrouwenafdeeling met kloosterzusters als bewaaksters: een dier
nonnekens zong om te sluiten een Fransch kongregatieliedje, waarna de reeds goed
bekende bel het teeken gaf voor den terugtocht naar de cellen. Pas daar aangeland
kwam men mij roepen en ik werd naar een zaaltje gebracht tegenover de griffie. Ik
moest tegen den muur gaan staan, een meter ongeveer van makker T'Jollijn en toen
ik naar hem omzag, klonk het ruw uit den mond van den cipier:
- Face au mur!
Ik had niet eens de gelegenheid om verzet aan te teekenen tegen zijn Fransch bevel
want de deur ging open en ik stond voor een rechtstaanden forschgebouwden militair
in khaki met een rottinkje in zijn hand, dat hij af en toe tegen zijn hooge bruine
blinkende laarzen sloeg. Bij 't venster achter een tafel zat de Brusselsche
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prokureur des konings Holvoet, thans gouverneur, met wien ik kennis gemaakt had
bij mijn eerste aanhouding, een jaar te voren dus. Hij bleef zoogoed als onbeweeglijk
met een lekkere Havana tusschen zijn lippen.
Dadelijk had ik het aan den stok met den vechtmensch, die me vraagde welke taal
ik sprak.
- Nederlandsch, mijnheer.
- Zeg maar Vloms, bulderde hij en daarop brak een woeste uitval los tegen de
Hollanders.
Heel rustig liet ik hem uitrazen en antwoordde hem dan op kalmen toon dat hij
sprak over zaken, die hij niet kende en de wetenschappelijke benaming van onze taal
wel degelijk ‘Nederlandsch’ luidde.
Mijn kalmte scheen den man, die niemand anders was dan de beruchte Van
Gindertaelen, substituut van den krijgsauditor, nog woedender te maken en ik zag
het oogenblik komen waarop hij mij met zijn rijzweepje zou slaan. Het stond bij mij
al vast wat ik in dat geval zou doen en hij las dit misschien in mijn oogen; in alle
geval, de verwachte slag kwam niet. Hij deed dan zijn griffier, Malbecq, opteekenen
dat ik antwoordde ‘in het Nederlandsch, met de beteekenis Vlaamsch’ en maakte
ook van mij volgende persoonsbeschrijving, welke ik later in mijn dossier vond:
gestalte: 1.79 m.; haar: kastanjebruin; wenkbrauwen: zwart; voorhoofd: gebogen;
oogen: groen-blauw; neus: dik; kin: rond; baard: .........; knevel; .........; (ik had me
immers laten gladscheren) gelaatskleur: gezond; aangezicht: ovaal; lichaamsomvang:
lang.
Intusschen zat de prokureur voortdurend aan zijn Havana te trekken en zei geen
woord.
De bewaker werd geroepen om me terug naar mijn cel te leiden en ik kon in 't
voorbijgaan even makker T'Jollijn tersluiks groeten, die nu voor den khakiman moest
verschijnen.
Later heb ik gehoord dat hij vóór ons reeds zijn gal had uitgebraakt tegen Mevrouw
T'Jollijn en Mevrouw Wostijn. Haar echtgenoot maakte hij echt wanhopig met hem
twintig jaar dwangarbeid voor te spiegelen om aan Borms de gastvrijheid te hebben
verleend. Terroriseeren was het stelsel van dien franskiljonschen blaaskaak en ik ken
o.a. het geval van een Vlaamschen oud-strij-
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der, dien hij met een browning bedreigde terwijl hij luidkeels schreeuwde: ‘Als ik
meester was, 'k schoot u op staanden voet dood!’
't Schijnt evenwel dat enkele IJzerjongens hem kort daarna die wildemans-kuren
hebben afgeleerd... Hij is dan van krijgsauditor weêr een vreedzame advokaat
geworden. ‘Cedant arma togae’ zal hij wijselijk gedacht hebben: liever den tabbaard
dan de gevaarlijker khaki...
Ik heb hem na onze ontmoeting dien Zondag te Vorst nooit meer teruggezien,
want heel de verdere voorbereiding van mijn zaak gebeurde door den burgerlijken
onderzoeksrechter Bilaut, uiterlijk een ‘gentleman’ maar in den grond veel minder
oprecht dan de ‘dierentemmer’ Van Gindertaelen.
In de cel had ik nu dien avond geen andere afwisseling meer dan den maaltijd:
slechte gestampte patatten, die ik evenwel gretig verorberde, want ik had die eerste
dagen steeds honger en vaak. Ook trachtte ik naar het slapensuuur en niet zoohaast
had men om 9 u. met de bel het sein tot slapen gaan gegeven, of 'k ben zeker dat ik
al ronkte.
Van de drie nachtronden, die te Vorst nochtans met veel gedruisch gebeurden en
waarbij elke gevangene in zijn gezicht beschenen wordt met de verblindende straal
van een soort dievenlantaarn, merkte ik niets.
En toen ik 's anderen daags wakker gebeld werd, was ik nog niet eens uitgeslapen.
Bij 't wasschen stelde ik vast dat de huid onder mijn kin geheel ontstoken was: dit
zou de volgende dagen verergeren tot een uitslag, die mijn eerste kwelling werd in
den kerker en welken ik toeschreef aan de vuile dekens waaronder ik moest slapen.
Allerlei te vervullen formaliteiten kwamen dien tweeden dag de eentonigheid van
mijn eenzaam celleleven breken: ik moest naar den geneesheer voor 't lichamelijk
onderzoek; 't ging er minder ruw dan ik verwacht had. Dr. Vervaecke bleek de
politieke gevangenen nog zoo geen slecht hart toe te dragen; met zijn uitsluitend
Franschsprekende kollega's kon ik evenwel veel minder goed over de baan. Daarna
riep men mij naar den fotograaf, waar twee, drie kiekjes van mij genomen werden.
Ik was er heen gegaan zonder kraag en zonder mijn knijpbril en daar ik toen nog
altijd baard- en kne-
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velloos liep zal men mij met moeite herkennen op die foto, welke enkele dagen
daarna reeds verscheen in ‘Le Soir’! Bekenden van mij in 't ministerie, moeten zeker
gezegd hebben: ‘Dat is Borms niet!’ want eer het een week verder was, moest ik me
opnieuw laten kieken, ditmaal met kraag en bril. Terzelfdertijd werden mijn
vingerafdrukken genomen; ik weet niet of die ook aan de ‘Soir’ werden overgemaakt...
In alle geval bezit het gerecht zoo de noodige gegevens, om bij een nieuwe
verbeterde en merkelijk vermeerderde uitgave van het aktivisme onmiddellijk te
kunnen vaststellen of de misdadiger Borms er weer de hand in gehad heeft.
Ik kreeg dien dag ook nog twee menschen te zien in mijn cel: den Neus, aan wien
ik tevergeefs vraagde wat de bladen zooal schreven over mijne aanhouding, en een
oud-aalmoezenier der gevangenis, dan onderpastoor te Schaarbeek, wien ik verzocht
mijn echtgenoote te gaan geruststellen. Hij heeft zulks gedaan die brave man, doch
zonder te durven in huis komen noch te zeggen in welke gevangenis ik mij bevond.
En toen mijn gade hem angstig vraagde:
- Zal men mijn man fusiljeeren, Eerwaarde? antwoordde hij:
- Hij had moeten 't land uitgaan, en verdween dan in allerhaast.
Doordien de veiligheidsagenten bij mijn aanhouding mijn geldbeurs hadden
afgenomen, zat ik in de gevangenis zonder éénen cent. Volgens mij werd dit
opzettelijk gedaan, om te beletten dat ik de eerste dagen naar huis zou kunnen
schrijven; zoo kon ik geen bezoek ontvangen. 'k Zat dus buiten alle gemeenschap,
‘op sekreet’ zeggen ze in de Belgische gevangenistaal, en was geheel van de
buitenwereld afgezonderd.
- ‘Il faut l'isoler’,(*) was overigens een wachtwoord dat lang gegolden heeft in de
bureelen van 't gevangeniswezen, waar ze hoopten me alzoo murw te krijgen.
De volgende dagen begon die volslagen eenzaamheid me wel zwaar te wegen, al
had ik nu 's morgens

(*) Hij moet afgezonderd worden.
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een half uur afleiding met de wandeling in de hokjes. Dat was weer een nieuwigheid
voor mij geweest, die wandelhokken welke als de driehoekige stukken van een halve
taart daar nevens elkander lagen, met een ijzeren hek vooraan hetwelk de cipier
haastig kwam sluiten, terwijl hij met een brandenden papieren fakkel door de traliën
vuur gaf aan degenen die wilden rooken. Ik had geen rookgerief en zou dan al heenen weerstappend in mijn kooi maar neuriën; al onze Vlaamsche strijdliederen, die
ik kende, kwamen aan de beurt. Soms zong ik zelfs enkele noten wat harder, opdat
de naburige lotgenooten zouden weten, wie naast hen hokte. Die wandeling was een
heele verkwikking voor mij geweest en 's anderendaags wachtte ik ongeduldig tot
de bewaarder met zijn sleutel op mijn deur kwam tikken en al voortstappend ‘préau’
riep, wat de geijkte gevangenisnaam is voor de wandelhokken. De overige zestien
uren van den dag werden hoe langer hoe eentoniger. Gelukkig had ik mijn
gebedenboek en mijn paternoster die me een groote troost waren heel mijn
gevangenschap door, maar vooral die eerste zware dagen van 't begin. Wat mij meest
pijnigde was de onzekerheid waarin ik bleef over het lot van mijn gezin. Geen woord
vernam ik en 'k was nu al bijna een week opgesloten. Den Zaterdag kwam men mij
vragen of ik verschooning had en op mijn ontkennend antwoord kreeg ik een ruw
gevangenishemd, dat aan den hals met lintjes sloot. Men wist me later te zeggen dat
een Waalsch gevangenisbewaarder uit onzen vleugel daaruit afgeleid had dat ik
komedie speelde en me voor een armen stakkerd wilde uitgeven.
Bij den aanvang mijner tweede gevangenisweek kwam plots het bevel dat ik naar
den overkant van onzen vleugel moest verhuizen, naar cel 285. Dat was de zonnekant
en het viel mij op, hoeveel meer licht in die cel kwam dan in mijn oude 309.
Nauwelijks had ik bezit genomen van dat nieuw verblijf of een goudgegalonneerde
heer kwam binnen. Hij stelde zich in vriendelijk Fransch voor als de
gevangenisbestuurder en op mijn aanmerking dat ik wenschte Nederlandsch te
spreken, anwoordde hij glimlachend:
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- Alors nous devrons nous tirer d'affaire avec des gestes, car je ne connais pas le
flamand.(*)
Dat kwam eruit op de meest gulhartige en natuurlijke wijze van de wereld, terwijl
hij zijn kepi op mijn tafel legde en steeds minzaam lachend plaats nam op mijn
eenigen stoel, dien ik hem had aangeboden.
Zeker was het dien jovialen Waal nooit te binnen gekomen dat hij door onze taal
niet te leeren, grootelijks te kort kwam aan zijn plicht tegenover de talrijke
Franschonkundige Vlamingen die een aanzienlijk deel van zijn gevangenisbevolking
uitmaakten. Of voelde hij het wel en was het daarom dat hij spontaan verzekerde dat
zijn zoon Nederlandsch moest leeren?
- Ik heb u, zegde hij dan voorts in 't Fransch, van den overkant naar hier doen
verhuizen, omdat ge daar geen zon hadt en een zonnige cel altijd beter is voor
intellektueelen.
'k Dankte den vriendelijken man, maar voegde erbij dat ik het ginder toch ook zou
gewoon geworden zijn.
Het afscheid was zeer hartelijk en ofschoon ik me geëergerd had aan dat Fransch
spreken, moet ik toch bekennen dat dit eerste gesprek van eenigen duur in mijn
eenzame kluis, me een opluchting was geweest.
Daar die bestuurder zich zoo schappelijk had aangesteld, kwam ik een der volgende
dagen op de gedachte hem het noodige te doen vragen om naar mijn echtgenoote te
schrijven. Immers de volstrekte onwetendheid waarin ik verkeerde aangaande den
toestand van mijn gezin, begon me als een worm aan het hart te knagen en 't was me
dan ook een waar genot toen ik het gevraagde briefje naar mijn geliefden kon beginnen
te schrijven. Mijn goede gade heeft alles bewaard wat ik haar uit de gevangenis liet
geworden en 't is met ontroering dat ik in die honderden brieven dien eersteling
terugvond. Ik schrijf hem hier letterlijk af:(*).

(*) Dan zullen wij ons uit den slag moeten trekken met gebaren, want ik ken geen Vlaamsch.
(*) In den linkerhoek kan men de paraaf zien van den censor, eene M., zeker de beginletter van
den naam van den toenmaligen onderbestuurder, den heer Mangin. De bestuurder is de heer
Legrand.
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‘Vorst, den Woensdag 19en Februari '19. Celgevangenis, cel 285 A. Borms.
Beste Vrouwtje en liefste Kinderen,
Eindelijk kan ik u schrijven!
Niet dat het mij verboden was, maar bij mijne aanhouding op mijn kamer der
Jerichostraat hebben de agenten der geheime politie me dadelijk mijn geldbeugel
doen afgeven, die 15 fr. bevatte, en zoo ben ik zonder een cent hier 's avonds in de
gevangenis gebracht. De andere gevangenen moeten hun geld eerst hier afleggen
met hun juweelen enz. en dat bedrag dient dan voor het verteer dat ze hier maken:
eenige levensmiddelen, melk, briefpapier, postzegels enz., welke door de kantien
bezorgd worden.
Daar ik hier geen duit heb, kon ik ook van de kantien niets krijgen. Ik verwachtte
dan altijd bezoek van u, Rientje, of als gij niet weg kont, van Anita. Immers wij
hebben hier het recht dagelijks bezoek te ontvangen:
in de week van 2 1/2 u. tot 4 u. 's namiddags.
des Zondags van 9 u. tot 11 u. 's morgens.(*)
Als bezoekers mogen komen: de ouders, echtgenoote, oomen en tanten, ook de
kinderen, geloof ik.(**) Gewis zouden andere personen, zooals Henri(***) bijvoorbeeld,
ook mogen bezoek brengen, maar die hebben dan eene bijzondere toelating van den
bestuurder noodig.
Ik martel mij nu voortdurend het hoofd, hoe het komt dat ik hier nog niemand
gezien heb of geen woordje nieuws heb gekregen.
De bladen moeten u toch bericht hebben waar ik opgesloten zit. Daarbij een
dergenen die me aanhielden om twee uur 's namiddags, zekere heer Van den Bossche
van Mechelen, beloofde me u voor vijf uur 's avonds te gaan verwittigen. Heeft die
dat misschien niet gedaan? En zijt gij nog gansch onwetend

(*) Deze laatste regel werd geschrapt door de censuur.
(**) Hier schreef de censor in den rand: ja.
(***) Een zwager.
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van wat gebeurd was, naar de Jerichostr., gekomen, om uw verjaardag te vieren?
Wat een noodlottig samentreffen toch, niet waar Rientje; verleden jaar den 8en Febr.
die aanhouding thuis, en nu dag op dag mijne inkerkering te Vorst. Alles was anders
gereed om u te feesten en die brave Wostijn zou 's avonds de twee krentenbrooden
meêgebracht hebben.
Nu zit de arme man hier ook met zijn goede echtgenoote, evenals makker T'Jollijn
en zijn vrouw die op het oogenblik mijner aanhouding bij mij waren.
't Is een harde slag voor ons allen! Voor mij nog het minst, omdat ik er mij vroeg
of laat aan verwachtte en dit offer reeds lang gebracht was. Voor u, vrouwtje, moet
het wreed zijn, ik begrijp het: maar zooals ik u ken, zult ge het weêr nog veel erger
maken dan het eigenlijk is. Waart ge al eens tot hier gekomen ik had u al zeer goeden
raad gegeven, die u zeker uw kruis veel lichter zou doen dragen.
Ik wilde u daarom kost wat kost schrijven en geen ander middel ziende, heb ik
eindelijk doen vragen aan den bestuurder, (die, alhoewel een Waal, me toch zoo
genegen is als men het voor een gevangene kan zijn), of hij mij postzegel en papier
wilde leenen, wat hij, Goddank, heeft gedaan.
Zoo kan ik dan toch van dit graf van verlatenheid, waarin ik levend ingemuurd
ben, u bereiken, u doen voelen dat ik in mijn bangen nood me zelf vergeet om alleen
te denken aan uw toekomst en die der kinderen; die toekomst zal verzekerd zijn als
gij daaraan meêwerken wilt en moedig opstaan uit nutteloos geklaag en gejammer.
Ik heb mijn plicht vervuld tegenover mijn land (Vlaanderen), mijn volk en mijn
taal en was het te herbeginnen ik zou handelen gelijk ik gedaan heb. Uit die diepe
overtuiging put ik de kracht om met geduld alles te doorstaan wat ik lijd en nog zal
te lijden hebben. 'k Heb nog geen oogenblik een klacht geuit, noch mijn gelatenheid
verloren. O! kon ik u mijn gevoelens inplanten, gij ook zoudt u sterk voelen. Nu,
trooste u de gedachte dat ik me tot mijn laatsten oogenblik om niets meer zal
bekommeren
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dan om uw lot, opdat gij den dag van morgen onbeschroomd moogt te gemoet zien.
Die me komt bezoeken brenge een goede pen meê; ook een der boeken van Vondel
en “Quo Vadis”. Anita zal die wel weten staan. Ge moet dat dan afgeven op 't bureel
van 't gevang.
Aan u, lief vrouwtje, aan mijn beminde kinders, aan Hendrik en Tilly, aan al de
familieleden duizenden kussen en vele groeten. Vertrouw op God, bid Hem dagelijks
en houd kloeken Vlaamschen moed.
Uw verkleefde echtgenoot en vader, (w.g.) A. Borms’.
De censuur heeft zeker nogal lang liggen piekeren eer ze tot het besluit kwam dat
die brief mocht doorgelaten worden, want mijn echtgenoote ontving hem in onze
woning aan de Rogierlaan Nr 306, Schaarbeek, met heel wat vertraging. In haar angst
had zij het niet meer kunnen uithouden en ze was naar de groote Brusselsche
gevangenis te St. Gillis geloopen, om er te vragen of ik daar opgesloten zat. Men
verwees haar naar het naburige Vorst en zoo ontving ik eindelijk na ongeveer veertien
dagen, mijn eerste bezoek. We werden toen nog volkomen behandeld als misdadigers
tegen 't gemeen recht: de Haversche regeering in haar blinden haat had wel met hare
beruchte ‘besluit-wetten’ voor zware straffen gezorgd tegen de aktivisten, maar aan
't invoeren van een bijzonder gevangenisregiem voor hare politieke slachtoffers had
ze niet gedacht. Waarschijnlijk oordeelde men, dat hoe meer we leden, hoe beter:
wie dan tot vertwijfeling gebracht, zelfmoord zou plegen of anderszins zou ten onder
gaan in den kerker, dat was weeral een flamingant minder.
Zoo kregen we dan ook, zooals de gewone gevangenen, bezoek in de spreekhokjes,
een soort glazen biechtstoelen van de noodige tralies en dicht ijzeren vlechtwerk
voorzien. We gingen er van uit 't Centrum der gevangenis, waar we elk op zijn
aangewezen nummer tegen den muur moesten gaan staan, met een rij wel van twintig
man, snel stappend naartoe en toen al de enge hokjes aan onzen kant gesloten waren,
liet men aan de buitenzijde de bezoekers en bezoeksters bin-
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nen. Daar stond ik ineens tegenover mijn vrouwtje. Ik moest mij kranig houden en
geen oogenblik laten vermoeden hoe ontroerd ik was. We vertelden malkaar ons
wedervaren sedert den 8sten Februari en ik was niet uitgevraagd over de kinders, de
strijdgenooten en alles waar ik belang in stelde. In 't midden van ons gesprek klonk
scherp het fluitje in 't centrum: het praatje was afgeloopen, een kus op 't koude glas
en dan terug naar de cel. Dat kort weerzien had me evenwel veel goed gedaan, zooals
blijkt uit mijn tweeden brief dien ik naar mijn gade schreef den 22sten Februari, ‘op
den 16den verjaardag van ons huwelijk’: ‘Uw bezoek heeft me onuitsprekelijk
gelukkig gemaakt: als een heldere zonnestraal heeft het mijn donker gevangenenleven
verlicht en verblijd! O! kom zoo dikwijls terug als ge kunt, en weet dat ge geen
grooter liefdewerk kunt verrichten dan dien zalvenden troost te brengen aan een
doorwond hart.
Wat me vooral verheugt het is dat ge u zoo moedig toont’...... Verder dankte ik
voor de ontvangen wollen sjaal: ‘'k heb nu zoo deugdelijk warm!’ en voor de
meêgebrachte boeken, die ik hoopte tegen 's anderen daags (een Zondag) wel van
den censor te zullen krijgen ‘dan zouden de lange eentonige uren wat sneller
verloopen’. 'k Vraagde voor het volgend bezoek ‘een naald en wat wit en zwart garen,
ook een paar kousen en een zakdoek’ en na een gelukkigen verjaardag gewenscht te
hebben aan mijn oudste dochtertje Anita, toen juist 15 jaar geworden, eindigde ik:
‘Houdt allen goeden moed, gaat voort met veel te bidden en bemint Vlaanderen
meer en meer.’
Buiten dat bezoek was een andere groote afleiding geweest mijn eerste rit naar 't
gerechtshof. Bij de opening der cellen 's morgens (‘de ouvertuur’ heet het in de
Belgische ‘prisontaal’) had de bewaker me gezegd: ‘Palais’, wat beteekende dat ik
mij moest gereedmaken om dien morgen naar hetgeen ze 't paleis van justitie noemen,
te rijden.
Zoowat een uur later kwamen ze mij daarvoor uit mijn cel halen en moest ik in 't
centrum post vatten in de vierdubbele rij, die daar al stond. 'k Zag er verscheidene
bekende gezichten en ofschoon de bewaking
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nogal streng was, kon ik niet nalaten die makkers vlug met een hoofdknikje te groeten.
Van 't centrum, waar ons nummer afgeroepen werd, (natuurlijk in 't Fransch, maar
wij antwoordden niet en dan herhaalde men het in onze taal), bracht men heel die
schaar op rijen in de gang naast de griffie en daar duurde het een heele poos, eer de
talrijke gendarmen welke ons nu moesten overnemen klaar waren met de tweede
afroeping. Al de aktivisten kon men dadelijk kennen, want die riepen weêr krachtig
in 't Nederlandsch: ‘hier!’
Dan naar de ‘dievenkarren’, die op de voorplaats stonden. Ik kwam terecht in een
nauw ijzeren hokje van zoo'n kar, waar ik met moeite in kon en enkele minuten later
voelde ik me heen en weer schokken op de kasseisteenen van de straat.
Voor zij hun cel verlieten, waren al die gevangenen afgetast, hoofdzakelijk om
hun alle rookgerief af te nemen, wat niet belette dat ze in den hotsenden wagen nu
duchtig aan 't paffen waren. Een laatste geweldig geschok - zeker bij 't binnenrijden
op de binnenplaats van 't gerechtshof - en we stonden stil.
't Duurde wel een kwartier eer ze met het lossen begonnen en toen ik uitstapte en
dadelijk de handboeien aankreeg, stond ik verbaasd te kijken naar den heelen zwerm
gendarmen die me eveneens met groote oogen aanstaarden.
Ik bemerkte geen anderen vijandigen blik evenwel dan van hun grijzen Waalschen
adjudant, die tegenover zijn ondergeschikten ook te werk ging alsof het honden
waren. Zoodra heel het vrachtje afgeladen was, moesten we, nog altijd geboeid
verscheidene trappen op, naar de cellen; daar hadden we nu te wachten tot men ons
zou noodig hebben. Dat duurde een heelen tijd en dan weer trappen op en door
verscheidene gangen naar het kabinet van onderzoeksrechter Bilaut. Ik had hem niet
meer ontmoet sedert mijne eerste aanhouding in 1918. Hij zag er glunder uit; een
heel andere verschijning dan dien 8sten Februari van 't jaar te voren, toen men zijn
verlegenheid heel goed kon merken. Toch bleef hij hoffelijk, en toen ik verklaard
had niets dan Nederlandsch te zullen spreken liet hij zijn
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Fransch varen, ofschoon hij onze taal met moeite hanteerde. Een korte ondervraging
en de gendarmen deden mij opnieuw de handboeien aan, waarna ik nogal aangekeken
door nieuwsgierigen terug naar de wachtcel moest en later weerkeerde naar ‘huis’;
zonderling genoeg, maar dat gevoel had ik eenigszins toen ik terug in mijn 285 trad.
'k Heb me zoo altijd spoedig heelemaal vertrouwd gevoeld met mijn gevangeniscellen.
Nog drie keeren achtereen moest ik zoo naar 't paleis: eens zelfs zat ik er een heelen
dag zonder ondervraging, 'k veronderstel dat de onderzoeksrechter me vergeten had.
Het getal gevangenen groeide gedurig aan, en men moest meer dievenkarren
gebruiken; sommige daarvan hadden geen hokjes, zoodat men er op banken samen
zat. Aldus kwam ik in aanraking met allerlei medegevangenen, soms aktivisten, soms
ook andere. Wat een genot, zoo op 't onverwachts naast een strijdgenoot te zitten en
te kunnen spreken over al wat ons dierbaar is. Men spreekt gejaagd, omdat men weet
dat het niet lang zal duren, overigens zoo doen de meeste menschen wanneer ze
dagen lang hebben moeten zwijgen. En dan de griezelige verhalen die ik te hooren
kreeg, van moordenaars bijvoorbeeld. Zoo vergeet ik nooit dien beenhouwerszoon
van de Noordzeekust die als de eenvoudigste zaak van de wereld vertelde dat hij met
een scheermes een bordeelvrouw den hals had overgesneden omdat hij moest dooden
en al weken lang met dien dorst naar bloed rondliep. En dat zooiets gezegd werd
door een fleurigen, blozenden jongen die er nu heel normaal uitzag. Ook herinner ik
me nog zeer goed het gesprek dat ik in een van die wagens had met een Luxemburger,
die zich uitgaf voor een gewezen beambte van de ‘Deùtsche Polizei’, doch wiens
proces ik nadien las, toen we al kranten mochten ontvangen: hij had zijn moeder en
zijn zuster vermoord en in stukken gesneden en heeft later een heelen tijd naast mij
gezeten te Leuven, in nr 309!
Den 7den Maart moest ik weêr naar den heer Bilaut, ditmaal te zamen met de
echtgenooten T'Jollijn en Wostijn, die ik zoo blij was terug te zien. De ondervraging
ging over de aangeslagen voorwerpen uit de
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kamer in de Jerichostraat, waar men ons nu een maand geleden aangehouden had.
Diep getroffen door de neerslachtigheid waaraan ik makker Jef Wostijn ten prooi
zag, brak ik bij den onderzoeksrechter een lans voor de invrijheidstelling van mijne
zoogenaamde ‘medeplichtigen’. Dat viel op een kouden steen, maar in 't naar ‘huis’
keeren, had ik toch nog de gelegenheid om Jef wat moed in te spreken en ik nam me
vast voor al het mogelijke te doen voor zijn spoedige vrijlating.
Het was dien namiddag drie uur toen we terug waren in ons ‘vorstelijk’ verblijf.
Ik verwachtte 't bezoek van mijn echtgenoote, maar helaas! men had ze doorgezonden,
zeggende dat ik op 't paleis zat. Dat was mijn eerste pijnlijke tegenslag in den kerker.
Ik moest me geweld aandoen om niet te weenen. Mijn opgekropt gemoed zou ik
luchten in een briefje, dat ik weer letterlijk overschrijf:

‘Vorst, den 7den Maart 1919 Cel 285
Mijn beste vrouwtje,
Wat ik dezen morgen vroeg vreesde wanneer de cipier mij kwam zeggen, dat ik naar
't Justitiepaleis moest, is gebeurd: 'k heb uw bezoek gemist. Liever had ik gehoord
dat al de lekkernijen die ge mij Woensdag hebt gebracht, verdwenen waren: want
voor een gevoelsmensch is het niet het lichaam zoozeer dat hier te lijden heeft, maar
wel het hart dat snakt naar een liefderijk woord, naar een uiting van genegenheid.
Daarom zijn die bezoeken mij als de bron waar zich mijn dorstige ziel aan lescht en
ben ik nu zoo treurig te moede, omdat me vandaag die lafenis is ontzegd.
Nochtans was ik om half vier al terug in mijn cel, zoodat ge maar juist kont weg
zijn en ik nog een uur het bekende gerammel gehoord heb en de stappen der
bezoekers,(1) die rechtover mijn ijzeren deur de gang naar de hokjes binnentraden.
Dus een echte Tantalusfoltering voor mij!
In 't vervolg, beste Rientje, als het nog gebeurt dat ik naar 't paleis ben, zoudt ge
om de gunst moeten

(1) Dat is een vergissing; ik bedoelde “der bezochten”.
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verzoeken tot de laatste rij te mogen wachten: ik hoop wel dat ze u dat zullen toestaan.
Gelukkig vind ik nu mijn troost met u dit briefje te schrijven, en ik schrijf het zoo
traag als ik maar kan,(2) om ons gesprek des te langer te doen duren. Wat een verschil:
vroeger in mijn zoo bedrijvig leven, kon niets rap genoeg gaan en nu is de groote
kunst den tijd te dooden en dagelijks die vijftien lange uren te vullen. De negen uren
op mijn stroozak die vervliegen door den band nogal snel, afgewisseld door
droomfilmen waar lief en leed uit ons verleden de stof voor leveren. Zoo zou het me
niet verwonderen dat ik dezen nacht in Madeira vertoefde; daar heb ik vandaag veel
op gedacht, want het is zestien jaar geleden dat we daar aanlandden. Herinnert ge
het u nog, Rientje? Hoe zouden we dan den waarzegger onthaald hebben, die ons
had voorspeld dat ik op denzelfden dag in 1919 achter de tralies zou zitten der groote
villa te Vorst. Hoe een dubbeltje toch rollen kan in een mensch zijn leven. En toch
beklaag ik me geen oogenblik wat ik heb gedaan en blijft het verdienstelijkste deel
in mijn loopbaan wat ik aan Vlaanderen heb geofferd.
Al het andere schijnt me maar ijdelheid vergeleken daarmeê. Jammer maar, dat
gij door mijn offer ook zooveel lijdt: wildet gij evenwel uw lijden heiligen met het
te verduren voor ons verheven ideaal, dan zou uw leven veel dragelijker worden.
Ook aan de kinders zoudt gij dat moeten inprenten en hun op het hart drukken dat
ze mij pijn aandoen en aan hunne Vlaamsche plichten te kort blijven, als ze zich niet
goed gedragen. - Zooeven ontvang ik uw pak verschoon: hartelijk dank! Nu kan ik
een langen tijd voort, ook met de levensmiddelen. Denk nu meer aan u zelf. Een
Engelsch boek zou ik nog willen: Byron's Works, bovenste plank mijner bibliotheek
rechts.
Duizenden teedere kusjes, voor u, liefste Rientje, en de kinders.
Uw verkleefde echtgenoot, (w.g.) A. Borms.’

(2) Het is dan ook, vergeleken met mijn gewoon gekrabbel, bijna kalligrafisch geschreven.
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Den volgenden dag kreeg ik het bezoek van Mr. Emiel Schiltz, van Antwerpen, die
gestuurd was door zijn broeder om mijn verdediging op zich te nemen. Ik had bij
mijn eerste ondervraging door Van Gindertaelen Mr. Hendrik Borginon als mijn
advokaat opgegeven, maar nadien kreeg ik een briefje waarin de toen nog jonge
meester zich verontschuldigde die zware taak niet aan te durven, daar hij voor zoo'n
proces nog de noodige ervaring niet had. Ook moet ik hier vermelden dat de heer
Van Remoortel, later vertegenwoordiger in het Parlement, van de Brusselsche oudstrijders, en die toen zijn proeftijd deed bij den beroemden rechtsgeleerde Mr. Edmond
Picard, me door een zijner kliënten, een gebuur uit cel 284 geheel kosteloos zijne
diensten liet aanbieden. Ik kon op zijn vriendelijk voorstel evenwel niet ingaan, daar
hij niet in 't Nederlandsch kon pleiten.
Diezelfde Mr. Van Remoortel voorzeker door bemiddeling van Mr. Thelen was
de raadsman geweest van het eerste slachtoffer der Belgische Terreur, dat in den
kerker stierf, nl. handelsingenieur Leo Verbraecken, van Lokeren. Die zooveel
belovende jonge Vlaamsche geleerde was in 't krijgsgevangenenkamp geweest te
Göttingen en werd reeds kort na den wapenstilstand opgesloten te Vorst. Zijn groote
misdaad zal wel geweest zijn dat hij bevriend was met den heer Fassotte, den schrijver
van ‘Vlaanderens Ekonomische Zelfstandigheid’.
Ingenieur Verbraecken bezweek aan de typhuskoorts. Toen ik verscheidene weken
eerst na zijn overlijden dien smartelijken dood op 't bezoek vernam, schreef ik naar
mijne echtgenoote: ‘Rientje, wat heeft dat nieuws over onzen vriend Leo Verbraecken
me getroffen! Is die werkelijk hier gestorven? Kent ge die ongelukkige moeder niet?
Zoo ja, zoudt ge dat mensch in uwen en in mijnen naam niet een woordje van
deelneming kunnen zenden? Arme Leo! 'k Heb zoo dikwijls met hem gesproken en
samen gegeten in zijne barak in 't kamp. Een flinke kop was dat; zeker een jongen
met een prachtige toekomst. En reeds dood! Ons Heer hebbe zijne Vlaamsche ziel’.
Met mijn lotgenooten uit cel 284 was ik voortdu-
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aant.

rend tersluiks in betrekking: ze zaten daar gedrieën, zelfs een tijdje met vieren geloof
ik, bijeen. Onder anderen apotheker Gillis en makker Karel Fossey waren er van de
partij, benevens een strijdgenoot uit de Brusselsche omgeving, die weldra door zijn
onderzoeksrechter zou vrijgelaten worden, naar hij me zelf verzekerde omdat hij
dien magistraat gedurende den oorlog van boter voorzag. Die makker deed me bijna
een zware straf en een maagontsteking oploopen. Ziehier hoe dat kwam. Terwijl we
in onze hokjes stonden in de kapel, wierp hij van twee plaatsen ver langs boven een
briefje bij mij binnen. Een echt roekelooze daad! want die boodschap kon in een
ander hok gevallen zijn en de bewakers konden het zien. Dit laatste was dan ook
gebeurd. De schildwacht die stokstijf voor het altaar stond, had den worp bemerkt.
Geen oogwenk meer wendde hij zijn blikken van mij af, om na te gaan of ik me niet
zou bukken om het ding op te rapen. Voor we de kapel verlieten zou hij me dan ter
plaats doen aftasten, voorzeker. Er bleef niets anders over dan te trachten met mijn
voet het papiertje naar boven te werken en het, zonder mijn bovenlijf te bewegen, in
handen te krijgen. Na vele vruchtelooze pogingen gelukte dat en om aan de straf te
ontsnappen moest ik er nu toe besluiten van een sekonde waarop de Cerberus me
niet bekeek gebruik te maken, om het papier - en het was een dikke bruine soort,
waarmeê men zakken plakte, - in mijn mond te steken en ongemerkt op te knabbelen.
Echt paardenwerk! Maar toen de speurhond van zijn hoogen wachtpost naar mijn
hokje kwam, vond hij dan ook niets meer! doch 's anderen daags moest ik op ‘'t
rapport’ komen waar de bestuurder met zijn voornaamste personeel dagelijks een
soort krijgsraad houdt over de gevangenen. Daar men geen ‘corpus delicti’ ontdekt
had kwam ik er vanaf met een vaderlijke vermaning in 't Fransch. Ik had me eerst in
't Nederlandsch verdedigd.
Enkele dagen smaakte de gevangenissoep me minder, doch dat werd me vergoed
door het koncert vergezeld van bokspartijen, waarop 's avonds vooral, mijn
luidruchtige geburen van 284 me vergastten.
Intusschen zette ik onverpoosd mijn pogingen
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voort om onzen ongelukkigen makker Jef Wostijn te doen in vrijheid stellen, na eerst
tevergeefs beproefd te hebben van den bestuurder te bekomen dat Jef bij mij zou
mogen wonen. Zeker heeft de onderzoeksrechter zulks verhinderd.
Er bleef niets anders meer over dan me rechtstreeks te wenden tot den minster
Vandervelde. Ik zond hem dus den 26sten Maart volgend verzoekschrift:

‘Den Weled. Heer Minister van Justitie, te Brussel.
Hooggeachte Heer Minister,
Ondergeteekende, August Borms, ongesloten in de gevangenis te Vorst, neemt
eerbiedig de vrijheid bij UEdeler bekende menschlievendheid en rechtvaardigheidszin
het jammerlijk lot aan te klagen van drie ongelukkigen, die met hem den 8sten
Februari l. l, zijn aangehouden geworden. Zij heeten Jozef Wostijn, zijn echtgenoote
Pharaïlde van Overmeire en vrouw T'Jollijn, geboren Denteneer; alle drie verblijven
hier eveneens in de gevangenis te Vorst.
Het misdrijf dat de echtgenooten Wostijn wordt aangewreven is dat zij mij in de
woning Jerichostraat 10 te Brussel een kwartier hebben verhuurd waar ik van den
16den November tot den dag mijner aanhouding verbleef. Jozef Wostijn, schilder
van beroep, doch ongeletterd, had enkele maanden voor den wapenstilstand, door
den nood daartoe gedwongen, eene broodwinning gevonden in de bureelen van den
propagandadienst van den Raad van Vlaanderen, Belliardstraat, 41, waar hij
deurwaarder werd en onder de bevelen stond van den heer Faingnaert, leider der
propaganda.
Toen ik dezen laatste, einde Oktober 1918 vraagde of hij mij geene geschikte
schuilplaats wist waar ik bij den terugkeer der Belgische regeering eenigszins veilig
kon verblijven, wees hij me op het huis dat Wostijn bewoonde en waar, volgens hij
wist, verscheidene kamers ledig stonden.
Ik had tot dan toe met Wostijn nog nooit gesproken en hij kende me zeker ook
maar van naam, in
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mijne hoedanigheid van gevolmachtigde van den Raad van Vlaanderen. Ik maakte
van den invloed, dien ik als zoodanig op hem kon uitoefenen, gebruik, om hem ertoe
te bewegen mij een kamer te verhuren, wat hij op mijn aandringen toestond. Wostijn
en nog minder zijne echtgenoote, konnen niet in de geringste mate vermoeden dat
zij daarmede eene strafbare daad begingen, immers hoe konnen die eenvoudige
menschen weten dat een aanhoudingsmandaat tegen mij bestond?
De geheimzinnigheid waarmede ik mijn verblijf omkleedde, het wachtwoord
Cathot dat elke bezoeker moest opgeven om tot mij toegelaten te worden, dienden
slechts, had ik hun gezegd, tot het voorkomen van alle vijandelijkheden tegenover
mij, welke in de eerste opgewondenheid der opgezweepte gemoederen niet uitgesloten
waren. Van de propaganda, die ik van op mijne kamer met bladen, vlugschriften
enz., voerde, wisten die goede lieden niets.
Ik ben derhalve ook verzekerd, Hooggeachte Heer Minister, dat zij zullen
vrijgesproken worden. Maar intusschen lijden zij een droeve gevangenschap en gaan
daar zeer onder gebukt: toen ik beiden den laatsten keer zag in het kabinet van den
heer Onderzoeksrechter Bilaut, was ik getroffen, dat ze zoo vervallen waren.
Ik heb me dan ook verplicht gevoeld bij den achtbaren heer Onderzoeksrechter
herhaaldelijk aan te dringen op hunne vrijlating, alsook op die van Mevrouw T'Jollijn,
wier eenige schuld is dat zij met haar echtgenoot bij mij op bezoek was toen ik op
mijn kwartier aangehouden werd.
De heer Bilaut voert aan, dat de vrijlating van hem niet afhangt, doch van het
militair gerecht en wanneer de belanghebbenden zich tot den heer krijgsauditor Van
Gindertaelen wenden, verwijst hij hen naar den heer Bilaut, welke nu laatst
antwoordde, dat het onderzoek eerst zijn gang moet gaan. Dat kan evenwel nog
maanden duren en middelerwijl ondergaan die ongelukkigen onverdiend eene
schrikkelijke lichamelijke maar vooral zedelijke foltering, geschei-
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den van hun hulpelooze kinderen, ontrukt aan huis en erve, opgesloten met
misdadigers.
Hooggeachte Heer Minister, Uwe naastenliefde kan niet dulden dat dit onrecht
langer blijve duren en ik betrouw dan ook op UEdeler welwillende tusschenkomst
te mogen rekenen om deze zwakken en verdrukten te redden. Ik zelf neem de volle
verantwoordelijkheid op mij van de daden die ik uit liefde voor mijn Vlaamsch volk
gepleegd heb, maar ik wil niet dat onschuldigen met mij getroffen worden.
Aanvaard, enz.
(w.g.) A. Borms.’
Het duurde nog tot half Mei eer onze verdrukkers zich lieten vermurwen: toen
eindelijk werd een bevel van niet vervolging uitgevaardigd voor die drie lotgenooten
en na honderd dagen gevangenschap kwamen ze weêr vrij. Dat voelde ik als een
ware ontlasting. 't Was het tweede heuglijke nieuws, dat ik in de gevangenis ontving;
het eerste had ik te danken gehad aan mijn uitgeweken strijdgenooten, en
hoofdzakelijk aan Dr. Depla z.g. en prof. J. de Decker, die het mogelijk hadden
gemaakt dat mijn beide dochtertjes hare opvoeding konden voltooien in de
Nederlandsche kostschool te Oudenbosch. Zoo bleef nu nog slechts voor onze vier
zoontjes te zorgen.
Een zalige tijd voor mij was de geestelijke retraite, die den 4den Mei begon. Ik
schreef erover aan mijn echtgenoote in dit briefje van 6 Mei:

‘Mijn Beste Rientje,
........................ Alle dagen krijgen we thans twee dubbele sermoenen: een puik
Nederlandsch en een Fransch, 's morgens en 's namiddags, door twee paters Jezuïeten
gepreekt, die om de beurt het verhoog in de cirkelvormige kapel waar zich het
hoogaltaar bevindt, betreden. Met de eenzaamheid in de cel, het “perpetuum silentium”
heel den dag, is het een echt groot retret. Morgen nu gaan we te biechten en Donderdag
zullen we onzen Paschen houden. Ik zal die H. Kommunie opdragen voor u, liefste
Rientje, en voor de kinderen, alsook voor de edele zaak die me hier bracht. Voor u
zal ik vooral vragen dat
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de goede God u kracht en geduld geve, om gelaten en fier als een echte Dakerlia uw
lot te dragen. Er is nu weêr een reden tot ongerustheid weggevallen vermits Anita
veilig aankwam en op dit oogenblik met haar zusje reeds de beste zorgen naar lichaam
en ziel zal genieten. Zie nu eens niet alles langs den zwarten kant in, beste Rientje!
Kent ge dat Spaansch spreekwoord nog dat we in Peru hoorden: “todo depiende del
prisma por qué se mira!”(1) Kijkt ge door een zwart glas, dan ziet ge natuurlijk alles
in 't zwart; maar houdt ge helder kristal naar de zon, wat heerlijke kleuren verschijnen
dan voor uw oog. Welnu ik heb me in het leven aan een heel “gezonde philosophie”
gewend en in alles, zelfs in de zwaarste beproevingen, steeds de lichtzijden
waargenomen. Want alles heeft toch ook een goeden kant: bijvoorbeeld dit groot
ongeluk, dat ons nu vaneen gescheiden houdt, heeft het niet tevens voor gevolg, dat
de kinders een meer verzorgde opvoeding zullen krijgen, dan wij hun anders zouden
kunnen geven hebben? En dat is van onschatbare waarde voor hun later leven. Denk
daar eens goed over na en ge zult in die overweging alleen, reeds menige troostende
gedachte vinden.
Ik heb zoo menige redenen die me mijn huidigen toestand veel minder donker
doen inzien en waar ik mij als zoovele troostmiddelen aan vastklamp, zoodat daardoor
mijn hard lot veel dragelijker wordt. En alles wat dan nog aan lijden overblijft, lijd
ik voor een heilige zaak en offer ik op aan God, opdat Hij ons volk redde.
Rientje, zoo opgevat, wordt de gevangenis, wordt alle grootere smart nog
uitstaanbaar en als ge die gevoelens in uw hart kunt prenten, dan zult ge daardoor
een onzeggelijke verlichting ondervinden.
Rientje, neem me dat preekje niet kwalijk, vooral nu we in de retretweek zijn;
maar 't is uit innige liefde tot u, 't is voor uw goed dat ik het zeg.
Nu hoop ik ook, dat ge regelmatig wat nieuws van

(1) Alles hangt af van het prisma waardoor men kijkt.
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de meisjes zult krijgen en daarin dan ook een steeds vernieuwd genoegen en een
geruststelling zult vinden.
Voelt ge niettegenstaande dit alles dat uwe krachten onder het ongeluk zwichten,
dan moet ge een geneesheer raadplegen: ik zal zoo ge wilt den dokter van de
gevangenis, die een Vlaming is, eens aanspreken en hem verzoeken tot u te gaan.
Wat denkt ge daarover?
Wat de toelating betreft om uw bezoek te ontvangen in de spreekkamer, de heer
bestuurder heeft mij geantwoord dat hij daarover niet meer mag beslissen, maar dat
de aanvragen naar den minister van rechtswezen, dus naar den heer Vandervelde
moeten gestuurd worden......’
Mijn echtgenoote zond dan zoo een verzoekschrift aan den minister, waarin zij
o.a. schreef:
‘Mijn man, zooals UEd. bekend is, werd aangehouden om aan Vlaamsche politiek
gedaan te hebben gedurende den oorlog, en hij is nu sedert drie maand opgesloten
in de staatsgevangenis te Vorst, hier bij Brussel. Ik weet dat hij zich eerlijk geofferd
heeft voor een ideaal, waar heel zijn leven aan gewijd was, sedert ik hem ken. Hij is
me dan ook nog dierbaarder geworden in het ongeluk dat hem thans treft en ik doe,
als zijn trouwe levensgezellin al wat ik kan om zijn hard lot te verzachten. Driemaal
in de week ga ik hem bezoeken, omdat ik weet dat dit vooral hem steunt en troost.
Doch daar ik geheel alleen voor mijn zwaar huishouden sta, ben ik verplicht terwijl
mijn vijf andere kinderen naar school zijn, het jongste op mijn arm mee te nemen en
heel den tijd dat zwaar kind te dragen. Ik zelf ben lichamelijk zwak en tenger en door
het ongeluk dat me treft zijn mijn krachten nog onderkomen, zoodat ik UEd. uiterst
dankbaar zou zijn, Weled. Heer Minister, zoo ik mijn man in de spreekkamer van
de gevangenis regelmatig mocht bezoeken, in plaats van telkens in die kleine hokjes
zoolang te moeten rechtstaan: ik kom telkens gebroken van daar.’
Den 10den Mei werd dat verzoekschrift verzon-
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den: het zou tot den 13den Juni duren eer het ingewilligd werd en ik mijn echtgenoote
en mijn jongste zoontje, den kleinen Edmond, eindelijk in mijn armen mocht drukken.
Ik schreef daarover den 17den:
‘Wat is me dat een genot geweest verleden Vrijdag: drie dagen heb ik geleefd van
de herinnering ervan en nu zullen de volgende drie dagen verloopen in het snakken
naar het naaste zalig uurtje: en zoo is de week dan weêral om. Monnieken heeft zeker
nog verteld over zijn bezoek: ik had hem eens willen bezig hooren, als hij buiten was
uit dezen burcht.’
Den 5den Augustus zou die maatregel uitgebreid worden tot al de politieke
gevangenen en ontvingen wij wel met twintig tegelijk bezoek in een
gemeenschappelijke zaal. Dit was een der verzachtingen aan de gewone
gevangeniswet toegebracht door een koninklijk besluit van 30 Juli 1919, waarbij ten
langen laatste ingevoerd werd wat in het Staatsblad van 3 Augustus daaropvolgende
heet de ‘Tuchtregeling der politieke gevangenen’. Een eigenlijk politiek regiem is
het niet, ofschoon in den Franschen tekst die benaming wordt gebruikt en de minister
zelfs naar het voorbeeld van Frankrijk op dat gebied, verwijst, in 't verslag aan den
koning, hetwelk 't koninklijk besluit voorafgaat. Wel mochten wij voortaan dus
bezoek ontvangen buiten de hokjes, drie kranten lezen per dag, te kiezen uit een lijst
opgemaakt door het ministerie en werden ons nog enkele andere kleine verzachtingen
toegestaan, maar twee hoofdzaken zou men ons onthouden: namelijk een afzonderlijke
verblijfplaats waar wij geheel en al zouden gescheiden zijn van de gewone
gevangenen, en de toelating onze familieleden te ontvangen in onze cel, zonder eenig
toezicht. Deze beide verzachtingen vormen nochtans de basis van het politiek regiem
in Frankrijk en overigens in alle andere landen. Minister Vandervelde en degenen
die met hem de ‘tuchtregeling’ voor de politieke gevangenen hebben ontworpen,
wisten zulks maar zij hebben voorzeker opzettelijk een verscherpt regiem ingevoerd
om ons leven in den kerker minder dragelijk te maken, naar alle waarschijnlijkheid
met het inzicht onze weerstandskracht des te spoediger te breken.
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Aan de invoering van dat zoogenaamd politiek regiem was een bezoek voorafgegaan
van minister Vandervelde, die zeker met eigen oogen wilde zien hoe de politieke
slachtoffers van 't Belgisch Schrikbewind tot dusverre behandeld werden. Den 25sten
Juli, 's namiddags, viel zijne Excellentie op 't onverwachts bij mij binnen, in cel 318,
op de eerste bovenverdieping, waarheen men mij anderhalve maand te voren had
doen verhuizen, zooals blijkt uit dezen brief van 5 Juni aan mijne echtgenoote:
‘Vandaag bij het terugkeeren van 't gerechtshof, een onverwachte gebeurtenis:
woonstverandering naar cel 318, op de bovenverdieping. 'k Heb mijn klikken en
klakken opgenomen in mijn sargie en ben ermeê de ijzeren trap opgeklommen. Het
deed me iets dat celletje waar ik al heel en al meê vergroeid was en mijn goede
geburen die ernaast woonden, te moeten verlaten. In mijn nieuwe kluis ben ik een
schrijflessenaar rijker geworden, gelijk papa zaliger er eenen had op 't gemeentehuis,
en 't is aan dit meubel dat ik nu dit briefje schrijf. Ook heb ik nu een vloer met gele
steentjes, terwijl het beneden planken waren...’
Eens in de week, alsook telkens wanneer men gewit had, moesten wij dien vloer
schuren en bracht de ‘fatik’(1) emmer, borstel en dweil voor dat werkje.
Dat was alles oud, vuil goedje en de borstels waren bijna al zoo kaal als ik zelf,
wat niet belette dat ik mijn plaveitjes schrobde net of het de Belgische Augiasstal
was dien ik te reinigen had. Het laatste stuk vloer, juist voor mijn deur, ging eraan,
toen plots een grijze Waalsche hoofdbewaker mijn cel openwierp en gejaagd eenige
Fransche woorden brabbelend zenuwachtig mijn vuilen emmer op zij schoof en me
wou aan 't verstand brengen dat ik dweil en borstel moest in een hoek werpen. Maar
't was te laat, want daar stond reeds een dikke sympathieke heer met een
demokratischen slappen hoed op zijn hoofd. Ik herkende dadelijk den socialistischen
leider, al had ik hem sedert jaren niet

(1) Zoo noemt men in de Belgische ‘prisontaal’ de gevangenen die het knechtenwerk verrichten.
't Is een verbastering van 't Fransch: ‘le fatigue’, dus de man die het zwaar, vermoeiend werk
doet.
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meer gezien en was hij, de slanke jonge man van toen, nu een zwaarlijvige vijftiger
geworden.
- Dag mijnheer de minister, zei ik hem kalm en hoffelijk, middelerwijl den
schuurborstel tegen den muur zettend.
- Pardon, je suis d'une génération qui ne parle pas encore le flamand.(1)
Waarop ik deed opmerken dat ik hem nochtans aandachtig weten luisteren had
naar een Nederlandsche redevoering van Kamiel Huysmans en ik dacht erbij: dat het
geslacht van niet-Nederlandschsprekende Belgische ministers wel lang bleef duren.
Hij ging dan voort in 't Fransch en verklaarde zeer tevreden te zijn, dat ik er zoo
goed uitzag. Ik zei dat ik zulks te danken had aan mijn huidig gerust leven en mijn
gerust geweten.
Dit deed hem goedmoedig glimlachen en me vriendelijk aankijkend zei hij:
- Tout ceci n'aura été qu'un incident dans votre carrière politique(2), waarbij hem
wellicht zijn eigen schilderachtige uitdrukking te binnen kwam, ‘le chassé croisé des
prisonniers politiques’, de kruissprong door de politici in stormachtige tijden
uitgevoerd, wanneer de overwinnaars van den dag uit den kerker wippen en hun
verslagen vijanden erin gedraaid worden.
Ik legde den aandachtig luisterenden minister nu ons optreden in den oorlog uit:
Terwijl de Haversche regeering alle recht bleef weigeren aan de Vlamingen, zagen
wij een kans om 't Vlaamsch volk vrij te maken. Beweerde men niet, te strijden voor
het recht en de vrijheid der kleine nationaliteiten? Welnu we hebben die kans willen
waarnemen. Het is mislukt, ik heb het spel verloren en ik betaal.
Die uiteenzetting moet op mijn belangstellenden bezoeker wel indruk gemaakt
hebben, want in zijn redevoering, die hij uitsprak in de Kamer tijdens de behandeling
van het clementie-wetje, begin November 1928, herinnerde hij eraan en vatte mijn
woorden, al te

(1) Neem me niet kwalijk, ik behoor tot een geslacht dat nog geen Vlaamsch spreekt.
(2) Dit alles zal slechts een voorvalletje geweest zijn in uw politieke loopbaan.
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bondig wel is waar, aldus in 't Fransch samen: Borms zegde mij met ietwat
grootsprakerigheid: ‘Ik heb gespeeld, ik heb 't spel verloren, welnu ik betaal.’ Wat
de heer Vandervelde tijdens ons onderhoud niet kon vermoeden, is dat ik bij mij
zelven dacht: ‘Maar 't spel is niet uit, mijnheer de minister.’
Dan ging het gesprek voort over het gevangenisleven en de minister vraagde of
wij kranten mochten lezen. Op mijn ontkennend antwoord, zei hij dat we er voortaan
drie per dag zouden mogen ontvangen. Toen ik ‘Ons Vaderland’ opgaf, zag ik hem
een oogenblik een bedenkelijk gezicht zetten. Hij bleef niettemin zeer hoffelijk tot
het einde toe, wenschte me goeden moed en verliet, minzaam groetend, mijn cel.
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Het onderzoek
Het zal wel de bedoeling van onze verdrukkers geweest zijn mij voor den krijgsraad
te doen verschijnen, waar militaire rechters uit hetzelfde hout gesneden als een Van
Gindertaelen, kort spel met mij zouden gemaakt hebben. Dat is zeker een der redenen
geweest waarom zij den 16den November 1918 bij hun terugkeer den staat van beleg
hebben uitgeroepen.
De krijgsraden en de militaire hoven maakten het evenwel zoo bont, dat het
parlement oordeelde door de wet van 30 April 1919 dien staat van beleg te moeten
opheffen en den 2den Mei 1919 kregen aldus de assisenhoven hun rol terug.
Hoezeer hij ook moet gewenscht hebben mij aan de wraakzucht van ‘das Militär’
over te leveren, zal het onderzoeksrechter Bilaut spoedig onmogelijk gebleken zijn
met zijn taak klaar te komen in April. Met juffrouw Roza de Guchtenaere en andere
aktivisten wier dossier minder lijvig was dan het mijne, zette men het intusschen
haastig op een loopje zoodat de krijgsraden van 't Groot Hoofdkwartier zich nog
konden verkneuteren in het uitspreken van ongehoord strenge vonnissen en straffen,
welke zelfs toen reeds indruischten tegen het volksgeweten.
Nu ik aan de heeren sabelsleepers ontsnapte, zou men er evenwel voor zorgen dat
de zaak Borms op het Brusselsche kermisprogramma kon gebracht worden, hetwelk
voor den 21sten Juli de gewone tararara-feesten voorzag, voor den 22sten en den
23sten de ontvangst van Poincaré en voor den 24sten het begin van 't gretig verlangd
aktivistenproces. Schooner ‘nationale feesten’ zou Beulemans nog nooit beleefd
hebben.
Om ditmaal voorzeker gereed te zijn, zette M.
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Bilaut zijn onderzoek voort met onvermoeibaren ijver en vanaf den 20sten Mei deed
hij me dagelijks naar zijn kabinet komen, op een der bovenverdiepingen van 't
reusachtig Brusselsch gerechtshof. Dat duurde zoo tot einde Juni en ik heb in die
spanne tijds heel wat menschen leeren kennen van allerlei pluimage. Want den eenen
dag werd ik in de gevangeniskar vervoerd met leden van de Niclot-bende, den
‘Nikkelen’ noemden ze gewoonlijk hunnen aanvoerder, die een berucht voetbrander
moet geweest zijn, welke de schrik was van de boeren in de Brusselsche omgeving,
zooals Nauwelaerts en zijn trawanten in 't Antwerpsche, Van Hoe- Verstuyft in
Oost-Vlaanderen, anderen in 't Brugsche onze landlieden deden sidderen en beven.
Allen waren op roof uit in de boerenhoeven en de meesten hunner hebben maanden,
ja soms jaren onze buitengemeenten kunnen onveilig maken en tientallen slachtoffers
doen vallen, omdat het Belgisch gerecht zich toen bijna uitsluitend bezighield met
het najagen van aktivisten, en al die moordenaars en struikroovers om zoo te zeggen
ongemoeid liet.
Een anderen dag zat ik bij een Franschman van Watrelos, die zijn ‘maîtresse’ van
kant gemaakt had te Brussel en daar zoo onverschillig over sprak, alsof hij maar een
vlieg zou gedood hebben: hij werd evenwel ook verdacht van een sluipmoord te
Robaais en tegen die misdaad kwam hij hevig in verzet. Zijn groote vrees was dat
men hem zou uitleveren aan Frankrijk, waar hij gevaar liep geguillotineerd te worden.
Zijn scherpe, vrijpostige blik kon dan ook niet volkomen den angst verbergen, die
voorzeker in zijn ziel heerschte.
Heel wat sympathieker was de Waalsche minnaar, die uit minnenijd op zijn geliefde
geschoten had en zich zelf daarna een kogel in zijn opengesperden mond joeg: dit
propectiel bleef op echt wonderbare wijze in zijn kin steken, waar hij het mij liet
voelen. De nog jonge man was aan zijn proefstuk niet: gedurende zijn soldatentijd
had hij hetzelfde uitgehaald te Luik en dit had hem reeds eenige jaren verblijf in de
Leuvensche gevangenis gekost. Hij ook beweerde aan zijn jaloerschen drift niet te
kunnen weerstaan ofschoon hij
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telkens nadat 't schot gevallen was, betreurde wat hij gedaan had. We moesten
dagelijks met de dievenkar voorbij de plaats waar zijn drama gebeurd was en toen
we eenmaal samen in de gang van den wagen stonden, wees hij me dat alles door de
luchtgaatjes bovenaan langswaar we in de straat konden kijken. Wat er van dien
Waalschen Othello nadien geworden was, wist ik niet tot ik hem eens, jaren later,
naar de wandelhokjes zag stappen te Leuven en me van verre tersluiks zag groeten
en zes vingers zag opsteken: hij had dus zes jaar gekregen.
Een ander bekende uit die dagen van mijn onderzoek was ‘Karl’ een Duitsch
soldaat van den landstorm uit Crefeld, die gedurende de bezetting te Opwijk al spelend
met kinderen, naar een knaapje gemikt had en den overgehaalden haan van zijn
geweer liet vallen in de meening dat het niet geladen was: een schot knalde evenwel
en 't arme kind viel levenloos ten gronde.
Bij de bezetting van 't Rijnland had de militaire veiligheid den onwillekeurigen
dader van dien doodslag aangehouden en hoewel hij kon bewijzen dat zijn Duitsche
oversten hem reeds zwaar gestraft hadden voor zijn onvoorzichtigheid, bracht men
hem geboeid naar Vorst. Aanklagers waren opgetreden naar 't schijnt, die hem nu
beschuldigden het knaapje opzettelijk te hebben doodgeschoten. Karl was om zoo
te zeggen waanzinnig geworden van verdriet en eens zagen we hem zich van 't hoogste
van de wenteltrap in het gerechtshof naar beneden storten, tot groote ontsteltenis
vooral van de twee gendarmen, die hem geketend hadden vastgehouden. Iedereen
meende dat Karl morsdood zou beneden liggen: maar hij had niet eens een breuk.
Hoe het hem verder vergaan is, weet ik niet.
Om me niet te vervelen in de vuile cellen van het gerechtshof, waar we dikwijls
urenlang opgesloten zaten eer men ons geboeid bij den onderzoeksrechter bracht,
stak ik altijd een of ander deeltje van Fritz Reuter's werken op zak, me door mijn
broer Jan uit Scheveningen gezonden. Maar hoe aantrekkelijk de lezing van ‘Ut mine
Festungstid’ of ‘Ut mine Stromtid’ ook was, telkens we gezelschap hadden, werd
door-
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gaans de voorkeur gegeven aan een praatje, zoo blij is men eens met iemand te kunnen
spreken. Zij die reeds een tijd opgesloten waren, zwegen gewoonlijk geen minuut:
ze vertelden hun zaak, meestal om hun volkomen onschuld te doen uitkomen, doch
ook soms op een echt cynische wijze en berekenden dan de kansen die zij hadden
op een vrijspraak.
Ik herinner mij zeer levendig een Brusselsch ‘ketje’ die de straffen welke hem
wachtten, waarlijk op een goudschaaltje wog, daarbij blijk gevend van heel wat
bedrevenheid in zake strafrecht en strafvordering.
Allen hadden een heilige vrees voor den onderzoeksrechter Devos, die naar 't
schijnt niet malsch was voor de betichten en wiens naam dikwijls voorkwam in de
talrijke muurkrabbels waarmeê die cellen volgeschreven waren. Ook onder de
karikaturen was hij het meest vertegenwoordigd en ik zie hem nog, prachtig gelijkend
bengelen aan een galg en elders doorschoten met een pijl, te midden van talrijke,
soms echt walgelijke teekeningen en raadgevingen als deze: ‘Bekent nooit!’, ‘Hoe
minder ge zegt, hoe beter’, enz. in onze taal of in 't Fransch.
Nieuwelingen, die versch aangehouden zeker voor een eerste ondervraging hier
voorloopig op het gerechtshof werden vastgezet, waren negen keeren op de tien zeer
terneergeslagen en knoopten niet gauw een gesprek aan. Dit was ook het geval met
een rijken leerlooier uit Hoei, beticht van handel met de Duitschers en die enkele
dagen nadien dood gevonden werd in zijn cel te Vorst: twee onzer gevangen vrienden,
geneesheeren van beroep, riep men er in allerhaast bij, doch zij konden enkel
vaststellen dat het onherroepelijke was geschied: de wanhopige had zijn polsader
opengesneden met een lemmertje van zijn Gilette- scheermes en was doodgebloed.
Van een lid der Niclot-bende vernam ik eens waarom hij op zijn klompen naar 't
onderzoek moest komen: met twee andere gevangenen uit Vorst stond hij eenige
weken geleden in de gang van de dievenkar. Een hunner haalde een zaagsken te
voorschijn en begon dadelijk in de plank onder hen een gat te zagen, waardoor
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hij zich op de straatsteenen liet vallen en zijn twee gezellen hem onmiddellijk volgden,
terwijl de kar voortrolde en de voerman met de twee gendarmen op den bok, niet 't
minste onraad vermoed hadden. Eerst bij de aankomst te Vorst bemerkten ze dat de
vogels gaan vliegen waren. Alle drie werden ze evenwel teruggesnapt, mijn zegsman
op de stoomtram naar Luik.
- 'k Heb te veel tijd verloren, mijnheer, zei hij, met mijn lief te gaan halen; anders
had ik al over de grens gezeten.
Daarop volgde een uitval tegen 't vrouwvolk dat volgens hem, de grootste oorzaak
was, van 't ongeluk van de mannen.
Nu had hij voorgoed alle kans op ontvluchten verkeken, want men bewaakte hem
sedertdien als een zeer gevaarlijk wezen, deed hem 's avonds zijn kleeren op zijn
stoel buiten de cel zetten en nu moest hij ook met blokken aan, naar 't paleis komen.
- 't Is erg, mijnheer, jammerde hij, 't is erg! En ik verwacht ten minste twintig jaar.
De ‘Nikkelen’ zou zeker de doodstraf krijgen.
Ongeveer op datzelfde tijdstip, werden mij van bevriende zijde ook voorstellen
gedaan om te ontvluchten. Het was een plan dat zou uitgevoerd worden op zijn Sinn
Feinsch. Een aantal Vlaamsche Oudstrijders waren bereid de dievenkar, waarin ik
nu dagelijks vervoerd werd naar 't gerechtshof, aan te vallen, te omsingelen en mij
vrij te maken. Met vastberaden kerels was er groote kans dat dit zou gelukken zonder
zelfs één druppel bloed te vergieten. Ik wees nochtans het zoo edelmoedig voorstel
van de hand, daar ik bij mijn besluit wilde blijven voor de rechtbank te verschijnen
om zoo tot ons volk te kunnen spreken, het aktivisme te verklaren en tevens een
schild te zijn voor de minder verantwoordelijke lotgenooten, die in de klauwen van
den Belgischen verdrukker zaten. Ik deed den trouwen vriend, die mij de verlossing
voorspiegelde, inzien dat zoo onze wakkere V.O.S.-sen slaagden, mij na die ‘schaking’
niets anders te doen stond dan uit te wijken; nu, had ik zulks beoogd, dan zou ik het,
begin November, zonder de geringste moeilijkheid reeds hebben volvoerd.
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Nadien heb ik nog uit Leuven kunnen ontsnappen, maar dat vertel ik later te gelegener
tijd.
Een heuglijke gebeurtenis was het, wanneer we bij dat vervoer naar 't paleis, de
kans hadden een onzer aktivistische strijdgenooten als gezel te treffen, zoo b.v. de
dagen dat we samen voor de raadkamer moesten verschijnen. Volgens de wet had
die maandelijks uit te spreken over wel of niet bekrachtiging van ons
aanhoudingsbevel. Doch met Vlamingen stak het zoo nauw niet en menige maand
ging voorbij zonder dat we voor de raadkamer kwamen.
Telkens wanneer onze vrienden die in Antwerpen zaten, beroep aanteekenden
tegen de bekrachtiging vanwege de raadkamer, moesten zij daarvoor naar Brussel
vervoerd worden en kwamen dan te Vorst terecht, waar ik zoo o.a. onze makkers
Herman Vos, Firmijn Mortier en Marten Rudelsheim z.g. van verre kon zien en soms
vlug groeten. Bij onzen vriend Rudelsheim, die den 10den September 1920 in de cel
te Antwerpen zou bezwijken, was dit vluchtig weerzien ons laatste vaarwel.
Een ontmoeting die ik me ook steeds zal blijven herinneren, is die van onzen
strijdmakker Hendrik Jacobs, den kranigen Algemeenen Bestuurder van het Algemeen
Sekretariaat van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen voor Vlaanderen tijdens het
Vlaamsch bestuur. Ik had hem, alsook Dr. Bruwier den waarden Westvlaamschen
voorman, van 't begin af te Vorst opgemerkt door zijn flinken tred en fiere houding
als hij naar 't bezoek stapte; later toen ik naar de bovenverdieping verhuisde was
mijn cel een tijdlang rechtover de zijne en kon ik hem zoo bij gelegenheid van verre
eens toeknikken. En nu, den 22sten Mei 1919 had ik 't geluk dat we beiden in dezelfde
kar werden opgeladen en ik op een bank naast hem mocht zitten.
In zijn zeer lezenswaardige ‘Brieven uit de Gevangenis van 344’(1) verhaalt hij zelf
dat gelukkig ritje en eindigt zijn pittig geschreven en trouw verslag aldus: ‘Daar stopt
de kar. Een laatste lange, trotsche

(1) Eerste deel Blz. 36. Deze ‘Brieven’ werden uitgegeven door de N.V. ‘Ons Vaderland’ te
Brussel, ten jare 1919.
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Mevrouw Borms en hare zes kinderen
(Foto genomen kort na de aanhouding van Dr. Borms)
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Foto van Dr. Borms in 't gangetje naast de assisenzaal van het gerechtshof te Brussel genomen
(Verschenen in het Brusselsch blad ‘La Dernière Heure’ van 7 - 9 - '19)
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blik in elkanders oogen, en wij worden, geboeid, ieder naar zijn cel geleid.
Spreken wij nog ooit met elkander?’
Ja, na bijna tien jaar hebben we malkaar weer ontmoet, de handen nogmaals forsch
ineengestrengeld en gejubeld om de vruchten van de gebrachte offers.
Wie den 28sten Mei 1919 even na den middag door de breede gang zou gekomen
zijn voor de bureelen van de onderzoeksrechters ten paleize te Brussel, had me daar
zien zitten op een breede bank naast mijn echtgenoote, die bitter weende en maar
niet te troosten was. Ik had namelijk aan den heer Bilaut gevraagd me toe te staan
mijn vrouwtje te ontmoeten op 't gerechtshof, daar ik nu met die onafgebroken
ondervragingen in zijn kabinet, al mijn bezoeken in de gevangenis, moest missen.
Hij gaf de toelating maar op een wijze die van dat weerzien een echte foltering
maakte. De gendarmen deden me een zware keten aan en bleven op een paar meters
afstand van ons, streng toezien; met moeite mocht Rientje mij een witte boterham
geven met kalfsvleesch waar ik gretig in beet, omdat het me een lekkernij was nu ik
sedert maanden niets anders gegeten had dan den groven gevangeniskost.
Telkens als ik de snee brood naar mijn mond bracht rammelden de ijzeren boeien
en dit trof mijn vrouwtje zoo, dat ze luid begon te snikken. In mijn brieven, die zij
zoo zorgvuldig bewaarde, vind ik een velletje met een madeliefken uit mijn
wandelhokje erop genaaid, en gedagteekend ‘Ons Heer Hemelvaart, 29en Mei 1919,
waarin ik het heb over dat droef bezoek:

‘Mijn Liefste Rientje,
Wat had ik medelijden met u gisteren. 't Was ook onmenschelijk me zoo geboeid bij
u te brengen: maar ik ben daar reeds tegen verhard, immers ze hebben mij reeds zoo
dikwijls die ketens aangedaan, dat ik het niet meer merk.
Toen ge Maandag weg waart, vreesde ik nochtans dat het u te zeer zou hebben
getroffen en ik was juist zinnens u daarover Woensdag te ondervragen en voor te
stellen, als het u teveel ontroerde, die bezoeken in 't gerechtshof te schorsen. Ik hoop
nu dat
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de komst van tante Camilla die droeve gedachten wat zal verdrijven en ge weêr even
moedig als vroeger tegen 't noodlot het hoofd zult bieden. Denk dat zoovele eerlijke
Vlamingen diezelfde kluisters dragen en dat het door die ketens is, dat Vlaanderen
vrij zal worden. Als ik dat bedenk, dan worden mijn boeien me duurbaarder en ik
ben fier telkens men mij er in vastkluistert. Het schijnt dat die ondervragingen 's
achternoens Maandag een einde zullen nemen en gij dus Woensdag me weêr naar
gewoonte in de gevangenis kunt komen bezoeken...’
Die ondervragingen bij Bilaut bleven evenwel nog een heel deel van de maand Juni
's morgens en 's namiddags voortduren. Hij was begonnen met me eerst dagen lang
in tegenwoordigheid te brengen van de verschillende personen die tegen mij kwamen
getuigen. Ziehier enkele meldenswaardige ervaringen, welke ik bij die konfrontaties
heb opgedaan: Zekere Batardy, een Brusselsch dagbladschrijver, van wien ik een
zeer smadelijk artikel had gelezen in zijn blad ‘Le XXe Siècle’ over mijn bezoek
aan het gevangenkamp te Diest, was nu heel wat voorzichtiger in zijn uitlatingen.
Hij durfde zijn vorige beschuldiging als zou ik bij de Duitschers strafmaatregelen
hebben geëischt tegen die gevangenen, niet meer staande houden, zoomin als andere
even lasterlijke beweringen. Ik had daar altijd in 't Nederlandsch, want ik sprak steeds
uitsluitend mijn taal, de zuivere waarheid tegenovergesteld, aangaande die feiten te
Diest, nl. dat dit bezoek begin Oktober 1918, geschiedde heelemaal ten voordeele
van de gevangenen; dat benevens mij, als vertegenwoordiger van ‘Volksopbeuring’,
een afgevaardigde van de ‘Agence Belge’ was uitgenoodigd die onmiddellijk had
aanvaard, maar niet omzag, voorzeker omdat de Duitschers in Oktober voorgoed aan
de verliezende hand waren; dat ik alvorens het kamp te betreden een verklaring had
moeten onderteekenen waarbij ik mij verbond met geen enkelen gevangene te zullen
spreken; dat Batardy dus een heel verwrongen voorstelling van de feiten had gegeven.
De Brusselsche persman voor wien het ‘Ik zweer de waarheid te zeggen’ zeker nog
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eenige waarde had, was er niet ver van af me verontschuldiging te vragen voor de
hoonende bijdrage in zijn blad.
Menig andere legde wetens en willens een valschen eed af, zoo b.v. die beruchte
Marcel Witvrouw, onderwijzer te Herent, die de lafheid dan nog verder dreef, en een
vuistslag gaf aan een weerloozen gevangene. Zulks gebeurde den 14den Juni in 't
bijzijn van den onderzoeksrechter Bilaut, wiens dubbelzinnige houding me toen heeft
geleerd dat onder zijn uiterlijke hoffelijkheid een bittere vijandschap tegen ons
verborgen lag. Ik stelde een leugen van Witvrouw terecht, waarop deze rechtsprong
en me een slag toebracht terwijl hij schreeuwde: ‘Als ge ooit in Herent terugkomt,
dan maakt de bevolking u kapot’. Noch de onderzoeksrechter, noch de aanwezige
griffier verroerden een vin om me te verdedigen, zoodat ik voor het afweren van een
tweeden slag naar de zware elektrische lamp greep, welke op de schrijftafel stond.
Dat bracht den woestaard tot bedaren en hij zette zich neer, nu in 't oog gehouden
door de twee gendarmen, die men ondertusschen binnengeroepen had.
Ik vraagde den heer Bilaut of Witvrouw niet strafbaar was voor dien laffen aanval.
‘Neen’, was het antwoord, ‘maar gij kunt vervolgd worden om een getuige te hebben
bedreigd’!
's Anderen daags stond heel dat voorval, natuurlijk met een anti-Vlaamschen bril
bekeken, in ‘Le Soir’ van Brussel, en daar ik niet kan aannemen dat de griffier openlijk
zulke grove onbescheidenheid zou hebben durven begaan, moest ik wel besluiten
dat het de onderzoeksrechter zelf was, die toen en ook nog bij andere gelegenheden
de Vlaamsch-vijandige krant inlichtte. Juist vóór mijn terdoodveroordeeling
verschenen in hetzelfde blad verscheidene stukken uit mijn dossier, waarmee men
stemming wilde maken tegen mij, en ik vraag me af of dat alles niet door de
bemiddeling van Bilaut geschiedde?
Wie ook wel verdient vermeld te worden, is de accijnsoverste van St.
Genesius-Rode, een Luikerwaal, die me kwam aanklagen als ‘chef de bande’ omdat
de aktivisten gedurende den oorlog getracht hadden hem
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naar 't Walenland te doen verplaatsen en door een Nederlandsch-sprekenden ambtenaar
te doen vervangen. Hij wees erop dat Rode nog steeds ‘un foyer activiste’ was en
smeekte Bilaut dat het gerecht dien zou uitroeien. Volgens den onderzoeksrechter
stond men daar nu tegenover ontwapend, vermits de grondwet de vrijheid van
denkwijze waarborgde en de aktivisten slechts konden vervolgd worden voor wat
zij gedurende den oorlog hadden gedaan.
Zoo werden een vijf-en-dertigtal getuigen ten laste, met mij gekonfronteerd, wier
aantijgingen ik alle kalm weerlegde zonder er zelfs gewag van te maken dat ik
sommige dier beschuldigers diensten bewezen had gedurende den oorlog en dat ik
van eenen, zekeren Jan Velle, destijds woonachtig te Berchem, zelfs een foto had
bezeten waarin hij mij zijn dankbaarheid uitdrukte. Die foto staat in een lijvig ‘album’
mij in 1917 geschonken door de krijgsgevangenen te Göttingen en dat een groot
aantal portretten bevat, meestal van een opdracht voorzien. Het parket legde beslag
op dit album evenals op verscheidene andere, mij dierbare voorwerpen, die ik nog
altijd niet heb kunnen terugkrijgen.
Benevens de konfrontaties hadden ook de ondervragingen plaats over heel mijn
aktivistische werking. Ik speelde van 't begin af met open kaart, wat ten gevolge had
dat men mij nooit op eenige tegenstrijdigheid heeft kunnen betrappen.
Mijn verdediger Mr. Schiltz zou verkozen hebben dat ik den brief, dien wij, na
mijn eerste aanhouding en die van Dr. Tack den 8-II-'18, als gevolmachtigden van
den Raad van Vlaanderen naar den Verwaltungschef dh. Schaible zonden, had
verloochend. Wij stelden in dien brief aan de Duitsche overheid sommige maatregelen
voor, om te beletten dat de Belgische magistratuur dergelijke wederrechtelijkheden
zou herhalen; wij wilden tevens voorkomen dat de Duitschers te streng tegen de
schuldigen zouden optreden. want wij waren in dat opzicht slimmer dan de Belgische
machthebbers en trachtten zoo weinig mogelijk martelaars te maken. Van dien brief
wiens echtheid ik gemakkelijk had kunnen in twijfel trekken, vermits het parket er
slechts een onnauwkeurig afschrift van bezat, heeft het gerecht
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een verklikking gemaakt ten einde me zoo art. 121bis in de schoenen te kunnen
schuiven.(1)
Het voordeel van mijn oprechtheid, die wel eens voor al te naïef gehouden werd,
is dat de Wullussen en andere Belgische spionnen mogen speuren en archieven stelen
zooveel ze willen. Ze zullen nooit iets ontdekken dat mij leugenachtig zou maken.
Daarbij al wat we deden, hebben we met een eerlijk inzicht gedaan, om ons Vlaamsch
vaderland uit de verdrukking te redden, we moeten dus de waarheid niet schuwen
en het volle licht mag schijnen op al onze handelingen.
Toen de onderzoeksrechter met zijn taak klaar was, liet hij het loodzwaar dossier
‘Borms & T'Jollijn’ zooals onze zaak toen nog heette, neerleggen ter griffie van de
boetstraffelijke rechtbank, waar wij het den 26sten, 27sten en 28sten Juni mochten
gaan lezen. Die lezing heeft me wel een en ander geleerd, dat ik tot dusverre nog
niet wist. Zoo o.a. het ongewoon wedervaren van de gezusters Adrienne en Zozima
Roelstraete van Kortrijk. Deze beide juffrouwen waren drie dagen na mijn aanhouding
voor de eerste maal in hun leven naar Brussel gekomen en daar ze wisten hoe gastvrij
ze zouden worden ontvangen in de Jerichostraat nr. 10, bij de familie Wostijn, gingen
ze daar aanbellen, den 11n Februari, kort na den middag. Ze vielen er in de armen
van een politieagent, want sedert mijn aanhouding werd het huis voortdurend bewaakt
en al de bezoekers pikte men op. In een verslag van den inspekteur der militaire
veiligheid, L. Fronville, schrijft deze ‘nous les écrouons à la disposition de Monsieur
l'Auditeur Militaire, urès le Grand Quartier Général’.(2)

(1) Hier zij nog aangestipt dat uit nr 288 van mijn rechtsbundel of dossier blijkt dat die brief van
den 8sten Februari medegedeeld werd aan onderzoeksrechter Bilaut den 2den Mei '19 door
den auditeur-militair Gilson die hem ontvangen had van den bevelhebber der militaire
veiligheid.
(2) ‘Wij rekenen ze in ter beschikking van den Heer Krijgsauditor bij het Hoofdkwartier.’ - We
zagen reeds dat ook mijn echtgenoote zoo aangehouden werd enkele uren na mij. De
inspekteur der militaire veiligheid, Fronville, schrijft in zijn verslag (bundel nr. 128): ‘pour
ne pas priver les enfants des soins de leur mère, nous n'avons pas écroué cette dernière que
nous faisons surveiller.’ (Om de kinderen niet te berooven van de zorgen hunner moeder,
hebben wij deze laatste, welke wij doen bewaken, niet gevangen gezet.)

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

54
Zoodat de gezusters Roelstraete te Vorst opgesloten werden! Wat een gezicht moeten
die meisjes getrokken hebben, die niets afwisten noch van Borms, noch voorzeker
ook van 't aktivisme en vermoedelijk enkel een plezierreisje naar Brussel op het oog
hadden. Men begrijpt dan ook maar al te best hun briefje uit Vorst aan den
onderzoeksrechter Bilaut.
‘Gij kunt dat niet gelooven hoe peinelijk het is voor ons de eerste maal wij naar
Brussel komen, dat zij ons alzoo opsluiten zonder te weten waarom.’
Wanneer ze na eenige dagen van hun verbazing wat bekomen waren, zullen ze
voorzeker van uit den kerker een brief geschreven hebben aan een Kortrijkschen
advokaat, want ik vond in het dossier onder nrs. 195 en 201 afschrift van twee brieven
van Mr. Em. Lagae, uit Kortrijk, den eenen aan den prokureur gezonden en den
anderen aan den krijgsauditor. Er ontspint zich dan een briefwisseling tusschen
onderzoeksrechter Bilaut en den reeds vernoemden substituut van den krijgsauditor,
Van Gindertaelen, welke laatste verklaart niets af te weten van die twee vrouwen.
Bilaut ondervraagt beide zusters dan den 25sten Februari en na 17 dagen
gevangenschap worden ze eindelijk vrijgelaten. Of die losgelaten slachtoffers van
de S.M. zullen geloopen hebben naar 't station, om met den eersten trein de vervloekte
plaats te verlaten, waar ze zoo een onzalig avontuur beleefden, dat hun misschien
nog altijd niet klaar geworden is!
Wat ik ook vond in het dossier: menige verklikking ('t was toen immers de bloeitijd
dier patriotardische deugd) waarvan hier een staaltje:

‘Waterloo, le 19-2-1919.
A Mr le juge Bilaut,
Je considère comme un devoir civique de vous faire savoir que Borms et sa famille
se rendaient régulièrement le dimanche chez Alfons Swaelens, cultivateur, activiste
à Waterloo (Faubourg). Peut-
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être une enquête faite de ce côté vous donnerait-elle quelques renseignements utile
(sic). Je vous présente Monsieur, mes respectueuses salutations.(1)
J.M.D.
cultivateur, (Faubourg)
Waterloo.
Den 22sten schreef de onderzoeksrechter Bilaut aan zijn kollega te Nijvel om tot een
huiszoeking te doen overgaan, bij Swaelens, ‘in geval die als aktivist bekend staat’
en te zien of Faingnaert zich daar niet verbergt. (Mijn rechtsbundel nr 172.)
Pachter Swaelens was eenvoudig een Vlaamsche landbouwer, dien ik met mijn
schoonbroeder, een vriend van hem, en mijn echtgenoote, tweemaal bezocht heb en
die zich nooit met politiek bemoeid heeft, maar hier laffelijk verklikt werd door een
Waalschen boer, zeker uit broodnijd. En dat noemen ze ‘un devoir civique’. Om van
te walgen! Maar, 't is waar, het gerecht zelf had de burgers aangezet tot dat vies
werkje en met dat doel over heel Brussel tientallen bureelen aangeduid waar men
zich van dien ‘burgerplicht’ kon komen kwijten. Of er gebruik van gemaakt werd!
Het moet u derhalve niet meer verwonderen, dat ik in het dossier nr. 261 zelfs een
aanklacht vond tegen mijn schoonbroeder, uitgaande van zijn werkvrouw en van
twee andere personen, die hij gedurende den oorlog uit den nood had gered. Belgische
dankbaarheid!
Den 13n April moest mijn zwager dan ook vóór mijn onderzoeksrechter
verschijnen, die hem voorloopig vrijliet, omdat de aanklacht, nl. het voeren van
aktivistische propaganda, niet genoegzaam bewezen was.
Wat me vooral pijnlijk trof was het geval van iemand dien ik ontmoet had te
Keulen, toen mijn familie daar de laatste weken van den oorlog verbleef. Hij kwam
er dagelijks bij mijn echtgenoote en kinderen,

(1) ‘Aan den Hr. rechter Bilaut,
Ik beschouw het als een burgerplicht U te laten weten dat Borms en zijn gezin regelmatig 's
Zondags bij Alfons Swaelens kwamen, landbouwer, aktivist, te Waterloo (Faubourg).
Misschien zou een onderzoek in die richting gedaan, U eenige nuttige inlichtingen kunnen
verschaffen. Ik bied U, Mijnheer, mijne eerbiedige groeten.
J.M.D.’
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deed zich voor als een vriend van den huize, verzocht mij om diensten, welke ik hem
bereidwillig bewees en nu vond ik van zijn hand een naamloozen brief, gericht tot
den minister van oorlog en aanvangend als volgt: ‘Je préfère rester inconnu, cependant
je crois devoir vous faire les communications suivantes: faits que je vous rapporte
tels que je les sais, pour le bien de la patrie............’(1) En dan volgen enkele
vertrouwelijke inlichtingen welke ik hem gaf, en die zonder groot belang waren,
doch me het bewijs leverden dat hij, die nochtans veinsde een goed Vlaamschgezinde
te zijn, eigenlijk een adderslang was, die zich onder het meest onschuldig uiterlijk
verborg.
Hij zal deze regelen wel te lezen krijgen en zich dan schamen over zijn zoo
onkristelijke trouwelooze daad, die des te gemeener is, daar hij den minister wel op
het hart drukte, zijn brief nooit te laten zien, daar ik anders zou kunnen vermoeden
wie hem geschreven had. Foei, eerwaarde! En aan zoo iets bezondigt zich een
intellektueel, een dienaar des Heeren! Wat heeft een eeuw Belgische verbastering
van onze menschen gemaakt!?
Laten wij dat potje nu liever maar dekken, want er stijgt een al te verpestende reuk
uit; toch zij nog als typische bijzonderheid vermeld dat een dier verklikkers, de
gemeentebeambte Alfons Hellinckx, die een familie uit de Broustinlaan aanklaagde,
omdat hij den 14den Maart er mijn vader zaliger had zien bellen, in de
Groot-Brusselsche ‘Avenue des Gloires Nationales’ woont. Hij is daar op zijn plaats!
Het dossier leerde me ook (nr. 298 bis) dat een substituut, wiens naam evenwel
onleesbaar was, aan den prokureur generaal schreef: ‘Sevens Alphonse pourrait en
tous cas être un témoin utile à l'accusation dans le procès de Borms et Cts. (w.g.)
Son dévoué substitut’.(2) Die man moest een goeden neus hebben...
Om te sluiten nog eenige data uit stuk 68 van den

(1) ‘Ik blijf liever onbekend, evenwel meen ik U de volgende mededeelingen te moeten doen:
feiten, welke ik U overbreng zooals ik ze weet, voor het welzijn van 't vaderland...’
(2) ‘Alfons Sevens zou in alle geval een nuttig getuige kunnen zijn voor de beschuldiging, in
de zaak Borms en konsoorten. (w.g.) Zijn toegenegen substituut.’
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bundel: Den 17den November 1918 schrijft de krijgsauditor van Brabant, Mathieu,
aan Bilaut, dat hij zijn ambt opnieuw uitoefent.
Denzelfden dag wordt een opleidingsbevel tegen mij uitgevaardigd.
Den 19den November stuurt men voor een huiszoeking adjunkt Dexters, van het
politiebureel in de Radiumstraat, te Schaarbeek naar onze woning aan de Rogierlaan
306. Hij vindt er slechts een huisbewaarster die zegt dat we in Dusseldorf zijn. 'k Zat
evenwel sedert den 16en in het hartje van Brussel.
‘Perquisition infructueuse’, verklaart de adjunkt.
Reeds den 15den November, las ik in datzelfde stuk 68, was het Antwerpsch
parket, bestaande uit Eug. Dems, onderzoeksrechter; De Cock, rechter d.d. substituut;
Weyler, griffier; Vunts, advokaat, als deskundige aangesteld en Van Cutsem,
politieofficier, afgestapt te Merksem en had daar op het gemeentehuis vernomen dat
ik sedert 1917 te Schaarbeek verbleef.
Zekere H. Van Slype, Edegemstraat 10, Oude-God, had die nuttelooze verplaatsing
van het parket uitgelokt, met aan den onderzoeksrechter te schrijven dat Borms in
Antwerpen rondliep: hij had zulks gehoord van den vader van een aktivist. Is die
Van Slype nog geen ridder in de Leopoldsorde?
Het grootste deel van mijn dossier was in het Fransch opgemaakt, ofschoon ik van
in 't begin de rechtspleging in onze taal gevorderd had. Een Gentsch advokaat,
Theodoor Heyse, werd door 't parket belast met het opmaken van een lijvig verslag
over de 86 onderteekende artikels welke ik in ons Antwerpsch strijdblad ‘Het
Vlaamsche Nieuws’ had laten verschijnen. Hij deed zulks in 't Fransch! Ook voor
zijn tweede groot verslag over al de andere geschriften en drukwerken welke men
op mijn kamertje inde Jerichostraat had aangeslagen, achtte hij het Nederlandsch te
gemeen. Hij liet zich voor zijn werk, dat hij opvatte als een anti-aktivistisch pamflet,
700.65 fr. betalen (nogal een aardige som in dien tijd) en daar ‘zaakjes, zaakjes zijn’,
gaf hij onder andere met al dit materiaal hem voor mijn proces toevertrouwd, nog
een ‘Index Documentaire’ uit, dien de Gentsche franskiljonsche pro-
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aant.

fessor Georges Van den Bossche, van een voorwoord voorzag: deze had daarin wel
even kunnen wijzen op de kieschheid van den ‘deskundige’ Heyse...
Daar ik erop stond dat de taalwetten zouden nageleefd worden, heb ik de vertaling
van dat alles geeischt: al de beschikbare klerken in het paleis van justitie, die maar
eenigszins onze taal kenden, werden dan in allerhaast aan 't werk gezet, met 't gevolg
dat in die stukken (oorspronkelijk in 't Nederlandsch of in 't Duitsch gesteld, dan in
't Fransch vertaald (voor de overzettingen uit 't Duitsch zorgde o.a. zekere Mertz de
Mertzenfeld,) daarna weer in Brusselsch-Vlaamsch overgezet), de grofste
onnauwkeurigheden voorkwamen, waar ik mijn verdediger Mr. Schiltz op wees in
een nota, die daarenboven over de taal van de ondervragingen tijdens het onderzoek
het volgende behelsde:
‘Ge zult zien dat in mijn verklaringen, uitdrukkingen voorkomen, die ik onmogelijk
kan gebruikt hebben, vermits ze volkomen tegen ons taaleigen indruischen.
Het is de heer Bilaut, welke na mij ondervraagd te hebben, mijn antwoorden
dikteerde aan zijn griffier. Daar kwamen dikwijls groote flaters in voor, ofschoon
Bilaut een buitengewoon geheugen heeft en zich vele zinnen die ik gebruikt had,
letterlijk herinnerde. In de eerste ondervragingen verbeterde ik al die fouten bij de
herlezing; later heb ik dat niet meer gedaan; om daar niet als een “magister” te zitten
en me desnoods op die missingen van Bilaut te kunnen beroepen.’
Den 28sten Juni, terwijl men te Versailles het vredesverdrag teekende, waren wij
klaar met het inkijken van ons dossier en den volgenden dag, een Zondag, had ik
eindelijk weer eens een hartelijk bezoek van mijn vrouwtje, niet achter de tralies
meer, maar in het spreekkamertje van de advokaten, evenwel onder bewaking van
een cipier.
Dien avond schreef ik nog een briefje, waaruit mijn geluk over dat bezoek jubelend
tegenklinkt!
‘O! liefste vrouwtje, als gij in de gevangenis komt, dan is het iets meer dan een
zonnestraal, die in mijn cel verschijnt, het is het zonnetje zelf dat me

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

59
warmt en koestert en geheel verkwikt! En als ik nu nog in zalig gepeins op ons innig
samenzijn denk, dan is het me of niet enkel mijn ijzeren deur en getralied venster
wijd opengaan, maar of door een wonder, al die zware muren en logge poorten
verdwijnen en ik onder Gods vrijen hemel sta, gereed om mijn vlucht te nemen naar
u en mijne lieve kindertjes’.
Ofschoon men in den kerker van de buitenwereld afgesloten is, dringt niettemin
al het voornaamste nieuws er binnen en zoo wisten de gevangenen heel goed dat de
vredesconferentie geëindigd was en bijna algemeen hoopte men dat nu de amnestie
zou volgen. Overal werd dat woordje gefluisterd op alle tonen en in alle varianten
gaande van ‘den amnistie’ tot ‘den armisties’. Zelfs de grootste moordenaars rekenden
vast op een spoedige invrijheidstelling. En dat heeft zoo maanden, ja jaren
voortgeduurd, zoodat de gevangenisbestuurder te Leuven herhaaldelijk moest
waarschuwen tegen die waanzinnige begoochelingen. Bij vele mijner politieke
lotgenooten heeft het ook een heelen tijd aangeloopen eer ze onzen toestand inzagen
zooals hij werkelijk was en voor menigeen werd dat een bittere teleurstelling.
Gelukkig ben ik met heel andere gedachten in den kerker getreden en van in 't begin
heb ik me vast in het hoofd geprent dat ik voor het allerminst vijf jaar op kosten van
den staat zou leven.
Nu men klaar was met mijn dossier werd spoed achter de zaak gezet om me den
24sten Juli voor 't Brabantsch Assisenhof te brengen en den 2den Juli werd ik eens
's morgens om 3 u. en 's avonds na 10 uit mijn bed gehaald om de noodige
beteekeningen van den deurwaarder in ontvangst te nemen.
Den 5den Juli plots een verrassende tijding: makker T'Jollijn was vrijgelaten!
Zeker omdat de Brusselsche magistraten hadden ingezien dat de beschuldiging tegen
hem waarlijk niets om 't lijf had en zijn vrijspraak die bijna niet te betwijfelen viel,
de jury ook voor mij milder zou kunnen stemmen. Opdat mijn proces de politieke
beteekenis zou krijgen, die ik er wilde aan geven, verkoos ik veruit zonder gezel
voor de rechtbank der gezworenen te verschijnen: immers in dergelijke
omstandigheden is men het sterkst alleen, en ook
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om die reden dus verheugde het mij dat onze trouwe makker aan zijn gade en kind
teruggeschonken werd.
Middelerwijl had mijn verdediger Mr. Schiltz, mijn tijdelijke verplaatsing naar
Antwerpen aangegevraagd om daar des te gemakkelijker het 15 kilo zware dossier
met mij te kunnen nazien: hij had tevens op verdaging van 't proces aangedrongen
bij den advokaat-generaal Straetmans, die als openbaar ministerie zou zetelen in mijn
zaak. Doch deze, een vraatzuchtig aktivistenvreter evenals raadsheer Gombault, mijn
beruchte voorzitter, weigerde zulks vlakaf. Straetmans verafschuwde mij, naar 't
schijnt, en toen Mr. Schiltz hem in de gangen van 't gerechtshof eens gezegd had:
‘Gij zult anders oordeelen over mijn kliënt, wanneer ge hem van nabij zult leeren
kennen’, had hij razend kwaad geantwoord: ‘Ce Borms est une canaille!’ Wat waren
het onpartijdige magistraten in wier handen mijn lot lag.
Mijn vervoer naar Antwerpen verkreeg Mr. Schiltz nochtans en den 10den Juli
werd ik 's namiddags met de dievenkar naar 't Noorderstation gebracht, in den
bagagewagen van den bloktrein van 3.48 u. geladen en daar door twee brave
gendarmen bewaakt. Niettemin een prettig reisje voor een reeds maandenlang
opgeslotene. Te Antwerpen keken mijn begeleiders ongeduldig uit naar het cellulair
rijtuig, tot ze ten einde raad met mij naar de tram stapten; als gewone reizigers namen
we plaats in 't open rijtuig, zonder dat het argwaan wekte, immers zij zelf hadden
me den wenk gegeven mijn geboeide hand in mijn zak te steken. Langs de De
Keyserlei en de Meir ging het ritje naar de Groenplaats en vandaar trokken we te
voet de Begijnenstraat in: ik had heel den tijd mijn oogen den kost gegeven, maar
toch niemand herkend. In de Antwerpsche gevangenis was er veel belangstelling, al
leek dien eersten dag het hooger personeel, op één enkele uitzondering na, mij minder
goedgezind dan te Vorst: ik wijt daaraan dat men mij in de smerige donkere cel 9
deed opsluiten, met een matras en een vuilnisemmer om misselijk van te worden. 's
Anderen daags kreeg ik evenwel een ietwat betere kooi: 231, die me toch nog heimwee
deed krijgen naar mijn ‘Vorstelijke’ kluis, welke
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ik den dag te voren verlaten had. Alles was minder zindelijk en ook veel somberder
hier in de Begijnenstraat, vanaf de verwaarloosde wandelhokken tot de zolderachtige
stofferige kapel, en in dat opzicht is Brussel weer zeer bevoordeeld. Nog om een
andere reden heeft het verblijf in de Antwerpsche gevangenis, waarheen ik later nog
tweemaal zou terugkeeren, me steeds zwaarder gewogen dan elders: men hokt er te
dicht bij de straat, wat u al de geluiden van de omgeving zoo duidelijk doet opvangen.
En nu het 11 Juli was en ik den beiaard Vlaamsche strijd- en zegeliederen hoorde
spelen en 's avonds de schelle tonen van een voorbijtrekkende muziekvereeniging
in mijn ooren schetterden, viel de opsluiting mij er dubbel hard, en ik was den
welkomen nacht dankbaar dat hij leniging bracht voor mijn lijdende ziel.
Mevrouw Gillis en de echtgenooten T'Jollijn spanden zich in om mij zooveel
mogelijk te doen voelen dat ik ook nog vrienden telde in de Scheldestad en zij zorgden
er o.a. voor dat ik al die dagen lekker voedsel kreeg van buiten de gevangenis: een
ware kermis na de vijf maanden mageren kerkerkost, slechts onderbroken sedert
eenigen tijd door een lekkere beet me regelmatig bezorgd vanwege de familie Leeten,
wier hoofd, vader Leeten zaliger, eveneens om zijn Vlaamsche trouw, opgesloten
zat te Vorst.
Een viertal dagen werkte ik met Mr. Schiltz in 't advokatenzaaltje en dan moest
ik terug naar Vorst, waar men mij nu onderbracht in 331.
Den 24sten Juli bracht men mij naar het Brusselsch gerechtshof, om daar te
vernemen dat de zaak verschoven was tot den 2den September. Die verdaging scheen
verband te houden met het wetsontwerp dat minister Vandervelde toen ingediend
had en waardoor de jury medezeggingschap kreeg bij de toepassing der straffen en
tevens in geval van verzachtende omstandigheden een merkelijke vermindering van
straf kon toestaan. Dit ontwerp is dan de wet van 25 Augustus 1919 geworden. Mijn
advokaten verheugden zich daarover, want nu kon ik er met één jaar gevangenhouding
afkomen.
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Dit optimisme heb ik evenwel nooit gedeeld, daar ik het in mijn proces zou aanleggen
op: vrij of dood.
'k Sprak zooeven van ‘mijn advokaten’. Immers ik had op aanraden van onze
uitgeweken vrienden den 21sten Augustus Mr. Van Dieren geschreven om hem te
vragen als mijn tweede verdediger te willen optreden, wat hij na ruggespraak met
Mr. Schiltz volgaarne deed.
Maandag 1 September kreeg ik door tusschenkomst van den deurwaarder Theophiel
Decoster de gedrukte lijst van 34 namen waaruit de veertien gezworenen (twaalf
werkelijke en twee bijgevoegde) zouden geloot worden. Als nr. 10 stond erop vermeld:
‘Vermylen, August, wijsbegeerte doktoor, Dieweg 53, te Ukkel’, benevens een paar
‘Wetenschap's’ doktoren, een ‘godgeleerdheid's doktoor’, voorts notarissen, eigenaars,
enz., velen met Fransche namen, wat me al een voorgevoel gaf dat heel wat
Vlaamschhaters in mijn jury zouden zitten. Weten de Vlamingen dat men te Brussel
geen enkelen waarborg eischt die een Vlaamschen beschuldigde de verzekering geeft
dat de gezworenen welke over zijn vrijheid, ja zijn leven zullen beslissen, zijn taal
kennen? Vóór den oorlog gebeurde het zelden dat de Vlaamsche jury opgeroepen
werd voor het Brabantsch Assisenhof en zoo kwam het dat velen die op de lijst der
gezworenen konden geplaatst worden, zich als Vlaamsch jurylid opgaven om des te
meer kans te hebben van die geschuwde karwei gespaard te blijven. Vandaar dan
ook dat ik stellig mag bevestigen in mijn zaak personen te hebben weten zetelen als
gezworenen, die geen Nederlandsch genoeg kenden om de debatten te volgen.
Begin Juli had men mij reeds een gedaktylografeerde ‘Akte van Beschuldiging’
laten afgeven door denzelfden deurwaarder, maar nu kreeg ik daarvan een
folio-eksemplaar, gedrukt door Emile Bruylant, 67, Regentiestraat, Brussel. Later
kwamen daar ook de verschillende beschuldigingsakten van mijne kollega's van den
Raad van Vlaanderen, van de pers, en ik ben zeker dat zij die eveneens zullen
beschouwen als het mooiste eerediploma dat België hun ooit heeft kunnen verschaffen.
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Mijn proces
Alles was nu klaar en de vertooning in het cyklopisch gebouw, dat Poelaert voor de
halfgeblinddoekte Belgische Themis heeft opgericht, kon den 2den September
beginnen.
Ik reed er om acht uur 's morgens naartoe met den bekenden celwagen; onze
Vlaamsche koetsier knikte me van op zijn bok vriendelijker nog dan gewoonlijk een
goeden dag; ook hadden verschillende cipiers me reeds ‘goeie kans’ gewenscht. 'k
Voelde mij heelemaal gerust, zelfs een beetje blij, daar ik voorzag dat in den
openbaren worstelstrijd waar men mij naartoe voerde, het verdrukkend regiem,
vertegenwoordigd door den plompen voorzitter van 't Assisenhof, Gombault, harde
klappen zou krijgen. Ik had met dien franskiljonschen oud-prokureur van Veurne,
kort te voren reeds kennis gemaakt, toen hij mij zooals de wet op de lijfstraffelijke
rechtspleging zulks voorschrijft, op 't gerechtshof had ondervraagd o.a. over de taal
waarin ik wenschte verdedigd te worden. 'k Had geantwoord: ‘In 't Nederlandsch’,
waarop weer de gewone uitval was losgekomen, dien ik al kende sedert mijn
ontmoeting met Van Gindertaelen. Wat me niet belette kalm voort te gaan als volgt:
‘En ik teeken er verzet tegen aan, dat verscheidene stukken in mijn dossier niet in
de Nederlandsche taal zijn gesteld en men al de Duitsche stukken b.v. eerst in 't
Fransch vertaald heeft en daarna pas uit 't Fransch in 't Nederlandsch. Dit is in strijd
met den geest der wet en, te meer, geheel verkeerd.’ Had ik mijn Torquemada een
slag in zijn gezicht gegeven, hij zou me niet boozer hebben kunnen aankijken. Na
deze eerste botsing, waarin hij zich als een echte bloedrechter aanstelde, ontmoette
hem Mr. Van Dieren, die er zich jaren later nog over ergerde dat de magistraat, die
als een on-
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partijdig rechter had moeten optreden, met zoo'n wraaklust over mij sprak. Met hem
en den Limburgschen Fouquier-Tinville, Straetmans, voor wien ik ‘une parfaite
canaille’ was, kon ik me reeds bij voorbaat een denkbeeld vormen van de hatelijkheid
waarmee die rood getabbaarde scherprechters straks tegen mij zouden te werk gaan.
Op de binnenplaats van 't gerechtshof stonden ditmaal nog meer gendarmen dan
anders en dadelijk werd ik door een vijftiental omringd, die me rechtstreeks naar het
gangetje naast de Assisenzaal moesten brengen. Anders deed men mij bij 't uitstappen
uit den celwagen telkens de handboeien aan, nu zou zulks gedurende heel den duur
van 't proces niet meer gebeuren. Waarom die uitzondering voor mij gemaakt werd,
weet ik niet: misschien, opdat ik hun evenals later onze vriend Dosfel, zaliger
gedachtenis, niet in 't gezicht zou kunnen slingeren: ‘Ik beschouw het als een eer
hier geboeid te staan door België voor Vlaanderen.’
Naast mij had ik de twee flinke gendarmen, welke straks mijn bewakers zouden
zijn in de bank der beschuldigden, en rondom ons een heel geleide dat me omlijstte.
Allen hadden we een martiale houding en terwijl we zoo met gezwinden pas door
een breede galerij gingen, zei ik half luid:
- ‘Borms met zijn rijkswacht!’ wat de Vlaamsche jongens, die me vergezelden
sympathiek deed glimlachen.
Zoo kwamen we aan de deur van de groote zaal en toen het talrijk publiek dat daar
stond te wachten, mij bemerkte, nam ik mijn grijs vilthoedje af om de Vlamingen in
die menigte te groeten. Velen groetten minzaam terug.
Nu waren we in het gangetje, waar slechts mijn twee bewakers nog bij mij bleven,
en post vatten naast een deur, die toegang verleende tot het tooneel waar straks het
schouwspel zou beginnen. Wij hadden de toeschouwers al hooren binnenstroomen
en naar 't geroezemoes te hooren, telkens wanneer het deurtje openging, moest het
‘vollen bak’ zijn.
Mijn beide verdedigers Mr. Schiltz en Mr. Van Dieren, in hun zwierige zwarte
toga's, kwamen mij de
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hand drukken en bleken het nu volkomen eens te zijn over de wijze waarop zij het
proces zouden voeren. Immers er had in dat opzicht eenig verschil van meening
bestaan: Mr. Schiltz wou het er op aanleggen mij het minimum getal jaren
gevangenisstraf op den hals te halen, terwijl de advokaat Van Dieren meer naar mijn
zienswijze overhelde: ons niet bekommeren om het vonnis, doch het geding de rijkst
mogelijke vruchten doen afwerpen voor Vlaanderen. Het had ons derhalve eenige
moeite gekost Mr. Schiltz te bewegen tot den eersten zet waarmee wij het proces
wilden beginnen: nl. de wraking van voorzitter Gombault, dien wij terecht voor
onbevoegd hielden de debatten te leiden, daar hij als raadsheer in 't Hof van Beroep
in Februari 1918 me reeds had doen vervolgen, dus geen onpartijdig rechter meer
kon zijn. Mr. Schiltz achtte zulk aanvallend optreden onbehendig, en van zijn
standpunt uit was dat ook juist gezien. We legden hem evenwel voor oogen dat het
hier geen gewone assisenzaak maar wel een politiek proces gold en hij liet zich
overtuigen.
Samen met mijn beide gendarmen trokken we dan ook naar de griffie van de
boetstraffelijke rechtbank, waar we een akte tot wraking moesten indienen. De griffier,
alhoewel uiterst vriendelijk kende geen sikkepitje Nederlandsch en een zijner klerken
moest als taalman optreden. Dat alles deed veel tijd verliezen en zoo kon de zitting
eerst om tien uur ongeveer beginnen. Ik stond weer in 't gangetje toen de elektrische
schel rinkelde. Een zware stem riep plechtig: Het hof!
‘Dat men den beschuldigde binnenleide’, hoorde ik gebiedend zeggen. Gevolgd
door de twee gendarmen trad ik in de weidsche zaal, groette de rechtbank en ging
dan zitten. 'k Voelde me uiterst kalm en keek eens naar het dicht opeengepakt publiek
of ik daar niemand herkende. Ja, mijn ouden vader zag ik: ofschoon toen reeds 73
jaar, zou de kranige grijsaard heel den duur van het proces daar zijn en mijn
echtgenoote dagelijks gaan inlichten te Schaarbeek over het gebeurde ter zitting.
Dadelijk begon Mr. Van Dieren nu den aanval: dat was heelemaal een kolfje naar
zijn hand. Hij verklaarde Gombault onbevoegd en wraakte hem dus. Nijdig

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

66
kwam de advokaat-generaal Straetmans tegen de wraking op, het hof verwijderde
zich een oogenblik, zoogezegd om te beraadslagen en intusschen werd ik ook weer
in 't gangetje geleid, maar na eenige minuten traden we allen terug binnen: de
voorzitter deed lezing van een besluit waarbij de wraking verworpen werd en met
een grijns voegde hij erbij dat de beschuldigde Borms vanwege het hof een
veroordeeling opliep van 100 fr. boete of een maand gevangenzitting om een
ongewettigd gebruik gemaakt te hebben van het recht tot wraking! Bovendien zou
ik nog de kosten van het incident te betalen hebben!!
Ik lachte in mijn baardje - dat intusschen weer was volgroeid - om dien eersten
groven flater van een Belgische magistratuur, welke men in de Kamer eens ‘de beste
van de wereld’ heeft genoemd.
Mr. Van Dieren kwam krachtdadig op tegen dat partijdig arrest van het hof en
verklaarde dat we in verbreking gingen tegen het gevelde vonnis.
Daarmee werd de zitting nogmaals geschorst: met enkele gendarmen naast mij,
waaronder ook hun grijze adjudant, een Waal, trokken we ditmaal naar de griffie
van het Verbrekingshof. Die ‘grijze’ zooals zijn ondergeschikten hem heetten, was
nooit minzaam, maar dezen morgen scheen hij heelemaal uit zijn humeur en dat zou
zoo al de dagen van mijn proces blijven duren. Ter griffie van het Verbrekingshof,
niemand die me verstond en ik weigerde een andere taal te spreken dan de mijne,
waarop de grijze adjudant luidop gromde: ‘Je le ferais bien parler français!’(1)
Die bedreiging hielp niet en men moest een ouden beambte gaan halen, voorzeker
uit een ander bureel, om me te woord te staan. Hij verwees ons naar de griffie van 't
Hof van Beroep en stuurde een bediende mee om den weg te wijzen. De ‘grijze’ ging
voort met brommen en ik hoorde hem tot onzen gids zeggen: ‘Espérons qu'il aura la
peine de mort’.(2).
Op de griffie van 't Beroepshof kwamen we alweer niet terecht en we werden terug
naar de boetstraffelijke griffie gestuurd, waar dan weer een Vlaamsche klerk

(1) Ik zou hem wel dwingen Fransch te spreken!
(2) Laten wij hopen dat hij de doodstraf krijgt.
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gezocht werd, die met den vriendelijken, doch Nederlandschonkundigen griffier
eindelijk alles in orde bracht.
Bijna een uur hadden we zoo verloren en 't was bij elven toen het schelletje
wederom rinkelde en de zitting kon voortgaan.
Mr. Schiltz trad nu in 't strijdperk, verdedigde met klem de voorziening in cassatie
en verzocht dat het geding zou geschorst worden tot na de uitspraak van het
verbrekingshof.
Het sprak vanzelf dat mijn rechters onze vraag zouden verwerpen, want na hun
uitspraak van een uur te voren wisten we genoeg wat we aan dat Belgisch sanhedrin
hadden.
Het geding ging dus voort en dadelijk werd overgegaan tot de uitloting van de
twaalf juryleden, benevens twee plaatsvervangers. Van de dertig gezworenen die op
de lijst stonden welke door de magistratuur was opgemaakt zonder kontrool van
onzen kant, waren er zes die met getuigschriften van geneesheeren voor den dag
kwamen om zich te laten schrappen. Daaronder was professor August Vermeylen,
de ‘Europeër’, die zoo de verantwoordelijkheid van zijn schouders schudde, over
mij te moeten oordeelen. Vier en twintig namen bleven dus nog in de bus zitten: wij
mochten er vijf wraken en de advokaat-generaal eveneens vijf. Hij wraakte Julius
Meysmans en nog vier andere. Wij onder meer Mignolet en Olivier.
Brouwer Wauters, wiens naam eerst uit de bus gekomen was, moest voorzitter
zijn van de jury, maar hij stond zijn plaats af aan notaris Marescaux; deze kwam
aldus eerst te zitten op de twee banken, tegenover mij, waar de twaalf uitgeloten nu
plaats namen, met de twee plaatsvervangers op een derde bank achter zich.
Tot de overigen, die niet moesten zetelen en tot dusverre voor de groote tafel
waarachter het hof zat, hadden staan wachten, zei Gombault nu:
- Gij allen, heeren, moogt weggaan.
Ik zag ze haastig de zaal verlaten.
Op de vraag van Gombault: ‘Verstaat gij allen de
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Vlaamsche taal, heeren gezworenen?’ werd met een hoofdknikken geantwoord: ‘Ja’.
- Verstaat gij ook allen de Fransche taal?
Hier stond de heer De Braekeleer op en zei, tot zichtbare verbazing van Gombault,
dat hij die taal niet machtig was.
In gansch de jury bleek die Vlaming De Braekeleer heelemaal alleen de landelijke
bevolking van Brabant te vertegenwoordigen. Al de anderen schenen me verbrusseld
en zooals ik reeds zei, ik ben zeker dat verscheidenen onze taal niet behoorlijk kenden.
De voorzitter van het hof gaf nu nog allerlei vermaningen aan het publiek, aan
mijn advokaten en aan de gezworenen. Het publiek verzocht hij, dat indien hun
gevoelens jegens het vaderland al te zeer zouden geschokt worden, zij zich toch
moesten intoomen... Daarna deed hij me opstaan:
- Beschuldigde, sta recht, klonk het hard, waarop ik dan mijn naam, geboortejaar
enz. moest opgeven.
Nu werd aan elk der gezworenen door den deurwaarder een gedrukt eksemplaar
van de Akte van Beschuldiging overhandigd, terwijl griffier Brohez de eentonige
lezing begon van dat stuk, hetwelk de advokaat-generaal Straetmans, de vader ervan,
met heel wat meer drift zou voorgedragen hebben. Toen het saaie aframmelen gedaan
was, werden de namen der getuigen nog afgelezen en om 12 u. verdaagde de voorzitter
de zitting tot 2 u.
Ik moest nu naar een der cellen in het gerechtshof en men bracht mij er een teil
gevangenissoep. Ze smaakte me als altijd, maar ik vond de gebakjes toch heel wat
lekkerder, die een Brusselsch Vlaamschgezinde me had bezorgd door een gendarm.
In de namiddagzitting begon Gombault me dadelijk te ondervragen en dat
tweegevecht met dien franskiljon zou nu duren tot midden in de namiddagzitting van
's anderen daags. Men vindt het in 't stenogram van mijn proces: ‘August Borms voor
het Gerecht’, hetwelk een trouw beeld geeft van heel het geding. Den
Woensdagmorgen, 3den, schreef ik over die ondervraging naar mijn gezin:
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‘Liefste Rientje, beste Vader en Kinderen,
'k Ben dezen morgen reeds voor vijf uur uit mijn bed gesprongen om u in 't halfdonker
haastig dit kaartje te schrijven.
Gisteren avond is Mr. Van Dieren hier nog geweest bijna tot negen uur en hij was
uiterst tevreden over den afloop van den eersten dag. Vader zal u wel alles reeds
verteld hebben en zijn indruk zal ook wel geweest zijn dat in het tweegevecht met
den Hr. Gombault, wij den eersten “round”, zooals de boksers dat noemen, gewonnen
hebben. Maakt u evenwel geen begoochelingen over den uitslag: was het zeker dat
ik vóór Vlaamschvoelende menschen stond, dan ware 't anders; maar zullen er zoo
zes gevonden worden op die twaalf? Een heeft nochtans verklaard geen Fransch te
kennen.......... Zou vader door den advokaat niet kunnen verkrijgen me op 't paleis
eens te mogen spreken? Kloeken moed! Voor Vlaanderen! Steunt op God!’
Den tweeden dag, kwam een gendarm me in 't gangetje naast de assisenzaal
verzoeken of ik erin zou toestemmen een foto te laten nemen voor een geïllustreerd
blad. Ik zei: ‘Ja, indien die man het mij komt vragen in onze taal’. En dadelijk kwam
een fotograaf te voorschijn, die met zijn beste Nederlandsch uitpakte. Hij kiekte mij
en den flinksten der twee gendarmen, die met mijn bewaking waren belast. 't Is die
foto welke verscheen in ‘La Dernière Heure’ van 7 September 1919.
Naarmate mijn proces vorderde, werden al de gendarmen waarmede ik in aanraking
kwam, meer en meer Vlaamschgezind en den tweeden dag reeds verklaarde een
hunner mij letterlijk dat, moesten zij uitspraak doen, ze mij in triomf zouden
wegdragen.
Woensdagnamiddag, na mijn ondervraging dus, begon het getuigenverhoor. Zooals
altijd was de eerste die opgeroepen werd de onderzoeksrechter. In andere landen,
waar het onderzoek niet geheim is, heelemaal anders dan hier, en de advokaten van
den betichte er kunnen aan deelnemen, is de ondervraging van dien magistraat
overbodig, maar zoover zijn we nog niet in dit land ‘der beste magistratuur van de
wereld’.
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Ofschoon getuigend onder eed, sprong de heer Bilaut op één punt licht om met de
waarheid en op de vraag van Mr. Van Dieren of mijn rechtzinnigheid gedurende heel
het onderzoek hem niet opgevallen was, verkoos hij het antwoord schuldig te blijven.
Na hem kwamen dien namiddag nog een paar getuigen die Fransch spraken en
dan kregen we potsierlijke vertalingen van den beëedigden Brusselschen tolk
Lenders.(1) Soms proestte heel de zaal het uit, zooals wanneer hij ‘Borms fut reçu en
grande pompe’ op zijn beulemansch vertaalde ‘Borms werd in groote pomp
ontvangen!’
Donderdag 4den, ging het getuigenverhoor voort: het eindigde 's middags met 't
hoogdravend ‘Ik beschuldig’ van advokaat Francis (vóór den oorlog Franz)
Thuysbaert, die evenwel ineens een toontje lager zong, zoodra Mr. Van Dieren hem
een paar zeer bepaalde vraagjes stelde.
In de namiddagzitting beleefde ik het pijnlijkste oogenblik in heel mijn proces,
toen mijn oud-strijdgenoot Alfons Sevens de verdenking op mij liet wegen dat ik
gedurende den oorlog niet eerlijk en niet oprecht zou geweest zijn. Hij deed zulks
met steeds den nadruk te leggen op mijn onbaatzuchtigheid en mijn openhartigheid
VOOR den oorlog. Ik heb bij die hatelijke zinspeling van Sevens weer eens gevoeld
hoe snerpend de wonde is, die kwaadwillig door een gewezen vriend wordt geslagen.
Gelukkig stond daartegenover de grootmoedige daad van pater Callewaert. Hij
had me nochtans vroeger niet gekend en niettemin sprong hij voor mij ridderlijk in
de bres. Hoe dapper bood hij weerstand tegen Gombault, die steeds onhebbelijk was
wanneer hij getuigen voor zich had welke weigerden mij te bezwaren. De andere
daarentegen werden uiterst voorkomend behandeld en sommige, als Sevens,
gelukgewenscht. Maar pater Callewaert liet zich niet uit zijn lood slaan: ik heb
duizenden keeren in den kerker teruggedacht aan dat oogenblik, waarop hij in de
schemering die begon

(1) Daar een gezworene verklaard had geen Fransch te kennen, diende al het Fransch ter zitting
in 't Nederlandsch te worden overgezet.
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te vallen, omhuld door zijn wijde monnikspij, met vooruitgestoken vinger naar
Gombault wees als wilde hij in hem al de franskiljons aanklagen welke Vlaanderen
zijn recht hebben onthouden. Die getuigenis van den edelen zoon van den H.
Dominicus is het hoogtepunt geweest in mijn proces. Daaraan heb ik het ook te
danken gehad dat al de volgende getuigen ter ontlasting, met evenveel durf en
kranigheid vóór Gombault verschenen en zich noch door hem noch door Straetmans
lieten schrik aanjagen. Men verlieze immers niet uit het oog dat we toen in een echt
geterroriseerd land leefden, zoodat er moed noodig was om de Vlaamsche waarheid
te komen belijden voor een Belgische rechtbank. Hadden sommige getuigen 's anderen
daags in de morgenbladen de onbevangen antwoorden van pater Callewaert niet
gevonden, ze zouden waarschijnlijk minder kordaat zijn opgetreden.
Bij die getuigen van den volgenden dag waren verscheidene oud-strijders, die ik
voor den eersten keer terugzag: makker Willekens, den gewezen sekretaris onzer
Merksemsche Groeningerwacht; Staf de Clercq en E.H. Jan Bernaerts; ook mijn
medegevangenen Juffrouw R. de Guchtenaere en Karel Fossey; allen waren flink.
Onuitwischbaar is ook in mij blijven voortleven de herinnering aan onderpastoor
Cyriel Verschaeve, van Alveringem, den hoogbegaafden dichter, dien ik tot dusverre
slechts uit zijn werken kende. Na hem verschenen o.a. nog A. de Beuckelaer, Servais,
een bevriend oud-kollega uit mijn Peruaanschen tijd, die me in de gang was
voorbijgegaan of hij me niet kende, Pol Davidts en ten slotte de 83-jarige
rechtsgeleerde Edmond Picard. Gombault, een dwerg vergeleken bij dien
wereldberoemden jurist, stelde zich echt ploertig aan van zoodra Mr. Picard voor
hem stond en noodigde hem niet eens uit, plaats te nemen op den getuigenstoel, wat
hij anders telkens deed. En toen de advokaat Van Dieren om Meester Picard's meening
verzocht over de rechtsgeldigheid van de Haversche besluit-wetten, snauwde
Gombault hem toe dat die vraag niet zou gesteld worden: zonder te hebben mogen
antwoorden, kon de tachtigjarige grijsaard strompelend heengaan.
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Uit protest tegen die hemeltergende handelwijze van Gombault, kwam ik met mijn
verdedigers overeen van alle verdere getuigenissen ter ontlasting af te zien.
Zoo kwam dan de advokaat-generaal Straetmans in de namiddagzitting met zijn
rekwisitorium aan de beurt. Hij sprak in sierlijk Nederlandsch, zooals de Limburgers
dat kunnen, maar de drift beheerschte dien anders zeer verstandigen dienaar van de
Belgische meesters. Zij legde hem ook beleedigende uitdrukkingen in den mond, als
‘afschuwelijke huichelaar’, ‘afschuwelijke komediant’, ‘Judas’ en deed hem
herhaaldelijk met zijn vuist op tafel slaan. Ik dacht: Man, had onze politiek
gezegevierd, ge zoudt even hartstochtig het aktivisme verdedigen, want uw gelijken
hebben steeds de partij gekozen van den overwinnaar.
's Anderen daags 6den September, zou over mijn lot beslist worden. De zitting
begon met mijn zelfverdediging, waarvoor ik van mijn advokaten een uur gekregen
had. Volgens de vijandige Brusselsche kranten was dat ‘de laatste meeting van
Borms...’.
Mijn scherpste pijlen hield ik voor het einde van 't proces, wanneer de voorzitter
mij zou vragen of ik nog iets te zeggen had.
Nu begon Mr. Van Dieren zijn schitterende pleitrede: ze nam heel het overige der
morgenzitting in en dan nog een deel van den namiddag, waarna Mr. Schiltz aan 't
woord kwam, de oude, ervaren advokaat, heelemaal thuis op de rechtbank van
gezworenen, maar die voortging met mijn proces meer als een gewone assisenzaak
te behandelen. Toen hij zich neerzette, greep een beteekenisvol incident plaats: het
jurylid Pieter-Jozef de Braekeleer, die bij den aanvang van 't geding verklaard had
geen Fransch te kennen, stond van zijn zitplaats op en drukte het verlangen uit naar
huis te keeren.
- Zijt gij onpasselijk? vraagde Gombault.
- Neen, ik wil naar huis, was het antwoord.
Men zag het den man aan, dat hij, de eenige onverbasterde Vlaming in heel de
jury, zich wou onttrekken aan het doodvonnis dat die bastaards voorzeker tegen mij
zouden vellen. Hij wilde dus weg, maar nadat het hof zich teruggetrokken had om
te beraadslagen, liet hij zich door de andere juryleden overhalen en hij bleef.

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

73
Naarmate het einde naderde kwam er hoe langer hoe meer spanning in de zaal, als
bij een treurspel vóór de ontknooping. Nog enkel de replieken en het is gedaan: die
van den advokaat-generaal, venijnig en sluw, alhoewel reeds toegevend dat ik uit
minder lage motieven kon hebben gehandeld, eindigde met een patriottisch vuurwerk,
dat heelemaal berekend was op het sluiten van België's ‘Nationale Feesten’, doch
nu te laat afgestoken werd. Dan weer Mr. Schiltz, kort en bondig. Vóór 't sluiten der
debatten zou ik nu gaarne nog eens mijn gansche ziel hebben uitgestort, maar
gedurende de laatste rustpoos had daarover in 't gangetje een vinnige
woordenwisseling plaats met de verdediging. Het ongeluk was, dat Mr. Schiltz vooral,
een vrijspraak verwachtte: ik zou die kans verminderen indien ik op het ‘Beklaagde,
hebt gij nog iets toe te voegen?’ van den voorzitter, met een philippica tegen onze
verdrukkers zou antwoorden. Hoe was het toch mogelijk van zoo een franskiljonsche
Brusselsche jury een Vlaamschgezinde uitspraak te verhopen? Vijf dagen lang heb
ik die veertien gezworenen vóór mij zien zitten, hun gelaatsuitdrukking scherp in 't
oog gehouden en geen oogenblik heb ik in den waan verkeerd dat onder hen een
meerderheid zou te vinden zijn die een Vlaming recht zou laten wedervaren. Zooals
ik reeds zei, heb ik zelfs duidelijk vastgesteld dat Vlaamschonkundigen in die
rechtbank zetelden.
Maar ik kon mijn verdedigers niet overtuigen dat het toch op een doodvonnis zou
uitloopen en 'k heb derhalve om hun taktiek niet te dwarsboomen, mijn eerewoord
gegeven dat ik zou zwijgen, al viel me dit uiterst zwaar.
Het werd nu in de stampvolle zaal stikkend heet en 'k voelde het als een opluchting
toen de voorzitter klaar was met zijn onderrichtingen aan de gezworenen en dezen
zich terugtrokken in hun streng bewaakt zaaltje om te beraadslagen. Ik stond in de
smalle gang, veel kalmer dan de goedgezinde gendarmen die druk mijn kansen
bespraken. Dat duurde wel drie kwartier. Men kwam mij zeggen dat de jury, voorzitter
Gombault ontboden had, zeker om inlichtingen te vragen.
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Zou het waar zijn, zooals mij verzekerd werd, dat deze dan tot 't einde in de
beraadslagingskamer gebleven is? Zeker liep het daar niet van een leien dakje, want
anders zou de stemming niet zooveel tijd in beslag genomen hebben.
Eindelijk klinkt het elektrisch belletje en treedt de jury terug in de zaal, waarna ik
weer plechtig hoor roepen: Het hof!
Nu is de voorzitter der gezworenen bezig met den uitslag af te lezen, maar daarvan
dringt niets tot ons door in 't gangetje. Dan beveelt Gombault: ‘Doet den beschuldigde
binnenkomen!’
Een ijzige stilte in de zaal, terwijl de griffier de antwoorden op de zeven vragen
afbrabbelt. Bij 't eerste ‘ja’ wist ik al hoe laat het was en na het zevende riep ik luid:
‘Leve Vlaanderen!’
Immers ook zonder dat de advokaat-generaal zou gevraagd hebben ‘de strengste
straf toe te passen’, wist ik dat de uitspraak nu een doodvonnis zou zijn. Maar ik zag
zoo duidelijk in hoe België zich zelf daarmeê ter dood veroordeelde, terwijl ons
Vlaamsch vaderland zou herleven.
Nu verwijderde het hof zich met de jury om over de straf te beslissen. Dat duurde
slechts vijf minuten. Dan weerklonk voor de laatste maal het ‘Doet den beschuldigde
binnenkomen’ en Gombault begon een saaie lezing van het arrest met tientallen
‘gezien's’ en eindigend met een krachtig onderlijnd: ‘verwijst het hof den beschuldigde
Borms tot De straf van den dood’, waarop bijna onhoorbaar volgde: ‘en tot 10 jaar
verlies van zijn burgerlijke rechten’. Ik kan niet anders aannemen of dit laatste is een
toegeving welke Gombault gedurende de beraadslaging heeft moeten doen, om mijn
veroordeeling er zoo met het grootst mogelijke getal stemmen door te krijgen. Toen
we aan oudstrijders die van de militaire rechtbank kwamen, vraagden: ‘Wat hebt ge
gekregen?’ luidde het antwoord dikwijls: ‘De dood en een oog uĭt!’ Maar ‘de doodstraf
en tien jaar berooving van rechten’ dat had ik nog nooit gehoord. Mijn advokaten
stonden er ook over verstomd.
Gombault, stellig met het doel indruk op mij te maken, voegde daar nog met klem
aan toe, dat de hals-

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

75
rechting openbaar zou geschieden in de stad Brussel, alsook dat ik drie dagen had
om in verbreking te gaan.
Zoodra hij zweeg, keerde ik mij tot het volk en liet als afscheid onzen strijdkreet
weergalmen: ‘Vliegt de Blauwvoet?’ waarop van uit de zaal dreunend geantwoord
werd: ‘Storm op Zee!’ Ik groette nog mijn ouden vader, dien ik in de menigte herkende
en hoorde, terwijl de gendarmen me met zacht geweld wegleidden een stem, die riep:
‘Borms, wij zorgen voor uw vrouw en kinderen’. Van achter de groote tafel had reeds
herhaaldelijk het bevel geklonken: ‘Faites le sortir! Allons vite!’ Het drama was
geëindigd en daar stond ik nu terug in 't gangetje, dat gedurende die vijf dagen gediend
had tot scherm van waarachter ik telkens op 't schouwtooneel van 't gerechtshof had
moeten verschijnen. Ik zag ze daar nu voorbij komen de spelers, die juist de planken
verlieten: den voorzitter en den advokaat-generaal, de beide hoofdrollen, in hun
zwierige scharlaken mantels. Toen de heer Straetmans, net een Joodsch hoogepriester,
daar eenige oogenblikken alleen stond, ging ik naar hem toe en herhaalde mijn vraag,
reeds in de morgenzitting bij mijn zelfverdediging geuit, dat mijn aangeslagen
papieren me zouden teruggegeven worden. Ik kreeg daarop weer een bevestigend
antwoord en dankte mijn beschuldiger.
Op dit oogenblik kwam een gevoel in mij op, dat me ook al nu en dan gedurende
de zittingen had beheerscht: een diep menschelijk gevoel, waarbij ik inzag dat al die
magistraten en gezworenen, die over mij recht te spreken hadden, niet zoo schuldig
waren, maar dat het 't hatelijk regiem was, waaraan ik mijn lot had te wijten. Niet
tegen die menschen moest ik mijn haat keeren, wel tegen het Vlaamschdoodend
staatsjuk, waaronder ons volk gebukt gaat. Verandert dat regiem, velen zullen huldigen
wat ze nu veroordeelen. Overigens in den loop van mijn geding had de
advokaat-generaal reeds verklaard dat hij... de republiek zou aannemen zoo die
hervorming grondwettelijk (op zijn Lophemsch?) tot stand kwam. En waarom dan
niet ‘Zelfbestuur’?
Wat ik nooit zou mogelijk geacht hebben, gebeurde:

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

76
- Zonder wrok, heer advokaat-generaal, zei ik, en instinktmatig stak ik hem mijn
hand toe.
'k Was zoo onlangs gevonnist, dat ik me nog niet goed kon inbeelden wat de
wellevendheid van een terdoodveroordeelde verlangt, maar aan 't gezicht van mijn
rooden tegenstander zag ik seffens dat ik in zijn oogen een flater begaan had en 'k
was verheugd voor hem dat niemand mijn gebaar gezien had.
Ik trok me terug in mijn gangetje en nu kwam daar een heele menigte manschappen
aangestapt, om me nog altijd ongeboeid, naar beneden op het binnenplein van 't
gerechtshof te leiden. Daar stond een heele rij paarden met hun ruiters ernaast en
vooraan de celwagen, waar ik moest instappen. 'k Verzocht den wachtmeester me
niet in een hokje op te sluiten en hij liet me toe in de smalle gang van den wagen te
blijven staan. Een bevel weerklonk, de ruiters sprongen te paard en in snel tempo
reden we door den overwelfden uitrij naar buiten. Het ging dan in vollen draf, de
dievenkar omringd door de ruiters, wier paarden de kasseien deden dreunen van de
kletterende hoefslagen. Eens de laan over, kwamen we in de half donkere straten en
te allen kante zag ik de verbijsterde burgers aan hun deuren en vensters komen kijken
en de enkele voorbijgangers verdwaasd blijven staan. Voor mij was die hotsende
dievenkar, met haar geweldig open- en toeslaande celdeurtjes, als een triomfwagen
waarmeê ik zegevierend naar Vorst reed; want al kwam ik daar met een doodvonnis
aan, toch voelde ik me den overwinnaar in den geleverden strijd. Ze hadden mij
mogen rechtstreeks naar de plaats der strafuitvoering brengen, ik zou met den moed
der martelaren gestorven zijn, in den geest van Rodenbach:
Mijn leven voor Vlaanderen en Vlaanderen voor God. O! mocht ik dat winnende
sneven!
In de Ducpétiaux-laan vertraagde mijn geleide eenigszins den pas en voor het
ijzeren hek der gevangenis bleven de ruiters staan en ik reed alleen binnen. De
celwagen werd opengedaan. Op mijn weg naar den ingang van 't arresthuis gaf een
der dienaren van de macht, welke mijn dood eischte, een gendarm die juist sprekend
geleek op een mijner makkers der

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

77
Merksemsche Groeningerwacht, me een krampachtigen handdruk en op den drempel
vóór de deur kreeg ik een zoen, alsof die brave volksjongen me den liefdekus van
mijn aangebeden Vlaamsche volk wou reiken.
- Werk goed voor Vlaanderen, zei ik hem, en diep ontroerd trad ik Vorst binnen.
Het was opvallend hoe het personeel me allerlei blijken van genegenheid gaf.
Van mijn cel 331, op de eerste galerij, moest ik onmiddellijk verhuizen naar de
benedenverdieping en kreeg daar nr. 282: immers de gevangeniswet schrijft voor,
dat een terdoodveroordeelde onder bijzondere bewaking moet staan, uit vrees voor
zelfmoord. Die voortdurend bewaakte cellen, zijn alle op de gelijkvloersche
verdieping, dicht bij 't centrum.
Terwijl ik mijn boeltje in drie keeren naar mijn nieuwe kluis bracht, had ik
gelegenheid mijn aktivistische vrienden in 336 met het woord ‘dood’ den uitslag
bekend te maken en 'k hoorde achter de zware deur een gedempte vermaledijding
opgaan.
In mijn pas betrokken cel, waar heel den nacht 't gaslicht moest branden - een der
voorschriften dier bijzondere bewaking - kwam de onderbestuurder, weer volgens
het reglement, me een bezoek brengen en toen hij vastgesteld had hoe kalm ik was,
wenschte hij me ‘slaap wel’ en ging heen. 'k Kroop nu in mijn bed en het duurde niet
lang of de vermoeienis deed me insluimeren. Hoe gaarne had ik zoo tot 's morgens
de rust der gelukzaligen genoten, doch met het lawaaierig open- en toeklappen der
luikjes bij de nachtronde, werd ik wakker en kon geen oog meer dichtdoen. 'k Begon
te woelen op mijn harde brits. 'k Zag heel 't verloop van 't proces voor mijn geest; 'k
dacht aan mijn repliek die ik niet had mogen houden, aan mijn ouden vader, dien ik
vijf dagen lang op zijn zelfde plaatsje reikhalzend had zien toeluisteren en die telkens
aan mijn gezin de gebeurtenissen van den dag had overgebracht; 'k stelde me voor
wat nu thuis bij mijn vrouw en kinderen moest omgaan, en een wijl kon ik mijn
tranen niet bedwingen: ik weende voor de tweede maal sinds mijn gevangenschap.
Die tranen waren een ontlasting. 'k Dacht aan Vlaanderen, aan mijn dierbaar volk,
en over mij kwam die zalvende troost dat ik tot het uiterste mijn plicht had gedaan
en al het mensche-
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lijk mogelijke had aangewend om in dit beslissend tijdsgewricht ons Vlaamsch
vaderland van den ondergang te redden. Daarvoor gaf ik gaarne mijn vrijheid, mijn
leven.
's Anderen daags, Zondag, zoodra de bezoekers toegelaten werden, stond mijn
oude vader daar glunder en met opgeheven hoofd, oprecht gelukkig omdat ik me
gedurende heel 't proces gedragen had zooals het een fieren Vlaming paste.
Toen eenige oogenblikken later Mr. Van Dieren binnentrad en over de voorziening
in kassatie gesproken werd, beaamde vader onmiddellijk dat we de rechtspleging
volledig in onze taal zouden eischen, al had het Verbrekingshof sedert 1830 het
Nederlandsch altoos hardnekkig geweerd.
- En blijft uw doodstraf, nooit geen genade vragen, zulle Gust, was zijn kranig
besluit.
Mr. Van Dieren had een aantal kranten meêgebracht, die we nu inkeken.
Slechts over één artikel sprak vader zijn walg uit, nl. dat van Taxander in 't
Antwerpsche Handelsblad. Dat had hij, als trouwe aanhanger der Meeting altijd met
voorliefde gelezen ten tijde van den eerlijken August Snieders en 't griefde hem zoo
dat het nu zoo laag gevallen was.
De cipier mat voor ditmaal het bezoekuurtje nogal ruim en met een dikken zoen
van vader en een hartelijken handdruk van Mr. Van Dieren trok ik naar mijn
gelijkvloersche cel terug.
Daar vond ik de eerste brieven na mijn veroordeeling o.a. eenen van een mij totaal
onbekenden Noord-Nederlander, S.H. Hamburger die me zijn genegenheid wou
betuigen en me enkele goede wenken gaf om het celleleven beter te verdragen.
Ik schreef hem naar de post te Brussel terug: ‘Ik verhaast me U te antwoorden.
Ieder blijk van genegenheid vanwege onze broeders uit het Noorden is me zoo
welkom, immers het bewijst dat men ginder meer en meer begint te voelen voor het
strijdend Vlaanderen, wiens zege stellig Holland ook ten goede komt...’
Binnen de drie dagen moest de verbreking aangevraagd worden en ik liet me
daarvoor dan ook den
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aant.

8n September naar de griffie van de gevangenis brengen. Ik richtte me later per
aangeteekenden brief tot de ‘Krimineele Kamer van het Verbrekingshof’ om
uitdrukkelijk te verzoeken dat heel de rechtspleging voorts in 't Nederlandsch zou
geschieden en ook dat ik persoonlijk zou mogen aanwezig zijn wanneer het hof mijn
zaak zou behandelen.
Ik liep wat het tweede deel van mijn rekwest betrof, een weigering op, omdat de
voorzitter beweerde dat hij ‘de macht niet bezit een gevangene uit zijn cel te doen
halen...’, en alles gebeurde den 4n November, voor die hooge rechtbank zonder mij
en, buiten het pleidooi van Mr. van Dieren, uitsluitend in 't Fransch! Op 11 November,
wapenstilstandsdag, werden onze middelen van verbreking, met een Fransch arrest,
verworpen.
Het doodvonnis kreeg nu kracht van gewijsde. Noch mijn verdedigers noch ik
zouden een vin verroeren om er ons aan te onttrekken. Ik heb later evenwel vernomen
dat Z.H. de Paus Benediktus XV, naar ik vermoed daartoe door Vlaamsche priesters
aangezocht, de regeering te Brussel zou gevraagd hebben dat de doodstraf niet zou
worden voltrokken. Van die zoo menschlievende tusschenkomst van den H. Vader
wist ik niets, maar ik was toch overtuigd dat, vooral na de verkiezingen van 16
November, die ineens vijf Vlaamsche nationalisten in de Kamer brachten, mijn hoofd
nog vast op mijn schouders stond. De uitslag der verkiezingen verwekte een echte
zegeroes bij de gevangen aktivisten; zij hadden overigens duchtig meegewerkt aan
dien triomf en ook binnen de muren der gevangenis ijverig propaganda gemaakt voor
het Front.
Wanneer we door de kranten vernamen dat onze kandidaat, Staf de Clercq, gekozen
was, werd op de wandeling in menig hokje de ‘Vlaamsche Leeuw’ geneuried en in
de gang gedempt ‘Leve Vlaanderen’ gejubeld.
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Naar Leuven
Alle dagen mocht ik nu mijn vervoer naar de Leuvensche galei verwachten, want
het was zeker dat de vraag van mijn echtgenoote om me te Vorst te laten, zou
verworpen worden. Het duurde evenwel tot 11 December eer men mij kwam halen.
Den 6n had ik nog een avontuur dat me voor mijn afreis een zware tuchtstraf had
kunnen kosten. Mijn gebuur sedert eenigen tijd was een reeds bejaarde aktivistische
postmeester, de heer Van de Velde. Wij waren spoedig dikke vrienden geworden en
daar hij soms neerslachtig was, beurde ik hem op, zooveel ik kon, met briefjes en
ook met af en toe mijn nummer van ‘Ons Vaderland’ over den muur van 't
wandelhokje te werpen, wanneer hij in het valk naast het mijne vertoefde.
Dien morgen nu sloeg alles me tegen. Ik gooide mijn stevig in zakjespapier
opgevouwen krant naar omhoog, op een gunstig oogenblik dat de cipier juist naar
elders keek; maar helaas! het ongeluk wilde dat het pakje boven op onzen
scheidingsmuur bleef liggen! Wat nu gedaan? Keek de bewaker in die richting dan
had hij me beet. Haastig dus met mijn muts naar het ‘corpus delicti’ gesmeten, doch
tot overmaat van tegenspoed raakte ook dat projektiel niet verder dan het eerste,
zoodat nu én mijn pet én mijn krant ginder te blinken lagen. Dat zou een ramp worden!
Voorzeker mijn bladen afgeschaft en misschien daarbij nog mijn bezoek kwijt!
Gelukkig had ik een lange sjaal om den hals en vond ik een stuk steen. Dat nu spoedig
erin gebonden. Nog enkele minuten en het belde voor 't einde van de wandeling.
Maar, Goddank, van den tweeden worp slaagde ik erin alles naar mij te trekken. Ik
was gered! wel te verstaan indien de bewaker van al dat gedoe niets bemerkt had.
Volgens
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5
Dr. Borms op 't Assisenhof.
Vóór hem, van links naar rechts, zijn beide verdedigers, Mr. Edm. van Dieren en Mr. Emiel
Schiltz.
(Foto verschenen in ‘L'Evénement’, van 6 - 9 - '19)
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6a
Dr. Borms op het Assisenhof gedurende zijn ondervraging door den voorzitter Gombault.
(Vooraan Mr. Van Dieren en Mr. Schiltz; links zit de advokaat-generaal Straetmans aan zijn
lessenaar.)
(Foto verschenen in ‘L'Evénement Illustré’ van 6 - 9 - '19)

6b
De jury in de zaak-Borms
De twaalf gezworenen en hunne twee plaatsvervangers; links de pers.
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mij, heeft hij het wel gezien, maar waarschijnlijk is 't ook een frontkiezer geweest,
die zijn oogen zal hebben afgewend om me niet te moeten doen straffen.
Bij 't terugkeeren naar de cel was ook de brave postmeester nog zoo beteuterd dat
we malkander voor 't binnengaan niet eens durfden toeknikken, wat we anders, tegen
't reglement in, altijd deden.
Den 10n December, vernam ik dat 's anderen daags mijn vervoer naar Leuven zou
geschieden en werkelijk den Donderdag 11den, na nog een laatste bezoek van mijn
echtgenoote, die ik telegrafisch had kunnen verwittigen, en de langdurige formaliteiten
der afschrijving op de griffie, werd ik met een heelen hoop ‘passagiers’ in een
celwagen gestopt. Als haringen in een ton stonden we opeengepakt in de gang tusschen
de hokjes van de dievenkar en zoo kon ik weer door de tralietjes de straat zien. Mijn
reisgenooten, waarvan een tiental naar Merksplas moeten, zijn zeer luidruchtig: er
wordt gezongen en geroepen in de kleine ruimte en eenen is het gelukt zijn rooden
zakdoek door een opening te krijgen, zoodat hij hem nu laat fladderen in den wind.
Dat verwekt opschudding: de voorbijgangers blijven den wagen nieuwsgierig
nakijken; zeker meenen ze dat we bolsjewiki zijn. Af en toe wuift ons iemand tegen.
Intusschen dreunt het in onze kar van Vlaamsche strijdliederen.
In de Brabantstraat blijven we een heelen tijd aan een stationspoort wachten en
dan rijdt men met ons tot zeer dicht bij den trein voor Leuven.
We worden opgeladen in een celrijtuig, ongeveer gelijk vee, en van alle kanten
komen reizigers toegeloopen om iets van dat helaas, steeds gretig gezien schouwspel
op te vangen. Wanneer mijn beurt daar is om overgeladen te worden, roep ik de
menigte toe:
‘Leve Vlaanderen!’
- Plus un mot, zegt dreigend de geleider. Ieder gevangene wordt nu in den
spoorwagen in een afzonderlijk hokje opgesloten, een eng W.C. donker en zonder
lucht. 't Duurt wel nog een half uur eer de trein vertrekt en ons heen en weer begint
te schommelen. Wanneer we dicht bij Leuven zijn, roept de geleider, die al dikwijls
uitgevaren was tegen praatzieken welke met elkaar trachtten te spreken:
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- Louvain! Leuven!
en de veertien opgeslotenen voor die bestemming, worden uit hun kotje gelaten
en moeten nu op rij in de gang staan. We worden dan in 't station gelost en onder
sterk geleide door de ondergrondsche gangen naar buiten gebracht. Ik sukkel met
mijn slecht ingepakt reisgoed en kan de anderen niet volgen. De brave gendarm, die
nu met mij alleen achterblijft, helpt me mijn zwaren last dragen en wanneer een zijner
gezellen terugkomt om te zien wat er schort, doet die mijn keten los. Zoo geraakten
wij nu spoedig buiten 't station, waar het dievenkarretje gereed stond.
Ik kon me den weg goed voorstellen, dien we thans volgden: de Tiensche Vest en
de Geldenakensche Vest, mij zoo vertrouwd uit mijn Leuvenschen studententijd en
ook den gevangenisburcht, met boven de gewelfde poort het eentalig opschrift ‘Maison
Pénitentiaire’, kende ik uitstekend van de buitenzijde. Hoe dikwijls was ik in de jaren
1896 tot 1901 tijdens mijn verblijf in de universiteitsstad er voorbijgewandeld met
mijn vrienden, hoofdzakelijk medestudenten uit 't Land van Waas. Ik herinnerde mij
levendig, welken indruk het afschrikwekkend gebouw op mij maakte, bijzonder 's
avonds wanneer we van verre de cellen der tweede verdieping zagen uitsteken boven
den hoogen omheiningsmuur en dat de spookachtige holen verlicht waren. Zooals
Dr. A. Jacob, uit de brieven, welke ik hem van uit mijn kerker daarover schreef, in
zijn ‘Borms in de Cel’(1) vermeldt, spraken we dan dikwijls over bekende
veroordeelden, o.a. den vrouwenvergiftiger Van Hecke, uit ‘'t Hof van Engeland’ te
St Niklaas, Léon Peltzer, den moordenaar van den Antwerpschen advokaat Bernays,
van wie wij wisten dat ze te Leuven gevangen zaten. Geen gevangenis heeft bij mij
ooit meer afschuw verwekt dan die galei te Leuven, en dit kwam wel grootendeels
door dien naren indruk welken zij 's avonds maakt wanneer ze daar somber rijst,
zwak beschenen door de maan en met slechts een paar gasbekken aan den ingang,
alsook omdat men weet dat daar de groote misdadigers opgesloten zitten.

(1) Uitgave nr 3 van het Amnestie-Comité, Oude Korenmarkt, 71. Antwerpen 1925.
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En nu reed ik er in die dievenkar binnen, voor ik weet niet hoeveel jaren!
Met zessen werden we op het binnenplein, ‘de koer de service’ heet dat in Belgische
prisontaal, afgeladen. Met 't gezicht naar den muur gekeerd en op een meter afstand
van mekaar, stonden we te wachten voor de griffie en toen na geruimen tijd mijn
beurt gekomen was, snauwde een jonge klerk, met een afwijzend gebaar me toe:
‘Straks’. Ik wist dadelijk, dat ik voor een vijand stond en zulks bleek nog meer, toen
ik nadien moest binnentreden in het ruim kantoor en daar barsch een ondervraging
begon over mijn identiteit. Toen ik op zijn vraag: ‘Is de doodstraf nog niet veranderd
in dwangarbeid?’ - ‘Neen’ antwoordde ‘en we zullen zien of zij het doodvonnis
zullen durven uitvoeren, want ik weiger genade te vragen’ haalde hij spottend zijn
schouders op en zei brutaalweg:
- Gij hebt ons land in de handen van de Duitschers willen spelen.
- Ik heb mijn Vlaanderen willen redden, liet ik daar fier op volgen.
Het franskiljonsch heertje zou zich onmiddellijk wreken, met te besluiten dat ik
onder het regiem van 't gemeen recht viel, dus als een gewoon gevangene zou
behandeld worden.
- Maar gij hebt zooeven zelf in uw register opgeschreven, dat ik tot de doodstraf
veroordeeld werd, om een aanslag gepleegd te hebben tegen den staat. Dat is toch
wel een politieke daad zeker? En ik eisch dus als politieke gevangene behandeld te
worden.
Hij was geheel onthutst door die redeneering en riep een kollega om zijn oordeel
in te winnen.
Deze, heel wat vriendelijker, meende, dat ik voor één nacht op gewoon regiem
zou ingeschreven worden en men 's anderen daags het bestuur de zaak zou laten
beslissen.
- Dat is toch niet erg, voor één nacht, zei hij me, op beleefden toon.
Maar 'k voelde wel dat ik er van 't begin af moest op staan mijn recht als politieke
gevangene hardnekkig te verdedigen. Ik zou dus verzet aanteekenen tegen die
willekeurige beslissing.
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- Laissez tout cela en blanc,(1), zei hij tot den Vlaamschhater en ik kon gaan.
Met mijn vijf gezellen werd ik nu door bijgeroepen gevangenbewaarders naar de
badcellen gebracht, langs een steenen trap, zoodat we nu in een onderaardsche gang
stonden.
Zulks verhoogt nog het nare van de intrede te Leuven, dat men om het eigenlijke
‘claustrum’ der gevangenis te bereiken, diep moet dalen als in een kelder, daar het
middelgebouw met de cellen verscheidene meters lager ligt dan de voorgevel. De
gevangenis werd immers op de helling van de oude vestingen gebouwd.
Men sloot mij in een badcel op en daar moest ik wel een uur wachten eer het
onderzoek begon van mijn spullen. Bij andere ‘nieuwelingen’ (‘angtrans’ zeggen ze
in Belgisch bargoensch, uit 't Fransch: les entrants), ook bij mijn politieke lotgenooten,
ging men na 't bad steeds over tot ‘het aftasten’. Een onzer meest bejaarde
medegevangenen, onze trouwe Vlaamsche vriend drukker Dieudonné, die vier dagen
vóór mij te Leuven aanlandde, gaf daarvan een treffend relaas in zijn weekblad ‘De
Gazet van Assche’(2) en verhaalt dat hij zich heelemaal moest ontkleeden en dan in
Adamskostuum werd onderzocht en afgetast, of hij soms op 't lijf geen geheime
bergplaats had!? En de brave man, wanneer hij zulks na vier jaar voor zijn krant
schrijft, roept nog uit: ‘O, Vader in den Hemel, wat oogenblikken!’
Gelukkig ben ik, ik weet niet waarom, bij mijn binnenkomen te Leuven aan die
ergerlijke behandeling ontsnapt. Het onderzoek van de schamele have, die ik
meebracht, gebeurde daarentegen met de grootste onverbiddelijkheid. Stukje voor
stukje wordt alles nauwkeurig nagezien en uitgeplozen en tot den laatsten knoop
ingeschreven op een lijst, die de geduldige cipier ervan opmaakt. 't Meeste wordt
mij afgenomen: zoo o.a. mijn trouwring, dien ze mij 's middags te Vorst teruggegeven
hadden en welken ik nu niet meer zal

(1) Laat dat alles open.
(2) Nr. van 16 September 1923. ‘Uit het Gevangenleven - Van St.-Gillis naar Leuven.’
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terugkrijgen vóór mijn vrijlating. Een wonder is het, dat evenwel mijn gouden
leeuwenspeldje, een geschenk me door een krijgsgevangene gegeven na een toespraak
op een van mijn propagandareizen bij onze jongens in Duitschland, het lot niet deelde
van mijn ring en op mijn das bleef steken, zoodat ik ons wapen steeds heb gedragen
die tien jaren lang.
Toen de gevangenbewaarder ten laatste ook de zakken van het burgerpak, dat ik
droeg, had omgekeerd, wees hij op een hoopje donkergrijze, grove boevenkleeren
die daar lagen.
- Zie, die moet ge aandoen, zei hij.
Ik kwam daar weer kalm maar krachtdadig tegen op en vraagde om den
gevangenisbestuurder of zijn plaatsvervanger te spreken. Zulks bleek niet mogelijk,
maar door een lange, witte, doodsche gang bracht men mij naar 't centrum, waar ik
aan den van dienst zijnden ‘majoor’ mijn geval uitlegde, eraan toevoegende, dat een
klerk op de griffie mij onbeschoft behandeld had.
- Hier zijn geen onbeschofteriken, klonk het antwoord, op een toon die me deed
voorzien dat ik voor dien nacht aan het boevenregiem niet zou ontsnappen. Doch,
dat was verkeerd geo ordeeld en tot mijn groot genoegen stemde hij erin toe me
voorloopig ‘tot morgen vroeg’ als politieken gevangene aan te nemen zoodat ik met
mijn eigen kleeren naar vleugel D mocht, na eerst gewogen te zijn geweest: 90 kgr.
duidde de baskuul aan(1): tot mijn groote verbazing had ik dus na tien maand
kerkerleven 15 kilo bijgewonnen!
Cel 292 waar men mij nu in opsloot, viel me tegen: een hol vergeleken bij Vorst.
En wat ellendig gaslicht! Gelukkig brandde buiten een lantaarn bijna naast mijn
zwaar getralied venster. Het avondeten was al lang uitgedeeld, maar men bracht mij
nog een stuk grof brood.
Vóór den slaaptijd, later wist ik dat het toen iets na half negen was, begon een
kerkorgel klagend te spelen, gedurende een tiental minuten. En daarna klonk het sein
om 't gaspitje uit te doen.
Ik stond voorzeker onder strenge bewaking, want

(1) Later heb ik vernomen dat twee kilo afgetrokken worden voor de kleeren, zoodat mijn
eigenlijk gewicht bij mijn intrede te Leuven 88 kgr. was.
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dien nacht kwam men voortdurend kijken naar mij, wat me belette goed te slapen.
Ik voelde de gevangenschap sedert mijn aankomst hier, veel zwaarder op mij drukken
dan te Vorst en 's anderen daags toen we te half zes moesten opstaan in volslagen
duisternis, want ook de lantaarn was uitgedoofd, verbeterde de stemming er niet op.
Toen het al goed dag was, kreeg ik het een bezoek na 't ander in mijn cel. 't Begon
met den bestuurder; naar 't uiterlijk eenigszins een Alva-type, maar toch, zooals
overigens tot 1922, zeer vriendelijk jegens mij, al moest ik hem van 't eerste oogenblik
reeds iets zeggen, dat zeer onaangenaam zal geklonken hebben in zijn ooren: nl. dat
ik uitsluitend Nederlandsch zou spreken. Behalve hier en daar een verminkt zinnetje,
hield hij zich aan zijn Fransch: het werd dus een bijna volkomen tweetalig gesprek.
- Deedt ge dat ook zoo met de Duitschers? vraagde hij zoo heel gewoonweg; maar
zooals ik den man later heb leeren kennen, was dat bedoeld als een steek onder water.
Gelukkig kon ik in volle oprechtheid verklaren, dat ik ook bij de bezettende
overheid steeds mijn taal had gesproken.
Hij gaf toe dat ik logisch handelde en dat het overigens 't beste middel was om de
Walen te dwingen onze taal te leeren.
En dan ging hij voort: ‘'k Zou eigenlijk uw hoofd moeten komen eischen, want
gij zijt naar hier gekomen met nog altijd de doodstraf op uw gevangenispapieren.
Doch ik begrijp niet hoe het personeel gisteren heeft kunnen aarzelen 't politiek
regiem op u toe te passen.’
Daarop gaf hij het gesprek een andere wending: ik vernam achtereenvolgens dat
hij van Dinant was en zijn oude vader bij het tragisch gebeuren ginder in Augustus
1914, ternauwernood aan den dood was ontkomen; ook dat hij zelf hier aan de Alma
Mater gestudeerd had met Adelfons Henderickx, dien hij ‘un flamingant haineux’
noemde, omdat hij in de kapel van 't Pauskollege wijwater geweigerd had aan de
Walen... Ik verdedigde natuurlijk onzen trouwen
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strijdgenoot, maar 'k bemerkte wel dat de heer Bertrand - zoo heet de Leuvensche
bestuurder - onzen vriend nooit genade zou schenken. Wat geluk, dat die, na zijn
veroordeeling tot 10 jaar, te Antwerpen heeft mogen blijven. Of zou misschien de
bestuurder met hem gedaan hebben zooals later met de Duitsche gevangenen uit de
Roer, die hij uitstekend behandeld heeft, al haat hij de Duitschers nog zoo?
Van dat eerste onderhoud bleef mij de indruk dat de heer Bertrand, ofschoon een
Waal, niet vijandig tegenover de politieke gevangenen in 't algemeen noch tegenover
mij in 't bijzonder zou optreden. Wat mij betreft, bleef hij dus in die welwillende
houding volharden gedurende een paar jaren, maar dan zou 't verkeeren, zooals
Brederoo zei...
Die gunstige gezindheid van den Leuvenschen bestuurder, bij onze aankomst,
hadden wij, naar ik later te weten kwam, hoofdzakelijk te danken aan de aktivisten,
welke enkele weken of maanden voor ons reeds te Leuven vertoefden, en vooral aan
den edelen Westvlaamschen voorman, Dr. Bruwier, die, sedert den 15den September
in de groote galei opgesloten, van den eersten dag door zijn voorname, hoofsche en
toch krachtdadige houding diepen indruk, niet enkel op bestuurder Bertrand, maar
ook op 't gansch personeel moet hebben gemaakt.
Pas had mijn eerste bezoeker de cel verlaten, of daar kraste weer een sleutel in het
slot: 't was de hoofdonderwijzer, ook een Waal, immers de zeven hoogste ambten in
het ‘groot huis’ te Leuven, waren door Walen bezet; de ongeveer honderd
ondergeschikte bedienden behoorden bijna allen tot ‘la race faite pour servir’, zooals
kardinaal Mercier eens ons volk noemde. Die Luxemburger, Schanus, sprak echter
zeer vlot Nederlandsch. Hij kon moeilijk verbergen dat zijn nieuwsgierigheid alleen
hem had doen binnentreden.
Daarna zag ik nog beurtelings de twee onderaalmoezeniers en de twee Vlaamsche
onderwijzers, waarvan een me een schriftelijk eksamen kwam afnemen, dat zeker
moest dienen om te weten of ik in staat was de hoogste Vlaamsche klas (men geeft
in de
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gevangenis enkel lager onderwijs) te volgen. Het ‘diktaat’, dat ik kreeg handelde
over ‘eerzucht en heerschzucht en geestdrijverij’. De derde onderwijzer, aan wiens
tongval ik dadelijk hoorde dat hij een Gentenaar was, bracht mij ter lezing:
‘Alcoholismus’ van Dr. Isidoor Bauwens, en een aantal nummers van het
gevangeniskrantje ‘L'Effort vers le Bien - Streven naar beter Leven’. Daar begon ik
dadelijk in te snuffelen en ik ontdekte o.a. dat dit blaadje, nog maar onlangs naar
Amerikansch voorbeeld ingevoerd en door de gevangenen en voor de gevangenen
opgesteld, zijn overigens in 't Fransch gedeelte alleen, afgelegde belofte dat het zou
zijn ‘dégagé de tout esprit tendancieux, politique ou autre’ bijlange niet naleefde.
Zoo kon ik b.v., altijd in 't Fransch alleen, mijn eigen aanhouding vermeld zien in 't
nummer van 16 Februari 1919, op een wijze waarvan de tendenz niemand kon
ontsnappen. En in het nummer van de daaropvolgende week kregen de Vlamingen
over de Vredeskonferentie te lezen: ‘De Belgische afvaardiging heeft dezer dagen
aan den Raad van Tien de eischen voorgelegd van het land, betreffende de
grensscheiding, die het zou willen verbeterd zien’, met dan daarna een uiteenzetting
van wat die eischen waren. Hollandsch-Limburg en Zeeland van onze
Noorderbroeders willen rooven, dat was voorzeker in de oogen van den patriotard,
die toen het gevangenisblaadje censureerde (nl. den heer Bertrand zelf) zoo
onschuldig, dat dit bericht volgens hem niet voor tendentieus kon doorgaan.
Ik zou later van meer nabij met dien partijdigen geest kennis maken.
Uit mijn lezing werd ik getrokken door het sein voor 't wandeluurtje: ik was de
eenige, die er zonder hoofddeksel, een grijze kap met slechts twee openingen voor
de oogen heen trok. Echt spookachtige verschijningen zag ik uit al die cellen komen.
Meer nog dan elders leken de hokjes waarin we nu moesten loopen op berenkotten,
doordien de muurtjes hier lager waren en al de vakken, ook van boven, afgesloten
met ijzeren stangen. Er werd geen
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woord gefluisterd, wel een bewijs dat de tucht heel wat strenger moest zijn dan in
de andere huizen.
Men kwam ons nu roepen voor het geneeskundig onderzoek: dat gebeurde in de
kamer der geneesheeren op de bovenverdieping, tegenover den ingang van de
gevangenis; daar bevinden zich ook elf ziekencellen, ruime kamers, maar waar de
patiënten gewoonlijk eerst naartoe komen, wanneer ze ten doode opgeschreven zijn.
(Wie er bij de dertig jaar gezond heeft mogen verblijven was Léon Peltzer. Daarover
later nog meer.) Over het algemeen hebben de gevangenen een heilige vrees voor
dat ‘hospitaal’ en verkiezen ze in de afdeeling voor de minder gevaarlijke zieken te
verblijven, in vleugel A.
Het onderzoek ditmaal was ernstiger dan ooit te voren. Men stelde me allerlei
vragen, o.a. of ik nooit ziek was geweest, geen litteekens droeg, enz. terwijl anders
gewoonlijk de twee antwoorden die men moest geven slechts sloegen op: geen breuk,
geen venerische kwaal? Meestal brutaalweg en uitsluitend in 't Fransch toegesnauwd.
Ik wees den hoofddokter op mijn huiduitslag, die me toen reeds begon te kwellen
en hij zou den gevangenisapotheker een poeder doen bereiden.
Pas in mijn cel terug, ik had op de klok in het centrum gezien dat het kwart over
elf was, deelde men het noenmaal uit: zooals altijd een zware gevangenissoep, ditmaal
een dikke erwtensoep, den Vrijdagschen kost. Toen die ietwat verteerd was, moest
ik naar de badcel, waar ik gisteren avond reeds ingezeten had. 'k Maakte er kennis
met een van de oudste bewakers, een echten ‘Peeterman’(1), die me in zijn sappig
dialekt een sermoentje ten beste gaf, dat hierop neerkwam: ‘Wees altijd gehoorzaam,
dan zal 't personeel u gaarne zien.’ Ook vernam ik dat minister Vandervelde bijna al
de gevangenen, die al dertig jaar zaten, onlangs vrijgelaten had, o.a. een die in 1882
binnengekomen was en van zijn 21 jaar tot zijn 58 hier verbleef. Waarschijnlijk deed
de minister zulks wel uit menschlievendheid, maar voorzeker toch ook om plaats te
maken, want waar vroeger op één jaar

(1) Leuvenaar, in de studententaal.
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zoowat een honderdtal nieuwelingen binnenkwamen, had men er nu sedert 1 Januari
1919 reeds 400 opgeschreven! En in heel de gevangenis zijn slechts 570 cellen. Men
had dan ook al zijn toevlucht moeten nemen tot ‘trio's’, dit wil zeggen dat vele
gevangenen met drieën samenhokte... Op zeker oogenblik waren er immers 610
kostgangers aanwezig!
Bij het terugkeeren van de badcellen was het in de vleugels al donker en nu werd
ik nog meer getroffen door de doodsche stemming, die hier overal heerschte. 'k
Voelde me levend begraven.
Na 't avondmaal - gelijk altijd gestampte aardappelen - begon ik mijn eerste briefje
uit Leuven te schrijven, waarvoor mijn bewaker me papier en een omslag gegeven
had. Ik schrijf dien brief hier weer letterlijk over. Op de voorzijde eerst een aantal
tweetalige uittreksels uit het reglement en dan:

Louvain, le
12en December 1919.
Leuven, den
Nom et Prénom du Détenu
Naam en Voornaam van den Gevangene
August Borms.
‘Mijn liefste Rientje,
Gisteren avond om zes uur reed de gevangeniskar ons binnen in dezen “steen”, en
nu juist vier en twintig uren later kan ik u mijn eerste briefje schrijven. Het is nogal
wel dat ik het niet eer kon doen, want dan had ik misschien wat gezaagd of geklaagd...
thans ben ik weeral het ergste door en aan de “verandering” al min of meer gewoon.
Dank zij de welwillende tusschenkomst van den bestuurder, word ik voorlopig als
politiek veroordeelde beschouwd, in afwachting dat van hoogerhand een beslissing
komt: zoo kon ik tot nog toe aan gevangenkleedij, kap en baardscheren ontsnappen.
Buitendien heeft de nieuw aangekomene een hoop andere formaliteiten te vervullen,
waar ik niet het minste bezwaar tegen had: zoo moest ik om te beginnen op de baskuul
en raad eens wat gewicht
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die opgaf? 90 kilo! zoodat ik op die tien maanden ten minste vijftien kilo bijgewonnen
heb! Moest dat eens in dezelfde verhouding blijven voortgaan, dan zou het niet meer
genoeg zijn met een knopje te verzetten. Maar er is geen vrees, geloof ik, dat er hier
nog veel bijkomt, ofschoon de kost, zooals ze mij op voorhand gezegd hadden, goed
en deugdelijk is.
Buiten het wegen, dan nog een bad, een onderzoek van den geneesheer, véél
nauwkeuriger dan in de arresthuizen, een schriftelijk eksaam: diktaat en rekenkunde;
zoodat heel de dag met al die afwisselende bezigheden goed gevuld is geweest.
Het personeel van laag tot hoog is zoo vriendelijk en tegemoetkomend als te
Vorst.(1) Mijn cel is minder gezellig en 'k voel mij meer gevangen, juist zooals te
Antwerpen alhoewel het hier veel zindelijker is.
Een miserie, zeker wel de grootste nu met die lange winteravonden: het slechte
gaslicht! Een vlammeken gelijk van een oordjeskaarsje, zoodat ik met veel moeite
de lijntjes zie op dezen brief. Wee mijne arme oogen!
Nu, dat zijn allemaal kleinigheden vergeleken bij het groote leed van die
verwijdering, namelijk dat ik nu 't gevoel heb zoo ver van u en van de kinderen te
zijn! Zoo lang ik te Vorst kluisde, leek het me dat we dicht bij malkaar waren en al
wat ik zag: de vogeltjes op mijn getralied venster; in de wandelhokken, de wolkjes
aan den hemel, ik kon het allemaal in zulk nauw verband brengen met u, mijn
lievelingen. En dan, de onuitsprekelijke troost van de dagelijksche bezoeken! Dat
alles werd me nu ontroofd en mijn lijden is daardoor verdubbeld. Maar zelfs in dat
louterend lijden ligt een genot: immers ik offer het alles aan God, voor uw geluk,
mijne geliefden, en tot heil van ons aangebeden Vlaanderen.
Kom zoo spoedig als ge weg kunt, liefste

(1) Ik had hier den beruchten griffieklerk moeten uitzonderen, maar dan zou de censor mijn brief
niet doorgelaten hebben.
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vrouwtje: ge zult zeker toegelaten worden. Gemakkelijkst ware 't met de buurttram,
die rijdt voorbij dezen burcht. Vergeet eenzelvigheidskaart en het trouwboekje niet.
Uw verkleefde echtgenoot,
(w.g.) A. Borms.’
Op het achterste velletje van het briefje viel een inktvlek en ik schreef daarnaast:
‘Vergeef dien vingerafdruk, veroorzaakt door mijn vulpen. Weet ge dat dit 't
zekerste handteeken en het stelligste eenzelvigheidsbewijs is dat bestaat?’
Het heeft weken geduurd vooraleer mijn echtgenoote dat schrijven, waar zij zoo
naar trachtte, in handen kreeg. Immers het militair parket was toen volop bezig met
zijn onderzoek tegen de Vlaamsche oudstrijders en daar substituut Stie - de beruchte
aanklager in het proces-De Beuckelaere - wellicht hoopte in mijn briefwisseling
eenige stof te vinden die kon dienstig zijn tot het samenstellen van 't rekwisitorium,
waarmee hij hoopte te kunnen uitpakken tegen de leiders der Frontbeweging, had
hij, natuurlijk zonder dat ik daar iets van wist, beslag doen leggen op al mijn brieven.
Dat heeft zoo weken geduurd. Spoedig vernam ik evenwel door mijn bezoekers, die
mijn schrijven niet ontvangen hadden, dat er onraad was. Later heeft Stie die
ingehouden briefwisseling dan toch doen bestellen.
Toen ik klaar was met mijn briefje, begon het kapelorgel, evenals den avond te
voren, zijn jammerklacht, waar ik zoo getroffen naar luisterde, dat ik moet nagelaten
hebben mijn ijzeren bedje stevig op te stellen, want 's nachts plooide het middendoor
wat me een sekonde deed vreezen dat ik in een kuil verzwond.
Bij 't ontwaken weer dezelfde mizerie: in 't pikdonker moest ik me kleeden en
wasschen, mijn ineen gevallen bed weer omvormen tot een tafel, de cel opvegen met
een versleten handborstel: alles op den tast.
Toen het reeds goed licht was, kwam een der
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hulponderwijzers bij mij met ‘ministerpapier’, waar ik mijn ‘levensgeschiedenis’
moest op schrijven. De overheid weet wel dat die eerste dagen in de doodsche
eenzaamheid diepen indruk maken en ze meent deze gedrukte stemming te moeten
benuttigen om den nieuw aangekomene, nu hij weet dat de zware poort toch voor
jaren achter hem toegevallen is, misschien eenige bekentenis te ontlokken of toch in
alle geval een diepen kijk te krijgen in zijn gefolterde ziel.
Bovenaan dat groot vel papier, een weelde voor een gevangene wien deze in de
buitenwereld zoo weinig gewaardeerde stof, uiterst karig toegemeten wordt in den
kerker, stond in twee talen en slechts aan den Franschen kant ingevuld:
‘De gevangene wordt verzocht zijn levensgeschiedenis hieronder te beschrijven
en eindigen (!) met de omstandi-gheden (!!) van het feit die (!!!) zijne verrordeeling
(!!!!) veroorzaakt heeft.
Naam ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ner. der cel ... .........Ner. gevangenrol ... ...
Bij den Franschen tekst waren beide Nrs. dan vermeld: het eerste, 292; het tweede
(in 't Fransch No d'écrou): 9886, het nummer dus, onder hetwelk ik in 't
gevangenisregister opgeschreven werd. Ik was derhalve sedert den 1sten Oktober
1860, datum waarop de Leuvensche gevangenis, die men in drie jaar opbouwde, is
opengegaan, vermoedelijk de 9886ste veroordeelde, die hier binnentrad.
Ik vond in 't opstellen van die “levensgeschiedenis” een gelukkige afleiding, die
de doodsche eenzaamheid van deze eerste zware dagen te Leuven, zou breken en ik
vatte het werk dus nogal breed op. Nergens heb ik ooit meer aan mijn moeder zaliger
gedacht dan in den kerker en daar het schrijven van dit “curriculum vitae” juist
samenviel met de dagen, waarop mijn dierbaar overleden moedertje boven aarde had
gelegen, wijdde ik haar die “levensgeschiedenis” welke ik aldus begon:
Ik ben den 14den April 1878 geboren te Sint-Niklaas (Waas) uit door-Vlaamsche
ouders. Vader, thans een 73-jarige grijsaard, had zich door zijn noeste werkzaamheid
en taaie wilskracht weten op
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te werken tot den kleinen burgerstand en wroette heel zijn leven om zijn talrijk gezin
een goede opvoeding en een degelijke geleerdheid te geven. Moeder zaliger, een
hoogstaande vrouw met echte kunstenaarsziel, die als klavierspeelster haars gelijke
niet vond in heel onze stad, werd juist vandaag 34 jaar geleden begraven, zoodat ik
mijn kort levensverhaal, waarop zij zeker, van uit den hemel met fierheid zal
neerblikken, als een bloemtuil op haar laatste rustplaats leg.’
‘Door de omgeving thuis,(1) door het voorbeeld dat men mij er gaf, maar vooral
met het lezen van Vader Conscience, werd al zeer spoedig het Vlaamsch gevoel in
mij wakker en reeds als 10-jarige knaap krenkte mij de achteruitstelling onzer
moedertaal in de school en zoo herinner ik me, nog voor mijn 1ste Kommunie
daarover geschreven te hebben naar een Vlaamsch dagblad, hetwelk zeker niet
vermoedde zoo een piepjongen inzender te bezitten.
Na mijn lager middelbaar onderwijs gekregen te hebben bij de Broeders
Hieronymieten, stuurde vader mij naar het Klein Seminarie onzer geboortestad.
Buiten de godsdienstleer, hadden wij daar nog slechts één uurken Vlaamsch in de
week! De geest van Rodenbach was er nochtans vaardig geworden over de
knapenschap en in 1892 werd de “Wasche Studentenkring” opgericht.
Het is in dit midden, dat mijn Vlaamsch gevoel stilaan gegroeid is tot een vaste
overtuiging met de herwording van Vlaanderen als heilig ideaal. Bij het eindigen
mijner humaniora in 1896 had ik een oogenblik het besluit genomen het werk van
Pater De Smet te gaan voltooien in het Amerikaansch Rotsgebergte. Doch ik liet dit
voornemen varen en kwam te Leuven aan de Hoogeschool de pas gestichte leergangen
in de Germaansche philologie volgen, ik meende op die wijze mijn Vlaamsch ideaal
best te kunnen dienen’.
Hierop liet ik dan een uiteenzetting volgen van mijn handelingen in den Vlaamschen
strijd voor en gedurende den oorlog en ik besloot het stuk aldus:

(1) Dit deel is geen letterlijk afschrift meer, daar ik het enkel samenvatte in mijn nota's.
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‘Bij mijn geweten heb ik mij niets te verwijten en ik sta zuiver tegenover den
Oppersten Rechter; dat is de hoofdzaak. Overigens, al ben ik persoonlijk verslagen,
het doel dat ik nastreefde is toch bereikt: Vlaanderen zal in deze groote wereld-krisis
niet ten onder gaan. Zijn volk en zijn taal zijn voor de toekomst gered.’
14 December 1885 verloor ik mijn Moeder en nu viel dat jaargetijde juist op een
Zondag, mijn eersten Zondag in de celgevangenis te Leuven. De zoogezegde rustdagen
wegen altijd 't zwaarst in den kerker, en vooral hier in 't Leuvensch ‘groot huis’, waar
het in de week al zoo doodsch was, daar drukte 's Zondags de kerkhofstilte als lood
op den kluizenaar in zijn cel.
Gelukkig hadden wij die op ons deur het plaatje droegen ‘Culte Catholique
Romain’, (later verkort tot C, en later nog, heelemaal verdwenen, zoodat dan slechts
de niet-katholieken nog een Fransch onderscheidingsteeken hadden), het groot
voorrecht Mis en Lof te kunnen bijwonen in de gevangeniskapel; maar dat was
bijlange niet voldoende om den naren Zondag draaglijk te maken. Bestuurder Bertrand
schreef eens in zijn verzamelde ‘Ordres de Service’ (dienstorders) volgende nota:...
‘la prison centrale est un tombeau vivant, où il faut mettre de la vie sous toutes les
formes, si l'on ne veut y voir triompher la pourriture et la mort.’ (Wij vertalen: in de
centrale gevangenis, een levend graf, moet men leven doen heerschen in alles en
onder alle vormen, zooniet zullen verrotting en dood er zegevieren). Hier spreekt
een man, die zijn boetehuis door en door kent en wat hij zegt is een groote waarheid.
Vooral 's Zondags, waarde de Dood dikwijls rond ook in stoffelijken zin onder die
sombere gewelven en de vroeger vaak voorkomende gevallen van zelfmoord in de
Leuvensche galei, gebeurden meestal na een rustdag.
Het dient erkend te worden, dat bestuurder Bertrand alles in 't werk heeft gesteld
om vooral op Zonen Hoogdagen wat ‘leven te doen heerschen’ in dat kerkhof en zoo
voerde hij o.m. het gevangeniskrantje en 't avondkoncert in om de gekerkerden eenige
afleiding te bezorgen.
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Dien Zondag 14 December maakte ik voor het eerst kennis met de gevangeniskapel
te Leuven: kwart over zeven klonk de zware centrumbel voor de Mis en de celdeuren
werden de eene na de andere opengeworpen om ons in een snel tempo, terwijl het
orgel ditmaal opwekkende deuntjes speelde, op een tweetal meters afstand van
malkaar naar de kapel te laten opstappen. Ik bleef in de benedenverdieping en werd
weer opgesloten in dat soort rechtstaande doodkist, met rondom mij een aantal
onzichtbare geburen, waarvan hier en daar een met zijn voet de trippelende kadans
volgde van de lichte muziek.
Waar ik zat, in de diepte, kon ik met moeite iets ontdekken van 't eigenlijke altaar,
heel omhoog, vlak onder den koepel dien men van buiten, boven de gevangenis ziet
uitsteken. Het voorste vak van een preekstoel werd door twee cipiers aangebracht
en aan den hoogsten altaartrap vastgemaakt, waarna de eerste hulpaalmoezenier
dadelijk een Fransch sermoen begon, dat zeker voor bijna de helft der gevangenen
een doode letter bleef, al werd het met dreunende stem uitgegalmd. De volgende
week zou de derde aalmoezenier dan in 't Nederlandsch preeken en was het de Walen
hun beurt om te gapen.
Wat iedereen hinderde gedurende het sermoen, 't is dat men zoo ongemakkelijk
zat in die houten kisten: niet alleen was de ruimte zeer eng, maar het vlak waarop
men kon rusten helde naar voren, voorzeker om het den gevangene zoo lastig mogelijk
te maken.
Heel dat getimmerte was wel zestig jaar oud en dagteekende uit een tijd waarin
het als een onverbiddelijke stelregel gold: gevangenissen zijn boetehuizen en hunne
bewoners moeten voortdurend boete doen. Alsof de berooving van de vrijheid alleen
niet al een schrikkelijke straf was.
Na het sermoen werd de predikstoel weggehaald en begon de Mis, gezongen van
op een gedoken doksaal door enkele gevangenen. In den voorzanger van den
‘Introitus’ herkende ik onmiddellijk onzen goeden vriend Dr. Jozef Van de Velde,
van Kalken, en eenige dagen later wisten we ook door de Vlaamsche strijdliederen,
die hij nu en dan in zijn stukjes verwerkte,
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Mr. Van Dieren
(Foto verschenen in ‘La Dernière Heure’ van 7 - 9 - '19)
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dat hij de opgewekte ‘speelman’ was, die aan 't orgel zat.
De bewaking in de kapel was streng: op elke verdieping stonden cipiers, maar hier
waren de geladen revolvers verborgen onder hun dienstkleedij. Van uit de hoogte
evenwel werden we voortdurend strak bekeken, wat me voorzeker erg zou gehinderd
hebben indien ik niet heel en al ware opgegaan in mijn gebeden voor mijn geliefd
Moedertje zaliger.
Wij verlieten na de Mis de kapel in dezelfde orde en weer onder 't spelen van
vroolijke kermiswijsjes.
Vóór het eetmaal 's middags werd aan iederen gevangene een gerookte haring
door het luikje toegestoken, een toemaatje dat gedurende de wintermaanden driemaal
per week de kalorieën der verkleumde celbewoners moet verhoogen. Heel 't jaar
door, behoort bij de voeding te Leuven ook een brokje Amerikaansch spek, dat 's
Woensdags bij de boonensoep toegereikt wordt. Zoowel haring als spek stellen de
meeste kostgangers ginder ten zeerste op prijs. Voor mij waren het, helaas, verboden
spijzen, wegens mijn hardnekkige kerkerkwaal, den huiduitslag.
In 't gevangeniskrantje, dat me na 't eten ter lezing overhandigd werd, las ik juist
een mop, die bewees hoe de gevangenen aan hun spek gehecht waren: Voor Woensdag
17den was het einde van de wereld voorspeld. Een Amerikaansch sterrenkundige
had zelfs het uur vastgesteld, dat overeenkwam ongeveer, met onzen etenstijd: kwart
na elf 's morgens. De opsteller van 't Fransch blaadje nu, gaf zijn medegevangenen
den raad het spek binnen te spelen vóór de soep.
Dezen Zondag kregen we geen wandeling: we zouden dus niet eens de lucht zien,
maar een troost zal het zeker geweest zijn voor de liefhebbers toen zij terzelfdertijd
vernamen dat men na het avondmaal in de cel mocht rooken.
Om half drie togen we weer naar de kapel voor het Lof, dat evenals de Mis,
gezongen werd door een groepje gevangenen en besloten met een Franschen lofzang.
En 's avonds gedurende dat rookuurtje, waarvoor men van cel tot cel vuur kwam
geven, speelde Dr. Van de Velde op het orgel, ditmaal uitvoerige stukken, waar hij
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zijn gansche ziel in stortte, die evenals de onze wel zal gebloed hebben, want ook
hij werd wreedaardig van zijn aangebeden vrouw en kinderen gescheiden, enkel en
alleen ‘omdat hij Vlaming was’.
Den Woensdag nadien achtte ik me gelukkig dat we weer naar de kapel mochten
voor de Guldenmis. Toen ik terug in mijn cel zat, gaf de strenge bewaker van onzen
vleugel, majoor D., me een verbod, dat me veel pijn deed: hij had bemerkt dat ik
kruimeltjes brood op mijn gevangenisvenster strooide. Welnu, dat mocht niet!
Overigens het was een zwaar vergrijp tegen 't reglement, aan dat venster te gaan
kijken. De toon waarop dit alles gezegd werd, overtuigde me ten volle dat ik voorgoed
van 't spijzen mijner eenige gezellen, tot dusverre, in de eenzame opsluiting, de
gevangenismusschen, moest afzien.
Ik had de vorige dagen af en toe eens door dat venster gekeken, waar ik juist aan
kon, met op de hoogste der twee zware rioolbuizen, die voor de verwarming moesten
dienen, te gaan staan. Dit soort keldervenster met vier ijzeren staven in de breedte
en drie in de hoogte, moest onze sombere cel verlichten; voor de verluchting had
men in 't midden een klein draairuitje aangebracht, dat we met een stok konden open
en toe duwen. Maar toch zag ik er een binnenplein door en in de verte de huizen van
een straat, de Regastraat naar men mij later verzekerde.
Nu was aan die kleine uitspanning en 't genot van de vogeltjes voorgoed een einde
gebracht.
's Anderen daags kreeg ik mijn eerste bezoek. Een jonge hulpbewaker kwam me
daarvoor halen uit mijn cel, tastte mij heelemaal af en leidde mij door de
ondergrondsche gangen, echte katakomben, naar de spreekkamer der advokaten. Ik
wist nog altijd niet wie me kwam bezoeken, maar ik verwachtte dat het een familielid
zou zijn, daar tot dusverre niet-verwanten uiterst zelden te Leuven toegelaten werden
bij de gevangenen. Hoe was ik dan ook verbaasd, plotseling vóór Mevrouw Gillis te
staan, de kranige voorzitster van het Martelaarsfonds. Zij kwam voor mij van
Antwerpen, voorgevoelend dat ik nu een zwaren tijd moest doormaken, en had het
klaar gespeeld, na een eerste mislukking, tot bij mij door te dringen. We wer-
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den scherp in 't oog gehouden, nadat de jonge cipier ons eerst, zeer hoffelijk maar
toch kategorisch de plaats had aangeduid waar we moesten zitten, met de tafel
tusschen ons. Ongeveer een half uur mocht het bezoek duren en ik vernam intusschen
al 't belangrijkste nieuws, ofschoon Mevrouw Gillis een paar keeren bedenkelijk
keek naar een kast en een tweede deur in de spreekkamer, veilige posten voor
mogelijke luistervinken.
Midden in 't gesprek kwam een cipier vragen of Mevrouw een familielid was?
- Neen, klonk luid het antwoord, of als ge wilt een verre nicht.
De bewaker zelf leek een oogenblik onthutst, want dat een versch aangekomen
gevangene bezoek kon krijgen van een dame die niet eens zijn verwante was in rechte
lijn, kon er blijkbaar bij hem moeilijk in. Het feit zal dan ook wel eenig geweest zijn
in de annalen der Leuvensche Bastille. Doch de ijzeren tucht die daar reeds zestig
jaar geheerscht had, zouden de politieke gevangenen steeds op lossere schroeven
zetten.
Behalve het nieuws dat ze aanbracht, zorgde Mevrouw Gillis ook voor een pakje
versnaperingen, de eerste gift te Leuven van het Martelaarsfonds. Als politieke
gevangene mocht ik levensmiddelen van buiten ontvangen, zelfs had ik geheel en al
den kerkerkost kunnen verzaken, maar zulks heb ik nooit gedaan omdat ik met mijn
neiging tot zwaarlijvigheid steeds de voorkeur gaf aan de magere gevangeniskeuken.
Mevrouw Gillis zou mijn echtgenoote onmiddellijk schrijven over haar bezoek
en vier dagen later kwam mijn vrouwtje dan. Ze had nog altijd mijn brief uit Leuven
niet ontvangen en men had haar te Brussel gezegd dat eerst twee weken na onze
aankomst, bezoekers tot ons toegelaten werden. We zaten in dezelfde kamer van de
advokaten, even ver van malkaar gescheiden en met een bewaker die ons roerloos
stond aan te staren.
Na een half uur tikte hij op de glazen deur en 't bezoek was afgeloopen.
't Was toen dat ik me liet ontvallen:
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- Rientje, wist ik dat ik hier vijf jaar in deze hel moest zitten, 'k ware liever gefusiljeerd
geworden.
Toen ik met mijn geleider aan het binnenhek kwam, waar de leuke Peeterman
dienst deed als portier, zei hij schalks dat hij 't geluid gehoord had van onze kussen:
‘'t Waren als steentjes op de ruiten’. Maar ik kon niet hartelijk meelachen dezen keer
en voelde me ook nog terneergedrukt, toen 's avonds Mr. Van Dieren me, altijd in
dezelfde kamer, kwam groeten.
Twee dagen later, 24 December, was 't biechtdag voor Kerstmis: met een viertal
biechtelingen te gelijk stonden wij beneden aan een der vele ingangen van de kapel,
met ons gezicht naar den muur gekeerd en een voor een kwamen we knielen in den
biechtstoel bij den Eerw. Heer Joos, den hoofdaalmoezenier, met wien ik den Zaterdag
te voren kennis gemaakt had in mijn cel. Hij was de laatste geweest om me te komen
bekijken en had rechtuit gezegd:
- Ik ben niet meer nieuwsgierig, wat ook te begrijpen was, daar hij zijn
aalmoezenierschap in dit groot rasphuis uitoefende sedert begin 1895. Zoodanig was
de kennismaking met dien Vlaamschen priester, een vriend van kapelaan Feskens
(den E.H. Maurits Geerardijn uit onzen kollegetijd), me meegevallen, dat ik dadelijk
't besluit genomen had dezen uiterst begaafden zielenherder als biechtvader te nemen.
Tien jaar lang heb ik maandelijks van hem de H. Absolutie ontvangen en ik bid
nu nog Onzen Lieven Heer, dat Hij Zijn dienaar mildelijk zegene voor al den troost
dien zijn priesterhart over mij uitgestort heeft.
Met Kerstdag werd ik 's morgens al zeer vroeg gewekt door den bewaker van den
nacht, die me vuur gaf om mijn gaslicht aan te steken, daar ik te Kommunie ging.
Zoowat een half uur later hoorde ik heel in de verte een belletje rinkelen, gelijk voor
een berechting en terzelfdertijd begon het orgel te spelen. Men kwam Ons Heer
brengen aan de gevangenen in hun cel, voorzeker beurtelings in vleugels A, B, C en
dan hoorde ik het belgerinkel naderbij komen in onzen vleugel D. Een cipier opende
mijn deur en ik moest neerknielen op den drempel, waar een misdienaar snel
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een wit doek over mijn handen spreidde en een aalmoezenier me uit den kelk de H.
Hostie toereikte, luid de ritueele woorden uitsprekend, die eindigden met ‘in vitam
aeternam. Amen’. Ik voelde me zoo ontroerd, dat ik met moeite mijn tranen kon
bedwingen en lang en vurig op mijn knieën, vóór mijn bed-tafel heb zitten bidden,
den blik gewend naar de beeltenis van het H. Hart, die aan den witgekalkten muur
hing.
Heel den dag bleef ik onder den indruk van die H. Kommunie, maar vooral
gedurende de luisterrijke Hoogmis met drie priesters en gezongen door het fijn
geschoold koor van de paters Jezuïeten, dat ook 's namiddags het plechtig Lof kwam
opluisteren.
Als Kerstgeschenk kregen we dien namiddag na de soep een halven liter bier in
onze koffiekom en 's avonds van 7 u. tot half negen, werden we vergast op een
orgelkoncert met zang. Een gesteendrukt programma ging van cel tot cel en reeds
aan 't eerste nummer ‘Wetteraarkensmarsch’, voor orgel, zag ik dat onze vriend Dr.
Van de Velde er de hand in had. Ook ‘Dichter ùnd Baùer’ kregen wij op 't orgel te
hooren en uittreksels uit Hänsel en Gretel.
Voorts klonken unisono van uit 't centrum verscheidene onzer Vlaamsche liederen,
zeker ook aangeleerd door onzen vriend dokter: ‘Klein Moederken’, ‘Moederke
alleen’, ‘Beiaardlied’, en als slot, het onovertroffen Kerstlied: ‘Stille Nacht, heilige
Nacht’ van Franz Gruber, dat me door merg en been drong en menigen gevangene
zal hebben doen weenen als een kind.
Zeker zal men wel nooit iets zoo aandoenlijks gehoord hebben in den Leuvenschen
kerker en wat ook een nieuwigheid moet geweest zijn voor de Vlamingen, 't is dat
eindelijk hun taal eens tot haar recht was gekomen. De aktivisten begonnen hun
stempel op de Bastille te slaan.
Tweeden Kerstdag kwam de 80-jarige eere-prokureur van Leuven in mijn cel,
juist terwijl ik bezig was mijn gerookten haring te villen en op te peuzelen. Ik kende
dien goeden heer nog uit mijn studententijd - hij hielp me van een paar processen af
met Leuven-
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sche ‘pandoers’(1) - en ik vond hem nog zeer flink voor zijn hoogen ouderdom.
- Ik spreek Vlaamsch, zei hij vriendelijk, alhoewel ik geen Vlaanderaar, maar wel
een Brabander ben. Van vlaamschgezindheid moet ik niet weten. Nochtans is mijn
verwante, minister Van de Vijvere ook in 't flamingantisme verzeild. Wat me doet
veronderstellen dat die beweging toch een toekomst moet hebben.
De levendige grijsaard ging zoo voort met praten, zonder ophouden, in vlot
Vlaamsch, en dicht bij mijn tafel komend begon hij nu te roeren in mijn soep en
stelde allerlei vragen over het gevangenisvoedsel, dat ik bekende niet slecht te zijn.
Hij drukte er zijn tevredenheid over uit, me goedgeluimd te zien.
- Ook Dr. Bruwier is zoo opgewekt, verklaarde hij, wat me deed veronderstellen
dat hij uit de cel kwam van onzen Westvlaamschen voorman, dien ik reeds wist
kluizen op de eerste verdieping vlak tegenover mij.
- O! zoo ging hij goedig voort, dat zal hier met u zoolang niet duren, want men
heeft u veroordeeld met... (hier vond hij de Nederlandsche woorden niet) ‘des lois
de circonstance’(2) en die vallen weg, zoodra de omstandigheden weer anders geworden
zijn. Zoo herinner ik mij dat mijn professor Thonissen ons destijds sprak over de
wetten tegen het orangisme. Men mocht toen bijvoorbeeld geen oranje-plastron
dragen.
Hoe gaarne had ik mijn spraakzamen bezoeker nog een heelen tijd hooren
voortpraten, maar hij trok zijn uurwerk uit en wou nu ineens weg. In mijn celdeur
staand keek hij naar links en rechts in mijn gevangenisvleugel en meewarig met zijn
hoofd schuddend, ontviel hem deze zucht:
- 't Is toch erg hier tusschen die bandieten te zitten!
- Ik heb het niet gevraagd, mijnheer de voorzitter.
- Hoe kunt ge 't uithouden?
- Ja, ik ben taai.

(1) Leuvensch politieagent, in de studententaal.
(2) Gelegenheidswetten.

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

103
aant.

Intusschen was de cipier daar, die mijn cel terug sloot en ik hoorde den eereprokureur,
sterk op zijn wandelstok steunend, langzaam uit onzen vleugel heenstappen.
Deze rustende prokureur des konings, de heer Van den Hove, was voorzitter van
wat men ‘den Raad van Beheer’ der Leuvensche gevangenissen noemt. Die raad, uit
een half dozijn leden bestaande, heeft het recht toezicht uit te oefenen over het beheer
zoowel van het ‘klein huis’ als van het ‘groot huis’ te Leuven. Men mag hem niet
verwarren met het ‘beschermings-komiteit’ dat veel talrijker is en zou moeten dienen
om de gevangenen zedelijk en stoffelijk te helpen. Voor acht op tien van die
‘beschermers’ is dat eenvoudig een eeretitel, die hun op tijd en stond een eerelintje
bezorgt en ze zien naar hunne beschermelingen nooit om.
Meest allen Leuvensche franskiljons, lieten ze ons, Vlaamsche politieke
gevangenen, nog meer aan ons lot over en ik heb juist gedurende mijn lange jaren
gevangenschap te Leuven een van dat twintigtal gezien en dien werd het dan ook
nog euvel genomen ‘qu'il s'intéressait à ces gens-là’, dat hij belang in ons durfde
stellen! De brave man heeft zich daar evenwel niet aan gestoord en bleef me tot 't
einde toe om de vier, vijf maanden zijn aangenaam en opbeurend bezoek brengen.
's Avonds van dien tweeden Kerstdag schreef ik naar den gevangenisbestuurder
om hem te vragen dat wanneer mijn gezin kwam, de bezoektijd wat langer dan een
half uurtje zou mogen duren. Ik wees daarbij op 't politiek regiem in Frankrijk en in
Engeland, dat den bezoeker toelaat alle dagen van 9 tot 12 u. en van 2 tot 5! En in
Frankrijk mogen de bezoekers dan nog in de kamer van den politieken gevangene
komen, zonder toezicht, wat in Engeland ook toegestaan wordt aan de echtgenoote
en de kinderen, gedurende vijf uren, doch slechts viermaal per jaar, op de groote
feestdagen.
Ik klopte aan doovemansdeur en toen ik den 29sten December weer op de
spreekkamer der advokaten geroepen werd, voor een bezoek van mijn vrouw

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

104
en de beide meisjes, was het half uur weer zeer nauw gemeten. Later heeft de
bestuurder den bezoektijd op anderhalf uur gebracht, maar aan het toezicht bij de
bezoeken hebben we nooit kunnen ontsnappen.
Ik wist dat Rientje zou terugkeeren met de stoomtram, die voorbij de gevangenis
reed, en toen ik de tram in de verte hoorde fluiten, sneed dat door mijn ziel.
Nieuwjaar was een heel gewone gevangenisdag, met geen ander verschil dan dat
we 's morgens een Mis hadden, en bij 't terugkeeren van de wandeling in de hokjes,
maakte mijn gebuur van een onbewaakte sekonde gebruik om me van onder zijn kap
een zalig 1920 te wenschen.
In den namiddag kreeg ik ineens een verrassend nieuws: ik zou morgen terugkeeren
naar Brussel. Wat een verlichting, al was het maar voor een tijd, het Leuvensch graf
te mogen verlaten.
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Te St.-Gillis
Ik moest dus dadelijk alles weer inpakken en 's anderen daags om 8 u. werd ik naar
een groote volkomen ledige cel geleid, die tot manshoogte geheel met zacht leder
behangen is en waar men razend geworden gevangenen in opsluit. Dat was nu mijn
wachtkamer. Dezen keer kwam men mij nogal spoedig halen en met drie reisgenooten
werd ik in de dievenkar geladen, die ons naar 't station voerde. De eerste gendarm,
welken ik daar zag, was de brave jongen, die me den avond van mijn
terdoodveroordeeling gezoend had te Vorst. We wenschten malkander een zalig
nieuwjaar. Zeker was het al geweten dat ik naar Brussel vervoerd werd, want voor
men ons in den celwagen deed stappen, die later gehecht werd aan den
binnenstoomenden trein uit Luik, kwamen heel wat spoorbedienden me bekijken.
Allen leken vriendelijk gestemd. Ook liep ik op Mr. Van Dieren, die me stevig de
hand drukte. Met twee mijner Leuvensche medegevangenen mocht ik van den
goedgezinden treinbewaker in de gang bijven staan en zoo kon ik met mijn gezellen
praten tot Brussel. De eene was eveneens een politieke gevangene, de heer Hannotiau,
oud gemeenteraadslid van Etterbeek, op wien de Brusselsche patriotards zich hadden
gewroken met hem tot 5 jaar te veroordeelen: hij keerde terug uit Leuven voor een
familie-aangelegenheid. De andere, een oud, versleten Waalsch ventje, zat al tien
jaar in de cel: hij was betrokken in een stroopersdrama; men had 's nachts gevochten
met boschwachters, een werd doodelijk getroffen, doch ‘je n'ai pas tiré, Monsieur’,
herhaalde het Waaltje voortdurend, ‘je n'ai pas tiré!’ Hij sprak weer met stuipachtigen
ademstoot, zooals al die eeuwige zwijgers doen en zweeg geen
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oogenblik al kon men het hem aanzien dat hij zich fel vermoeide.
Tien jaar lang had hij getracht zijn onschuld te bewijzen, maar tevergeefs. Hij
maakte nu gebruik van de wet, die een gevangene toestaat na tien jaar celopsluiting
over te gaan naar het gemeenschappelijk regiem te Gent. Daar arbeiden de
gedetineerden samen, eten in een refter, slapen op dezelfde zaal in een soort van
afgesloten scheepskooien boven elkaar: doch ze mogen evenmin als te Leuven,
spreken. Sedert drie maand mocht hij in 't vooruitzicht van deze verhuizing naar
Gent, zijn grijzen knevel laten groeien. Hij toonde mij een oud kaartje van den
Waalschen katholieken volksvertegenwoordiger Delporte zaliger, die hem lang
geleden zijn steun had beloofd: dat was destijds zijn groote hoop geweest. Nu zag
hij geen redding meer:
- Et pour que la cellule ne me rende pas fou, Monsieur, je vais essayer le régime
commun à Gand’(1).
Ik had diep medelijden met dien armen grijsaard. Ik vraagde hem o.a. ook hoe hij
het gedurende den oorlog had gesteld te Leuven.
Zijn hoofdindruk was dat de gevangenen toen zeer slecht eten gekregen hadden.
Ook den brand der stad herinnerde hij zich. Ze zagen den weerschijn daarvan tot in
de cellen.
Al koutend waren we zonder dat we het wisten te Brussel. De gendarmen kwamen
nu tot op de trede van onzen wagen en deden me daar reeds de boeien aan. De heer
Hannotiau werd aan dezelfde keten vastgesnoerd, een keten van zeker twee meter
lengte: een gendarm hield die vast in 't midden en stapte zoo met ons aan ieder einde,
door heel 't station. Of we weer beziens hadden! Ik hief evenwel mijn hoofd fier
omhoog. Door een zijpoort stopte men ons in een dievenkar en om half drie landden
we aan te St.-Gillis, een reusachtig gebouw waarvan de vijf groote beuken met hun
120 cellen ieder, me een oogenblik deden denken dat ik in een stationshal was,
zooveel beweging heerschte hier vergeleken bij Leuven.

(1) En om niet zot te worden in de cel, Mijnheer, ga ik het gemeenschappelijk regiem beproeven
te Gent.

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

107
Na door de griffie en 't bad geweest te zijn, loodste men mij in vleugel B naar mijn
cel, 157, een luchtige, hooge ruimte, met een heel wat grooter venster dan in het
benepen hok, waaruit ik kwam. Er was ook betere verwarming; een nis in den muur,
waar men den vuilnisemmer kon wegbergen; een waterkraan in den hoek; en de
wanden waren, evenals te Vorst, geelachtig gekalkt, wat veel zachter was voor de
oogen dan de schrille witte tint der naakte Leuvensche muren. Op de twee versche,
grijze lakens, die ik meegekregen had van den badmajoor stond ‘American corn’
gedrukt: dat waren dus oude Relief-zakjes, terwijl de bruine dekens ook aan den
oorlog herinnerden en nog naar de paarden roken. Vóór de slaaptijd aangekondigd
werd, kwam de Waalsche onderbestuurder met mij nog kennis maken. Weer een
Nederlandsch-onkundige, wat hem niet belet heeft toen de taalwet van 31 Juli 1921
reeds verscheidene jaren van kracht was, bestuurder dier gevangenis te worden.
Bij mijn eerste bezoek, dat ik kreeg te St.-Gillis, drie dagen later, kwamen mijn
echtgenoote en mijn bejaarde tante Camilla weenend binnen. Onze vriend Gustaaf
Vermeersch, de bekende pessimistische schrijver en zwartkijker, had zich op 't
ministerie van oorlog laten wijsmaken dat mijn doodvonnis zou voltrokken worden
den 21sten April! De trouwe ziel was in één adem dienzelfden morgen nog naar
Schaarbeek geloopen om mijn vrouw te verwittigen, opdat ze dat boos opzet nog
zou kunnen verijdelen. Ik stelde mijn wanhopige bezoeksters dadelijk gerust en ze
gingen met heel wat meer moed terug naar huis. 'k Was er immers innig van overtuigd
dat ze mij nu niet meer zouden durven ter dood brengen en een goede veertiental
dagen later, nl. den 23sten Januari 1920 kwam het officieel bewijs daarvan te St.-Gillis
aan. Ik werd op de griffie der gevangenis geroepen en daar toonde me een der weinige
klerken die er iets van onze taal kenden een Fransch formulier, uitgaande van ‘Le
Procureur-Général du Parquet. Bruxelles’, dat zooeven binnengekomen was en
waarvan de aanvang luidde: ‘Vu l'arrêté du 14 Janvier 1920 par lequel S.M. le Roi
a statué de la manière suivante sur les requêtes qui lui ont été sou-
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mises...’(1), zoo werd mijn doodstraf omgezet in levenslangen dwangarbeid. Dit laatste
was nog een wraakneming tegen mij: want aan politieke veroordeelden legt men
geen dwangarbeid op, maar wel hechtenis, en dit zou nu ten gevolge hebben dat men
mij zou kunnen verplichten voor den staat te werken gedurende heel mijn
gevangenschap. Bestuurder Bertrand zou daar later munt uit slaan tegen mij en zich
op dien dwangarbeid beroepen om me... zakskens te doen plakken.
Reeds zes keeren sedert mijn aankomst te St.-Gillis had men mij met de gewone
dievenkar naar den onderzoeksrechter Bilaut gebracht, die me uit Leuven had doen
vervoeren om een en ander te vernemen over mijn kollega's in den Raad van
Vlaanderen, met wier zaak hij nu bezig was. Natuurlijk trachtte ik zooveel ik maar
kon, alle schuld op mij te nemen, vermits ik toch reeds gevonnist was.
Ik stelde ook vast wat een heilige vrees onze vervolgers hadden, dat de uitgeweken
aktivisten in groot getal zouden terugkeeren: mijn proces scheen onze machthebbers
zwaar op hun maag te liggen.
Over dat alles kon ik mijn vrienden in 't Noorden tersluiks inlichten. Ook maakte
ik van die ondervragingen bij Bilaut gebruik om hem de ‘laatste waarschuwing’ te
toonen van het ministerie van Financiën, dat 3049.22 fr. plus 2.45 fr. ‘postinning’
eischte voor mijn proceskosten en met den verkoop van mijn meubels dreigde, zoo
die som binnen de acht dagen niet vereffend werd.
- Dat zal een ophefmakende inbeslagneming worden, mijnheer de
onderzoeksrechter, zei ik. Mijn Vlaamsche strijdgenooten zullen daar wel voor
zorgen.
Was het nu omdat hij die averechtsche propaganda voor België vreesde, of deed
de menschlievendheid hem zoo spreken, in alle geval hij antwoordde, dat met beslag
te leggen op mijn meubels, onschuldigen zouden getroffen worden en dat zulks
diende verhinderd. Hij zou de noodige stappen daarvoor doen.

(1) Gezien het besluit van 14 Januari 1920 waarbij Z.M. de Koning als volgt uitspraak gedaan
heeft over de verzoekschriften die hem werden voorgelegd...’ En noch ik noch mijn verwanten
of verdedigers hebben aan Z.M. ooit iets gevraagd!
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's Anderen daags 14 Januari, deelde hij me reeds mede dat hij met den
advokaat-generaal Straetmans naar 't ministerie geweest was en men van dien verkoop
zou afzien, indien ik zulks in een verzoekschrift aanvraagde.
- Mijnheer de Onderzoeksrechter, ge kent mijn standpunt, niet waar? Ik vraag
niets.
Straetmans kwam dan nog binnen en zei op vriendelijken toon:
- Waarom wilt ge dat verzoekschrift niet indienen?
- Uit princiep. Daarbij zoo ge tot den verkoop overgaat, zal de schande ervan niet
op ons vallen, dat weet ik heel goed.
'k Heb sedert dien van 3051.67 fr. nooit meer hooren gewagen. Wat de
geldmiddelen betreft waarover mijn gezin toen beschikte, kan ik hier wel bijvoegen
dat mijn echtgenoote dat eerste jaar verscheidene meubels heeft moeten verkoopen
om in het onderhoud van 't gezin te kunnen voorzien. Ook dient hier vermeld dat na
mijn terdoodveroordeeling mijn echtgenoote op het politiebureel van Schaarbeek
werd geroepen en haar daar is voorgesteld geworden, vermits zij onbemiddeld was,
de kinderen door den staat te laten opvoeden, dus ze naar het weezenhuis te zenden.
Zeker was de bedoeling mijn kroost daar te verbasteren. Doch mijn moedige vrouw
antwoordde dat zij desnoods voor haar kinderen zou gaan bedelen, maar ze aan onze
verdrukkers niet afstond.
Dienzelfden 14den Januari had Bilaut mijn zwager naar zijn onderzoekskamer
uitgenoodigd en overhandigde hem daar in mijn aanwezigheid de boeken en
geschriften welke men besloten had me terug te geven. Stukken die voor mij groote
waarde hebben, als een volledige verzameling van ‘Het Vlaamsche Nieuws’, en het
album me geschonken door de krijgsgevangenen te Göttingen kreeg ik, zooals reeds
gezegd, tot nog toe niet weer.
Den 24sten Januari kwam de hoofd-aalmoezenier, E.H. Marin z.g., me zeggen dat
de echtgenoote van makker Jan Hainaut, den gewezen ondervoorzitter onzer
Merksemsche Groeningerwacht, overleden was.
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Makker Jan had een telegram gekregen: ‘Vrouw zeer slecht’, maar helaas toen was
zij reeds dood. Ik kende het gevoelig hart van mijn armen lotgenoot en wist dus hoe
verschrikkelijk hij nu moest lijden.
Het onmeedoogend krijgsgerecht had dien trouwen Vlaamschen volksjongen op
Goeden Vrijdag 1919 tot tien jaar verwezen, omdat hij gedurende de bezetting in
eenige meetings opgekomen was voor 't recht van de Vlamingen. Rijk was de idealist
daar niet mee geworden, want op zeker oogenblik had hij zelfs moeten ophouden
met in 't openbaar te spreken, doordien hij geen schoenen meer aan zijn voeten had.
Zijn ziekelijk, uitgemergeld vrouwtje en vijf kinderkens moest vader Hainaut in
zwarte armoe achterlaten. Op het bezoek te Vorst zag ik hem tersluiks voor zijn
noodlijdend gezin voedsel meegeven dat gegoede gevangenen hem geschonken
hadden in de ziekenafdeeling. Want makker Jan, die gedurende den oorlog reeds
gesukkeld had met zijn gezondheid, was gevaarlijk ziek toen hij na den wapenstilstand
in de Begijnenstraat te Antwerpen opgesloten werd: hij leed aan ‘flebitis’, uiterst
pijnlijke aderspatten; zijn beenen waren fel gezwollen en we zagen hem te Vorst
naar 't bezoek komen op krukken.
In die gevangenis werd hij uitstekend verpleegd en 't personeel bejegende hem
zeer voorkomend.
Helaas, einde '19 bracht men onzen vriend over naar St.-Gillis: daar weigerde een
Vlaamschhatend geneesheer aan den beklagenswaardigen flebitislijder het speciaal
ziekenregiem. Onze trouwe makker Manssens, van Borgerhout, die langen tijd mijn
medegevangene is geweest te Leuven, woonde die hardvochtige weigering bij en
hij, de kalme zakenman, was hevig verontwaardigd telkens wanneer hij daaraan
herinnerde. Men stond den geknakten zieke zelfs niet toe met politieke lotgenooten
in één cel te verblijven, alhoewel toen met den ‘woningnood’ ook in de kerkers, vele
gevangenen met drieën samenhokten. De arme stakkerd werd geheel afgezonderd
en alleen opgesloten in cel 29, die zijn graf zou worden. Daar trof hem de zware slag:
de dood van zijn innig geliefde gade. Hij werd naar Antwerpen vervoerd; tusschen
twee gen-
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darmen mocht hij den lijkdienst bijwonen en alwie den wanhopigen vader daar gezien
hebben te midden van zijn weesjes, verklaren dat zij nooit een meer hartverscheurend
schouwspel hebben bijgewoond. Had men nu ten minste den zoo zwaarbeproefden
zieken vader bij zijn kinderen gelaten, maar neen, 't ongenadig bevel luidde dat hij
onmiddellijk terug moest naar de verafschuwde gevangenis te St.-Gillis.
Nog was er een middel om het leven van onzen naar lichaam en ziel geknakten
vriend daar te redden: men had hem maar twee gezellen te geven in zijn kluis, die
hem zouden getroost en gesteund hebben en iedere wanhoopsdaad hadden kunnen
verhinderen. Zelfs dien zoo eenvoudigen voorzorgsmaatregel heeft men geweigerd
te nemen! Makker Jan werd alleen opgesloten en de vertwijfeling kon ongestoord
op dat door ziekte en verdriet ondermijnd gestel, haar moordend werk verrichten.
Bij een gewonen gevangene zou men in dergelijk geval een strenge bewaking
uitgeoefend hebben, de gevangeniswet schrijft zulks voor: den Vlaming Hainaut
daarentegen hebben ze geheel verwaarloosd, zelfs zijne strafvermindering, van tien
op vijf jaar, werd hem niet medegedeeld! Dat bemoedigend nieuws gevoegd bij de
inteekenlijsten tot onderstand voor de vijf weesjes, waar de goedhartige Dr. Van de
Perre toe besloten had, (in een paar dagen bereikten ze reeds een bedrag van 15.000
fr.), zou misschien de noodlottige zelfmoordbekoring nog hebben kunnen overwinnen:
maar geen de minste opbeuring werd den Vlaamschen martelaar gegund.
's Zondags kreeg ik af en toe bezoek te St.-Gillis, en vroeger ook te Vorst, van het
eenige lid van 't beschermingskomiteit dat me in die gevangenissen ooit bezocht:
namelijk een heer N., iemand die nogal Vlaamsch voelde en overigens al de
gekerkerden een goed hart toedroeg. Dien Zondag 1sten Februari kwam hij weer,
zooals altijd, heel voorzichtig in mijn cel en deelde me het eerst de mare mee van
makker Jan's dood. Hij moet gezien hebben hoe geweldig ik schrok, want dadelijk
begon hij het nieuws als nog eenigszins onzeker voor te stellen: het kon wel iemand
anders
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zijn, dien men dezen morgen met een paar nestels aan het eindje buis van zijn gaslicht
verhangen had gevonden in zijn bed; hij zou zich beter gaan inlichten doch hij vond
het wat gewaagd zoo tweemaal achtereen in mijn cel te komen. Indien het dus wel
makker Hainaut was die de wanhoopsdaad pleegde, zou hij, hr. N., niet terugkeeren.
Helaas, hij kwam niet weer zoodat ik na eerst een uur tusschen hoop en vrees te
hebben geleefd, aan de echtheid van de zoo droevige tijding niet meer kon twijfelen.
Heel dien dag voelde ik mij meer dan ooit als in een ‘doodenhuis’ en voortdurend
dacht ik aan den dierbaren strijdgenoot, die me voor altijd ontvallen was.
's Anderen daags kwam de E.H. Hoofdaalmoezenier Marin me de jobstijding
bevestigen: hij ook was onder den indruk van het tragisch gebeurde en vooral hadden
hem de drie brieven getroffen, die makker Jan z.g. nagelaten had: een voor zijn
kinderen, een voor den gevangenisbestuurder en den derden voor den E.H.
aalmoezenier zelf. Dezen laatsten toonde hij mij en ik mocht hem lezen en afschrijven.
Ziehier letterlijk dat afschrift:

‘28-1-'20.
Zeer Eerwaarde Heer Almoezenier,
Vooralleer van het leven te scheiden heb ik God vergiffenis over mijne zonden
gevraagd. Ik heb Hem gebeden mijne diepbeproefde ziel in genade te ontvangen,
heb Hem vergiffenis gesmeekt voor mijne vijanden.
Ik sterf zonder haat voor mijne rechters, boven het menschelijk gerecht staat het
Goddelijk Gerecht en Hij weet dat ik immer als een eerlijk man geleefd heb.
U dank ik voor de vertroosting die U mij steeds gebracht heb, en bid U als een
laatste gunst een klein gebed voor mij te storten zooals wij samen voor mijne dierbare
echtgenoote gebeden hebben.
Vergeef mij mijne daad, ik kan niet meer.
(w.g.) J. Hainaut.’
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Heel de schoone ziel van makker Jan ligt in dat afscheidsbriefje. Hij vergeeft en
vraagt zelfs vergiffenis. Maar wat striemende aanklacht in dat laatste: ‘Ik kan niet
meer’!
De E.H. aalmoezenier mocht geen zielemis aankondigen voor onzen geliefden
doode, maar hij beloofde me den volgenden Zondag de Hoogmis voor zijn zielerust
op te dragen.
Den 3den Februari vernam ik dat het lijk van makker Jan naar Antwerpen vervoerd
werd: in den geest volgde ik mijn diepbetreurden vriend tot op het Kielkerkhof waar
het stoffelijk overschot den 6den begraven werd en vader en moeder Hainaut nu
bijna naast elkaar rusten.
Negen jaar later zou ik den eersten keer komen bidden aan hun graf.
Mijn twee voornaamste bewakers in vleugel B, een echte Sinjoor en een even
goedgezinde Leuvenaar, deelden in mijn droefheid over den dood van mijn vriend
Hainaut. Zij waren me overigens beiden zeer genegen, wat overal het geval geweest
is met het lager gevangenispersoneel dat me van nabij leerde kennen.
Hier en daar slechts was er een Waal die me haatte. Zoo ook hier te St.-Gillis. Hij
deed 's middags gewoonlijk dienst in 't centrum en ik had al herhaaldelijk bemerkt
dat hij me met booze blikken aankeek.
Vrijdag, 12 Maart 1920, verwachtte ik mijn echtgenoote voor haar tweede bezoek
van de week en ik was bezig met mijn ongecensureerde briefjes te schrijven die ik
telkens wist buiten te smokkelen, toen plotseling die Waal binnenviel in mijn cel en
de hand legde op het derde briefken, dat ik niet meer had kunnen wegmoffelen.
Gelukkig was het 't minst gevaarlijke van de drie: ik vraagde erin aan een mijner
oud-geburen van nr. 284 te Vorst, die al lang op vrije voeten was, dat de Vlamingen
onze vrienden welke reeds in de groote gevangenis te Leuven opgesloten zaten, niet
zouden vergeten. Een vrij onschuldige vraag, maar toch zou ze mij een zware straf
op den hals halen.
Om me zoo op heeter daad te kunnen betrappen, had die Waalsche cipier zijn post
in 't centrum verlaten
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en zulks werd hem dan ook door mijn goedgezinde bewakers scherp verweten. Drie
dagen daarna, een Maandag dus, moest ik voor de gevangenis-vierschaar verschijnen.
Bestuurder De Deyn zat voor en vraagde mij barsch of ik het briefje kende, dat hij
in zijn hand hield. Echt schoolvosachtig kapittelde hij mij en wou me doen bekennen
wie die J. was naar wien ik dat geschreven had.
- Een u onbekende, zei ik.
Dan schoot hij vuur en vlam en bulderde:
- We zullen u streng behandelen.
- Een beetje minder lijden of wat meer...
Hier onderbrak hij mij hevig en ik voelde dat het heel zaakje een slechte wending
nam, daar ik ook hoe langer hoe meer opgewonden geraakte. De onderbestuurder
P., die naast zijn opvliegenden baas zat, gaf me voortdurend door teekens te verstaan
dat ik zou zwijgen. Maar 'k was me zelf niet heelemaal meer meester en 'k moest
spreken. Ik haalde dan te mijner verdediging een tekst aan uit het Kamerverslag van
den 12den Februari j.l.: minister Vandervelde antwoordende op een ondervraging
over het geval Hainaut, had het politiek regiem dat hij in de maand Augustus van 't
vorige jaar invoerde, zeer rooskleurig afgeschilderd en beweerde o.a. dat wij zonder
censuur mochten schrijven. Nu, zulks was niet waar voor de politieke veroordeelden.
Daarop snauwde De Deyn mij toe dat hij zulks niet gelezen had en zoo besloot
hij:
- Ge zult geen gunsten meer krijgen.
- Ik heb geen gunsten.
- Ge zult nog slechts twee bezoeken hebben per maand.
- Het politiek regiem verplicht u mij er twee per week toe te staan.
Daar de onderbestuurder moest toegeven dat zulks waar was, luidde de laatste
uitval:
- Ewel, men zal u aftasten van kop tot teen.
Daarmee was 't tweegevecht afgeloopen en het duurde nog lang eer ik in mijn cel
weer kalm werd. Daar had ik nu eens terdege ondervonden, hoe nadeelig de langdurige
celopsluiting inwerkt op het zenuw-
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stelsel. Ik had nog bijtijds kunnen remmen, maar zeer dikwijls gebeurt het dat na een
ietwat vinnige woordenwisseling gevangenen een aanval krijgen van razernij en b.v.
heel hun boeltje in de cel kort en klein slaan. Meer dan eens heb ik zulks later gehoord
en telkens wanneer zoo een bezig was, kwam 't gebeurde in 't praetorium van De
Deyn me weer voor den geest.
Ik meende een oogenblik dat het bij dat ‘aftasten van kop tot teen’ zou blijven.
Doch den 2den April werd ik opnieuw naar ‘'t rapport’ geroepen en daar vernam ik
dan van den bestuurder, dat hij het heele geval aan 't centraal bestuur had overgemaakt
en men daar nu besliste me volgende straf op te leggen: een maand bezoek in de
hokjes, dus achter de tralies.
's Anderen daags hing op mijn celdeur reeds een plaatje met in groote letters ‘En
Punition’ en daaronder stond geschreven, eveneens uitsluitend in het Fransch, dat ik
tot den 3den Mei bezoek moest ontvangen ‘au parloir 18’. Ze hadden voor mij geen
slechtere maand kunnen uitkiezen voor die nieuwe plagerij: immers den 14den April
was het mijn verjaardag, den 16den vertrokken twee mijner jongens naar Ouderkerk,
bij Amsterdam, waar ze om mijn afgetobde echtgenoote wat te ontlasten, door
bemiddeling van Mr. A.J. Hofman, te Amsterdam, van zijn zoon en van onze
uitgeweken vrienden ondergebracht werden, met de Weensche kinderen, in twee
brave, Roomsch-katholieke gezinnen, de familiën Verheul en Hesp: later zou ons
derde zoontje de gastvrijheid genieten te Gouda bij even menschlievende
Noord-Nederlanders, namelijk den heer en mevrouw Boot. Vóór hun afreis mocht
ik dus Wilfried en Herman niet eens omhelzen. Maar 't ergste was dat den 25sten
April onze Lodewijk te Schaarbeek zijne Plechtige Kommunie deed en ik den dag
daarna slechts van achter de tralies van het hok nr. 18 met hem en zijn moedertje
zou kunnen spreken. Geen getrouwer bewijs van den gemoedstoestand waarin ik
toen verkeerde dan het briefje dat ik vier dagen te voren aan mijn zoontje zond:
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St.-Gillis, den 21sten April 1920.
‘Mijn Liefste Lodewijk,
Het is nu ruim dertig jaar geleden dat ik mijn Eerste Kommunie deed in de kapel der
Broeders Hieronymieten te St.-Niklaas, waar ik toen als elfjarige knaap ter school
ging. Niettegenstaande een half menschenleven sindsdien vervloog, staat me van
dien schoonen dag in mijn leven nog alles levendig vóór den geest. Ik zie mij nog
naar de H. Tafel stappen, in de Plechtige Kommuniemis achter mijn trouwen vriend
Edward Rombaut, 'n armen schoenmakerszoon, die reeds een paar jaren nadien stierf.
Wij waren beiden de eersten geweest in den Katechismus en dus als “engelen” gingen
wij vooraan, elk met een witzilveren strik aan den arm. O! 't is of het van gisteren
maar geleden was.
Zoo ook zult gij, mijn liefste Lodewijk, later in uw leven dikwijls terugdenken
aan uw Plechtige Kommunie in de Ste.-Alicekerk te Schaarbeek. Welnu, vergeet dan
nooit dat uw vader op dat oogenblik gekerkerd zat “omdat hij Vlaming was” en spijt
alles zijn taal en zijn volk wilde trouw bijven. Wanneer op dien dag de goede Jezus
in uw rein hartje daalt, zal Hij u zeker niets kunnen weigeren. Bid Hem dan voor
Vlaanderen en voor al dezen die voor Vlaanderen lijden, voor uwe lieve moeder,
opdat zij gezond blijve en u lang moge gespaard worden, voor uwe broertjes en
zusjes, voor uw ouden grootvader en grootmoeder, voor uw oomen en tanten en ook,
liefste zoontje, voor uw liefhebbenden vader, opdat God hem verder steune en sterke
en hem eens aan mama en aan u allen terugschenke.
Mijn liefste Loken, van verre geef ik u een kruisje op uw voorhoofd. Dat God u
zegene en u beware.’
Aan den ‘majoor’ die me uit mijn cel kwam halen voor dat bezoek, zei ik: ‘'k Ga
naar mijn Eerste-Kommunikant’ en hij wenschte me meewarig ‘proficiat’. We werden
weer langs de wanden van 't centrum geplaatst en dan op een sein trok heel de stoet
gevangenen haastig naar de bezoekhokjes. Nr. 18 was het eerste.
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Daar stond Loken met zijn moedertje. Ik kreeg een krop in de keel, doch wist me
toch goed te houden met dadelijk mijn bewondering uit te drukken over het nieuw
matrozenpakje dat mijn lieveling zoo mooi stond. Hij toonde me ook zijn gekregen
zwart uurwerk, dat aan een vergulde ketting hing, en zei na wat aarzelen:
- 't Is kwart voor half vier.
Hoe snel vervloog de tijd weer! In de cel kruipen de uren en hier is men altijd
verbaasd dat de bel al klinkt.
Mijn vrouwtje liet me door 't glas het mooi Eerste Kommunie-beeldeken lezen,
dat de goede makker Hessens, te Brussel, voor Loken had gedrukt met bovenaan
onze leus
A.
V.V.K.
V.
en daaronder het roerend gelegenheidsgedicht van A.B., een Westvlaamschen
medestander, die ook in 1927 een treffend naamdicht bij eenzelfde plechtigheid voor
ons jongste knaapje zou maken. Want al mijn jongens hebben hun Plechtige
Kommunie gedaan terwijl ik in den Belgischen kerker zuchtte. Met ontroering las
ik de drie strootjes:
Jezus, zoete, lieve Heer
'k lig hier op mijn knietjes neer
en de handjes saamgevouwen
bid ik U met vast betrouwen:
geef ons toch ons vaârken weer!
Martelaar, voor Vlaandrens heil
had hij vrijheid, leven veil;
schande, laster mocht hij garen!
Heere, wil hem verder sparen,
En geef moeder, vaârken weer!
Jezus, ook ik word eens groot
en, al wachtte mij de dood,
als hem wil 'k voor Vlaandren strijden,
toch zoo geren er voor lijden
doch, schenk Vlaandren vaârken weer!
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Een traan weggepinkt en haastig eenige vragen gesteld over 't verloop van den dag
van gisteren: Alles was Fransch geweest in de kerk! Slechts op één punt had de
pastoor een uitzondering gemaakt: Lodewijk had namelijk een prent gekregen in
onze taal. De voorbereiding tot het H. Vormsel, dat de volgende maand moest
toegediend worden, zou weer heelemaal in het Fransch geschieden. Gelukkig was
een Vlaamschgezinde ‘petit vicaire’ van Brussel bereid mijn zoontje afzonderlijk
Katechismus-onderricht te geven in 't Nederlandsch.
We waren nog bijlange niet uitgepraat over den Eerste-Kommuniedag, toen het
gevreesd signaal reeds weerklonk: een handkusje van weerszijden van de tralies en
't glas, en daar stond ik weer alleen.
Mijn goedhartige Antwerpsche majoor gaf me, zeker om me wat op te beuren,
nog een uurtje wandeling als toemaat en wel in een hok zonder ijzeren staven boven
mijn hoofd. 'k Werd bijna duizelig toen ik nu weer zonder belemmering in het diepe
uitspansel keek.
Den 29sten April moest ik voor de tweede maal als getuige verschijnen vóór den
Brusselschen krijgsraad in het geding van mijn vrienden Staf Claessen en Aloïs
Valgaeren, twee aktivistische oud-krijgsgevangenen uit Göttingen. Ik was reeds een
week te voren opgeroepen geweest voor hun zaak en er was toen een incident ontstaan
naar aanleiding van mijn verschijnen vóór de rechtbank. Den eed mocht ik niet meer
afleggen, daar me mijn burgerlijke rechten ontnomen waren, doch volgens den
voorzitter van den krijgsraad was zulks geen beletsel om me toch te ondervragen.
Mr. Marck, de verdediger van makker Valgaeren, beaamde dit ten volle en voegde
eraan toe:
- Er zijn menschen die de waarheid zeggen, al spreken ze niet onder eed.
Toen de zitting voor een kwartiertje geschorst werd, kwam Mr. Marck zeer
minzaam met mij spreken, lichtte zich in over mijn toestand in de gevangenis en toen
ik hem zei dat ik voorzag vijf jaar te zullen gekerkerd blijven, verklaarde hij met
nadruk:
- O! zoolang zal het zeker niet duren. Moest er
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een demokratisch ministerie komen, samengesteld uit socialisten en katholieke
demokraten, dan zijt ge in veertien dagen vrij.
En dan had hij het over Merksem:
- Ik kom daar dikwijls. Gij hebt er veel vrienden. Zoo stond in 't Werkmanshuis
op den spiegel: ‘Borms ter dood veroordeeld. Leve Borms!’
- Hebt ge niet op een Duitsche zege gerekend? vraagde hij.
- Neen, was mijn antwoord, maar wel op een onbeslist einde van den oorlog, een
vrede geteekend aan den IJzer. Van uit dat gezichtspunt moet ge dan ook onze
aktivistische politiek beschouwen.
De krijgsraad kwam terug binnen, toen ik juist de vraag gesteld had:
- Komt er een militair verbond met Frankrijk? waarop Mr. Marck, alvorens naar
de verdedigingsbank te gaan, haastig liet volgen:
- Dezen namiddag vergadert de rechterzijde.
Er werd door de rechtbank nog wat in 't Fransch gepraat over de dagorde en men
besliste ten slotte de zaak in een volgende zitting voort te zetten.
Mr. Marck deed opmerken dat hij verlangde me dan te zien terugkomen als getuige
ter ontlasting.
En zoo zat ik acht dagen later daar weer op 't getuigenstoeltje, om te trachten mijn
beide vrienden vrij te krijgen. Dat lukte niet, maar de doodstraf welke krijgsauditor
Stie eischte, heeft hij toch ook niet verkregen. In 't buitengaan kon ik even makker
August Willekens groeten, die nogmaals voor onze strijdgenooten was komen
getuigen.
De terugreis naar St.-Gillis gebeurde met de vrienden Claessen en Valgaeren en
ditmaal werden we niet meer streng gescheiden, zoodat we eenige woorden met
elkaar konden wisselen.
Zoodra ik terug in mijn cel aangeland was, kwam mijn steeds goedgeluimde
Antwerpsche bewaker V., volgens zijn gewoonte een praatje met mij voeren en hij
vertelde de geschiedenis van den leuken piot, die thans ook in onzen vleugel zat en
welke gedurende den oorlog, vóór den krijgsraad had moeten verschijnen in een dorp
achter het front. Het was een ‘estaminet’ en er werd in de herberg gedanst. In een
kamer ach-
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teraan zaten de militaire rechters, half slapend. Alles gebeurde in 't Fransch tegen
dat Vlaamsch piotje. Hij kreeg de doodstraf en vraagde dan of hij nog iets mocht
zeggen.
- Ja, zei de voorzitter.
- Ewel, kommandant, 'k zou willen weten, als ze mij doodschieten, of dat meê 'ne
kanonbal of meê 'ne witbustel(1) zal zijn?
- Foutez moi le camp! vloekte de voorzitter en bij die laatste woorden begon mijn
‘majoor’ zoo onbedaarlijk te lachen, dat ik het ook moest uitproesten.
Waar een Vlaming het soms eveneens zou uitgegierd hebben, was het niet dat de
heiligheid van de plaats het hem verbood, 't is in de gevangeniskapel tijdens het
sermoen van een der St.-Gillische aalmoezeniers. Deze radbraakte steeds onze taal
op de potsierlijkste wijze. Zoo begon hij zijn preek met een wanluidend: ‘Beminde
Christ’, dat echt komisch klonk. Tusschen haakjes zij er hier op gewezen dat in alle
gevangenissen de Fransche sermoenen steeds begonnen met ‘Mes Chers Frères’ of
‘Mes très Chers Frères’ en de Nederlandsche telkens met ‘Beminde Christenen’. Ik
heb op dat verschil de aandacht getrokken, maar nooit zijn we met het echt
evangelische ‘Broeders’ toegesproken geworden, tenzij een paar keeren door een
Vlaamschen pater gedurende het retret.
De verfranschte kanselredenaar te St.-Gillis sprak een afschuwelijke gewesttaal
en doorspekte die dan nog met flaters als: ‘hij heeft gebid’; ‘er zijn er hier misschien
die onnoozel zijn’ (bedoeld werd: onschuldig) en vele andere ‘ejusdem farinae’.
Alles flapte hij er zoo maar uit, alsof het toch altijd goed genoeg was voor Vlamingen
en herhaaldelijk nam ik in de kisten naast mij een gedempt gelach waar, wanneer hij
't bijvoorbeeld had over de ‘eeuwige verdommenis’.
Wat verschil met de fijn verzorgde sermoenen, die we weer van den 11den tot den
15den April dagelijks te genieten gekregen hadden van twee paters Jezuïeten, welke
ons naar jaarlijksche gewoonte kwamen voorbe-

(1) Witborstel.
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reiden tot den Paaschplicht. Nooit vergeet ik o.a. den aanhef van een hunner: ‘Ducam
eum in solitudinem et ibi loquar ad cor ejus’ (Ik zal hem in de eenzaamheid brengen
en daar zal Ik tot zijn hart spreken), noch het pakkend sermoen over den dood, het
aangrijpendste dat ik ooit gehoord heb.
De Paaschkommunie ontvingen we hier in de kapel zelf, niet zooals het vorig jaar
te Vorst allen vereenigd voor 't altaar, maar wel in de ‘doodkisten’ en onder zeer
scherpe bewaking.
Misschien was iets uitgelekt van een samenzwering, waarover ik later hooren
reppen heb: gewone gevangenen moeten in 1919 van zins geweest zijn die gelegenheid
in de kapel te benuttigen om een plotselingen opstand te doen uitbarsten en te trachten
zich van de gevangenis meester te maken. Wat een geluk dat zooiets niet is geschied,
want wie weet hoeveel slachtoffers daar zouden gevallen zijn!
Den 5den Mei werd ik bij den Waalschen dokter geroepen, zeker denzelfden die
makker Hainaut's dood op zijn geweten heeft. Mij werd gevraagd:
- Vous êtes bien portant? waarop ik met een luid ‘ja’ antwoordde en ik kon
heengaan. Dat was weer 't voorspel van mijn vervoer naar Leuven, dat ik tegen den
volgenden dag verwachtte, doch het bleef nog drie dagen uit. Daarmee kon ik mijn
echtgenoote nog eens omarmen in de bezoekkamer, want sedert den 3den was mijn
straftijd uit en had men de plaat met ‘En Punition’ van mijn cel weggenomen.
Bij dat laatste bezoek kwam volgend briefje van vader J.M. Brans, onzen
uitgeweken trouwen medewerker tijdens de bezetting die toen nog in Salzùflen
verbleef, veilig in mijn bezit:
‘Mijn waarde Borms,
Ik eindigde mijn laatsten brief aan C.R.(1) met de woorden: “Het dagher in den
Oosten, het lichtet overal!” Zoo is het nu in Vlaanderen gekomen: De heerlijke
vrijheidszonne rijst boven de donkere kim; de laatste wolken scheuren aan flarden
in het tot heden toe zoo donkere uitspansel boven ons eenig ge-

(1) Cyriel Rousseeu.
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liefde Vlaanderen. De hemel wordt rein. Het zaad dat we in heilige liefde en onder
zwaren arbeid hebben uitgestrooid, kiemt en schiet welig op. De oogst moge prachtig
gedijen en ik wil mij uit dien oogst een krans van rijpe korenaren, doorvlochten van
groenend eikenloof, om den witten schedel slingeren.
Ondanks al het wee dat ook mijne ziel doorknaagt, zooverre van alles wat mij lief
is en van allen, die mij zoo na aan 't harte liggen, ruischt het voortdurend om mij:
Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief,
Mijn Vlaanderen bovenal...
Gij, een der laatste oprecht geloovigen, Godes zegen dale over U en over uw vrouw
en kinderen, dat is de innige wensch van
Uw ouden trouwen
(w.g.) J.M. Brans’
Met die relikwie in mijn kerkboek gedoken zou ik terugkeeren naar de groote galei.
Later vernam ik dat voor mijn tweede reis naar de groote gevangenis alle mogelijke
voorzorgen genomen waren, om te beletten dat onderweg eenige betooging kon plaats
hebben.
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Terug naar Leuven.
Voor dat vervoer werd ik den 8sten Mei reeds om kwart over vieren gewekt en met
twee veiligheidsagenten in burger per taxi dwars door het slapende Brussel naar het
Noorderstation gebracht. De enkele reizigers, die op dit vroege uur naar den
Leuvenschen trein stapten, zouden voorzeker nooit vermoed hebben dat de drie
menschen, welke plaats namen in een gewoon 3de-klasrijtuig, zich naar de centrale
gevangenis begaven. Een mijner begeleiders was uiterst mededeelzaam, klaagde
voortdurend in Brusselsch Fransch over zijn rheumatiekkwaal, mopperde tegen zijn
oversten omdat ze hun zulken zwaren dienst oplegden en ging zeer vertrouwelijk
met mij om. Terwijl hij zoo kniezig pruttelde, keek ik met gretige blikken door 't
venstertje: huizen en al wat van steen was en maar eenigszins aan den kerker
herinnerde, trok me niet aan, maar het land leek me een hemelsche droom! Wat een
weelde dat groen en welk festijn voor de oogen zoo weer eens onze weidsche
Vlaamsche vlakten te kunnen overschouwen, want reeds vijftien maanden hadden
die oogen om zoo te zeggen niets dan muren en tralies gezien.
Te Leuven was het besteld rijtuig nogmaals niet te vinden, zoodat we na een
kwartier heen en weer geloopen te hebben, juist op het punt waren om te voet naar
onze bestemming te stappen, toen opeens een huurauto verscheen en we daarmee
langs de mij zoo welbekende mooie laan naar de Geldenakensche Vest nr. 62 reden.
Voorbij de Tiensche Poort dook de hooge gevangenismuur op en ik kon een lichte
rilling niet onderdrukken bij 't weerzien van 't grauwe gebouw.
De struische, blozende portier ontving me zeer vriendelijk en hij lachte toen ik
zei:
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- 't Zijn goede geesten die terugkomen.
Op de griffie liep alles ditmaal vlot van stapel en in 't dik register werd naast mijn
naam geschreven ‘réintégré le 8 mai 1920’(1). Ik werd daarna weer betast, dezen keer
door onzen strengen ‘majoor’ D., die zoo slaafs het reglement naar de letter uitvoerde,
dat indien de overheid hem bevolen had ons te dooden, hij het evengoed zou gedaan
hebben, geloof ik. Voor 't overige een eerlijke kerel.
Hij leidde me vlug naar de weegschaal en vandaar naar de tweede cel rechts in
vleugel D. cel 310, waar ik nu bij de negen jaar in zou kluizen. Ze was vuiler en nog
donkerder dan mijn vorige 292 en 't rook er muf.
Ik moest heel dicht bij de keuken zitten, want ik hoorde het voortdurend gerammel
van ketels en pollepels; ook snoof ik de dampen op van de soep, die aan 't koken
was. Voor mijn celdeur in de gang, ronkte aanhoudend de papiermolen, waar men
het papier op wond voor de zakkenplakkers. Bij 't buitenstappen om naar de
wandelhokken te gaan, viel het mij op, dat de jongen, die hem deed draaien, geen
kap meer droeg en met zijn scheel oog knipte om me te groeten.
En in de rij waren ook de meeste gevangenen zonder die anders zoo streng
voorgeschreven kaproen. Van de ministerieele verordening welke de gevangenen
vrijliet dat spookachtig hoofddeksel te dragen ofwel het te vervangen door een
piottenmutsje van 't vooroorlogsch model, werd dus ruimschoots gebruik gemaakt.
Enkele weken later, waren het nog slechts uitzonderingen die hun gezicht verborgen
hielden.
Voor ik in 't wandelhokje trad, had ik bemerkt dat mijn gebuur, die dus in 311 zat,
de heer Norz was, een Tiroler met een Sinterklaasbaard, die veroordeeld werd om
gedurende de bezetting te Brussel een Fransch weekblad, ‘L'Information’, te hebben
uitgegeven, waaraan Belgische staatskatholieke politici meewerkten, welke daarvoor
nooit lastig gevallen werden. Om den heer Norz het bewijs te geven dat het geen
vijand was die naast hem in de kooi rondliep, begon

(1) Teruggekeerd den 8sten Mei 1920.
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ik het Tiroolsch volkslied ‘Andreas Hofer’ te neuriën en hij stemde dadelijk mee in.
Sedert half vijf 's morgens had ik niets meer over mijn lippen gehad: de vleeschsoep
smaakte me dien middag dan ook uitstekend. Overigens, zooals ik reeds zei, die
soepen waren niet slecht te Leuven, maar doordien de spijskaart zoo weinig
afwisseling vertoonde, stonden zij na enkele jaren de beste eters toch tegen. En wat
dan gezegd van de maaglijders, die telkens zulken plas te verteren krijgen?
Wee dan ook de gevangenen, die een slechte maag hebben.
Wij noemden de dagen in de gevangenis naar de soepen, die we kregen, want dat
verandert nooit, tenzij wanneer het vastendag is en een magere soep in de plaats van
een vleeschsoep komt.
Anders is de volgorde altijd zoo: Zondag: rijstsoep (later vervangen door boonen,
en de rijst werd sedert dien 's avonds gegeven); Maandag: vleeschsoep; Dinsdag:
erwtensoep; Woensdag: boonensoep; Donderdag: vleeschsoep; Vrijdag: erwtensoep
en Zaterdag: vleeschsoep.
Ge kunt denken hoe ge na vijf, tien jaar al dat ‘gesoep’ beu zijt!
Soms heeft men 't geluk een niet vaneengekookten lap vleesch in zijn teil te vinden:
een ‘biefstuk’ noemen de gevangenen dat en wees zeker dat ze dan smullen. Maar
zulks gebeurt zoo zelden.
Dien eersten namiddag na mijn terugkeer te Leuven, verscheen 'n vriendelijke
griffieklerk in mijn cel 310 en kwam me verwittigen dat daar ik ook veroordeeld was
krachtens art. 115 § 4 van het strafwetboek (voor het aan 't wankelen brengen van
de getrouwheid van officieren, soldaten, matrozen enz.) ik slechts van het politieke
regiem kon blijven genieten zoo de minister van justitie daartoe zijn toestemming
gaf. Schrijf haastig, zei hij, want zoolang ge geen toelating hebt van den minister
moet ge behandeld worden als een gewoon gevangene.
Ik zond dan dadelijk aan den heer Vandervelde, toenmaligen minister van
rechtswezen, volgend schrijven:
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‘Hooggeachte Heer Minister,
Ondergeteekende, August Borms, sedert dezen morgen opgesloten in de Centrale
Gevangenis te Leuven, verneemt aldaar dat hij niet langer van het verzacht regiem,
door UEd. einde Juli l.l. aan de politieke gevangenen toegekend, kan blijven genieten,
zonder eene bijzondere toelating, door UEd. te verleenen.
Hij neemt derhalve eerbiedig de vrijheid zich tot UEd. te richten met het verzoek
verder als politiek veroordeelde beschouwd te worden: immers tot nu toe is hij in al
de gevangenissen waar hij gekerkerd zat, als dusdanig behandeld, zonder ooit bij de
bestuurders den minsten twijfel te zien ontstaan dat hij om andere dan om zuiver
politieke redenen zou veroordeeld zijn.
Hij hoopt dus, Hooggeachte Heer Minister, dat UEd. hem zoo spoedig mogelijk
van het gewoon boevenregiem dat hij sedert vandaag ondergaat, zal willen ontslaan,
met dezen verstande evenwel, dat geen enkele Vlaamsche idealist die schandelijke
behandeling zal ondergaan: immers in geweten zou hij geen verzacht regiem kunnen
aannemen wanneer zijne lotgenooten, door even edele en onbaatzuchtige drijfveeren
bewogen als hij, daarvan zouden verstoken blijven.
Daar de huidige Minister van Rechtswezen zelf een man is, die zijn leven lang
voor hooge idealen gestreden heeft, zal niemand beter dan Hij deze beweegredenen
begrijpen.
Met de zekerheid, Hooggeachte Heer Minister, dat aan alle Vlaamsche idealisten
in dezen recht zal geschieden, bied ik UEd.,’ enz.
Twee dagen daarna, namelijk Maandag 10 Mei, kwam uit Brussel reeds het antwoord
dat ik het politiek regiem behield en later vernam ik dat men het ook aan al mijn
aktivistische lotgenooten had toegestaan. Aan mijn celdeur werd een plankje gehangen
waarop aan de eene zijde in 't Nederlandsch, aan de andere in 't Fransch ‘Politiek
Veroordeelde’ geautografieerd
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stond met de voornaamste verzachtingen, die ik als dusdanig genoot.
'k Mocht nu ook voor het eerst buiten de hokjes wandelen, op het binnenplein
tusschen vleugels D en E, dus de open plaats welke ik, in 't geniep van in mijn cel
reeds gezien had, door mijn ruitje. 't Was een heerlijk Meiweerken met blauwe lucht,
en genietend kuierde ik rond tusschen de bloemperkjes, over de paden, welke een
kleine, vlugge hovenier met nog een kap op zijn hoofd, aan 't kuischen was.
Ik kon nu ook in de ruime, kraaknette keuken zien, in den hoek naast mijn cel: 'k
was er evenwel van afgescheiden door een steenen trap, die naar de diepe
ondergrondsche gangen leidde. De kok, een vriendelijk gevangene, groette mij achter
zijn tralies.
Toen de wandeling voor de eerste reeks geëindigd was - ze duurde een uur - wilde
ik meê binnengaan, maar de deur ging dicht achter den laatsten gevangene en ik
mocht daar alleen buiten blijven. Wat een aangename gewaarwording zoo eindelijk
eens buiten te zijn zonder bewaking. Wel kon men mij bespieden van uit de honderd
en vijf celvensterkens, die op deze binnenplaats uitzicht gaven, maar 'k voelde me
nu ineens te vrij dan dat ik daaraan zou gedacht hebben en ik ging nu alles van nabij
bekijken: onze ijzeren vuilnispotten, die op verscheidene rekken onder de lage
overdekte galerijen gelucht werden; het groot wiel van den aalput, waaraan zooeven
een dwangarbeider heel den duur van de wandeling gedraaid had: dat bedierf dikwijls
heel onze wandeling...; de enkele wandelhokken die samen een halvemaan vormden
en waar nu weer een reeks nieuwe wandelaars in kwamen slenteren onder 't waakzaam
toezicht van een cipier.
Na dit tweede uurtje moest ik mee binnen en 'k ontmoette onderweg onzen makker
T'Sjoen uit Brussel, die me kwam vervangen.
Toen 's anderen daags de bestuurder Bertrand in mijn cel kwam, drukte ik hem
mijn tevredenheid uit over die wandelingen en hij zei dat we beurtelings op twee
verschillende binnenpleinen zouden mogen gaan, wat nog meer afwisseling bracht
in ons gevangenisleven. Die tweede plaats was tusschen vleugel A en
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B en daar waren de bloemperken nog mooier. Van de anjelieren, die er groeiden,
kregen al de gevangenen met Pinksteren elk een bloempje in de cel. Die hoogdag
evenals Ons Heer Hemelvaart was weer een Kommuniedag geweest en de paters
Jezuïeten hadden nogmaals gezorgd voor mooi gezang in de kapel, terwijl 's avonds
Dr. Van de Velde, van Kalken, ons zooals met Kerstdag, vergastte op orgelmuziek
en vierstemmige koren, o a. ‘Vlaanderen’ van Karel Miry en het ‘Arteveldelied’ van
Gevaert: een sierlijk verlucht programma ging weer van cel tot cel.
Ik had ondertusschen zeer verheugend nieuws vernomen. Dr. Bruwier was vrij en
verscheidene andere mijner lotgenooten hadden strafvermindering bekomen. Ook
wist men mij mee te deelen dat mijn stadgenoot Dr. De Belie, op eerewoord voor
enkele dagen werd vrijgelaten, om zijn ziek zoontje te gaan verplegen. Nog iets dat
tot dan toe nooit was voorgekomen in de annalen van Leuven.
Den 25sten Mei moest ik 's namiddags voor den eersten keer naar de school. In 't
voorbijgaan bemerkte ik dat mijn Tiroolsch gebuur me verlaten had: cel 311 stond
leeg. Hierdoor kwam 't dat ik geen antwoord meer gekregen had toen ik volgens
dagelijksche gewoonte ‘goeden morgen’ had geklopt op de dikke verwarmingsbuis.
Langs de ijzeren wenteltrap moest ik naar de kapel, want die dient tevens tot klas:
men zondert daarvoor eenvoudig een vak van de verscheidene sektoren die de
gevangeniskapel vormen, volledig af, zoodat het altaar niet meer zichtbaar is. Zoodra
al de leerlingen in hun kisten opgesloten waren, kwam onze onderwijzer van de
zesde, d.i. de hoogste Vlaamsche klas, binnen en begon zeer gemoedelijk te spreken
over een opstel, dat hij in een vorige les gegeven had: ‘Het vijftigjarig jubelfeest van
den burgemeester’. Mijn gebuur, 298, werd ondervraagd en moest bekennen dat hij
er nog niet aan begonnen had.
- Waarom niet?
- Ik moet eerst nog wat afhooren, meester.
Dat antwoord werd onthaald op een schaterlach. Men voelde hoe het allen goed
deed eens hun lachspieren in beweging te kunnen brengen.
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9
De Leuvensche Centrale Gevangenis
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10
Plattegrond van de Centrale Gevangenis te Leuven
1 en 1' Woning van den bestuurder met hof; 2 en 2' id. van den 1sten onderbestuurder; 3 Ingang; 4
Binnenplein; 5 tot 8 Bureelen; 9 Een 2de binnenplein; 10 De hokken voor het bezoek van de gewone
gevangenen; 11 Gang naar het Centrum; 12 Centrum; 13 Benedenverdieping van de kapel; 14
Drukkerij; 15 Kleermakerij; 16 Schoenmakerij; 17 Kamer voor de wacht; 18 De kantien of
gevangeniswinkel; 19 Keuken; 20 Vleugel A (75 cellen); 21 Vleugel B (136 cellen); 22 Vleugel C
(75 cellen); 23 Vleugel D (74 cellen; de 2de cel rechts, van 't centrum uit, was Dr. Borms' 310); 24
Vleugel E (135 cellen); 25 Vleugel F (74 cellen); 26 De wandelhokken; 26' Uitkijkposten voor de
bewakers die toezicht houden over de wandelaars; 27 Magazijnen; 28 Schrijnwerkerij; 29 Moestuin;
30 Doodenhuisje; 31 Tegenover die 1 van 31, in vleugel D, was de cel van Dr Borms.
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De joviale onderwijzer verbood zulks niet en waarlijk hij bewees zijn ‘jongens’
daarmee een grooten dienst.
Dan begon een les over 't gebruik der hoofdletters en de onderwijzer vraagde
voorbeelden.
- Harelbeekschen toebak, meester, zei mijn gebuur 298 en nog eens dreunde een
schaterlach door de klas en de bewaker die van uit een soort kraaiennest heel boven
tegen den muur, ons in 't oog had te houden, moest op zijn knevel bijten.
Enkele weken slechts heb ik kunnen naar de les gaan: de politieke gevangenen
werden er dan immers van ontslagen; maar ik bewaar de beste herinnering van mijn
schooltijd. Die ronde onderwijzer was waarlijk een weldoener voor zijn gekerkerde
leerlingen, want telkens daalden ze na dat uurtje opgeruimd weer de trappen af. Hij
had ook onder zijn ‘mannen’ eenige humoristen van de bovenste plank, waaronder
die 298 vooral uitmuntte. Hij gaf zich uit voor iemand die ‘het wel wist, maar het
niet kon zeggen’, doch 'k mag u verzekeren dat hij van de spanader gesneden was
en telkens stak in zijn schijnbaar dwaaste antwoorden de fijnste scherts. Alles zegde
hij op zoo een snulachtigen toon, en 'k ben zeker met het onnoozelste gezicht van de
wereld.
Bij 't begin van een les zei de meester:
- Jongens, we zullen vandaag spreken over de omvangsmaten. Wie kan me zeggen
wat een kubus is?
Ik zag 298 zijn vinger opsteken tot boven het deksel van zijn kist en in éénen adem
kwam het eruit:
- 'ne Kwibus is 'nen onnoozelen mensch, meester!
Weer een onbedaarljk gelach.
Later kwam de meetkunde aan de beurt en de onderwijzer teekende een grooten
cirkel op het bord.
- Wat is dat? vraagde hij aan 298.
Droogweg en zonder de minste aarzeling klonk het antwoord:
- Een O, meester.(1).

(1) Een letter O.
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't Duurde verscheidene minuten eer aan het gillen in de doodkisten een einde kwam.
In een dictee over ‘Het middeleeuwsch woud’ kwam de zin: ‘De wilg staat als een
treurende maagd aan de waterplassen’. De meester vraagde:
- Is die vergelijking goed? Wat doet iets dat treurt?
Een andere spuiter voorzeker liet daar raak op volgen:
- Zijn ooren laten hangen, meester.
Te midden van den storm, die weer losbrak, hoorde ik 298 naast mij maar
voortdurend herhalen:
- Hoe spijtig dat hij mij dat niet gevraagd heeft!
Wat me ook is bijgebleven, 't is het antwoord van een Noord-Nederlander, die er
altijd voor uitkwam dat hij onze taal allerbest kende en eens een flater beging in zijn
opstel.
- 'k Heb u liggen, zei de meester.
- Ach! zuchtte de man, wat kan ik er aan doen? Mijn hersens worden pap en papier.
Hij was namelijk een zakkenplakker en de sukkelaars, die negen uren per dag in
de eenzaamheid dat beroep uitoefenen, zijn wel te beklagen. Voor hen vooral moest
het een opluchting zijn, twee keeren in de week naar het uurtje les van den
onderwijjzer der 6de klas te komen.
Wie op zijn manier de gevangenen evenzeer wist op te beuren, was de E.H. Joos,
onze hoofdaalmoezenier. Hij deed het, evenals zijn beide hulpaalmoezeniers, bij zijn
regelmatige bezoeken in de cellen, maar vooral met zijn geestelijke onderrichtingen
in de kapel. Echte pareltjes waren dat en 'k zou het betreuren, moesten die niet
bewaard blijven. De E.H. Joos heeft er eindelijk toe besloten zijn talrijke artikels te
bundelen en 't Davidsfonds heeft o.a. zijn ‘Schetsen en Schertsen’ uitgegeven, waarvan
‘Tusschen vier Muren’ op meesterlijke wijze gevangenistoestanden en
gevangenistypen beschrijft. 't Is te hopen dat de begaafde priester eens hetzelfde doe
met zijn sermoenen. Sommige zullen mij altijd bijblijven. Zoo b.v. dat over de H.
Maagd, Moeder der Smarten, waarin hij de kinderlijke liefde van de Vlamingen voor
Maria verheer-
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lijkte. En hij bracht dan de kapelletjes voor onzen geest, die in het veld prijken aan
de schuur of aan de knoestige linde. Hoe moet menig toehoorder gesidderd hebben
van ontroering wanneer met zijn zachte maar toch zeer duidelijke stem de zelf
bewogen kanselredenaar dit pakkend tooneeltje opriep van den verwijderden
huiskring: ‘Misschien knielen uw kinderen voor het Onze-Lieve-Vrouwenbeeldje,
dat ge kent op de kast tusschen de stolpen met rozen, en smeeken uw thuiskomst af.’
Altijd waren zijn sermoenen zoo berekend op zijn gevangen ‘parochianen’.
Sprekende van de vergankelijkheid van 's menschen leven, begon hij:
‘Wij zijn allen ter- dood- veroordeelden.’ Bij een onderrichting over het Vagevuur
werd de pijn van schade vergeleken met wat wij te lijden hadden in den kerker. Een
sermoen over de tegenwoordigheid van Jezus in de H. Eucharistie eindigde aldus:
‘Weet dat ge hier nooit verlaten, nooit alleen zijt: noch in den dag, noch 's nachts in
uw slapelooze uren. Altijd is Onze Lieve Heer hier dicht bij u, eveneens opgesloten
in het Tabernakel, uit liefde voor u.’
Onvergetelijk ook de ontwikkeling van deze gedachte, waarmee hij het doodend
pessimisme bestreed:
‘Zoo op de rozenstruiken doornen groeien, op de doornstruiken groeien ook rozen’,
waarbij hij de hartstochtelijke liefhebber van een lekkere pijp en een fijne havana,
ons dan nog eens goed deed lachen, - want ook in de kapel gebeurde dit soms -, met
de aanhaling van deze uitspraak van een zwartkijker:
‘Het leven is een slechte sigaar, die ge gedwongen zijt heelemaal op te rooken.’
Een rijke mijn waren die sermoenen, waar we telkens vurig naar trachtten; maar
jammer genoeg kregen we hetzelfde onderwerp steeds tweemaal te hooren: eerst in
't Fransch en drie weken daarna in onze taal. Dat was zeker een toegeving tegenover
't Waalsch bestuur, welke de jonge aalmoezenier bij zijn aankomst te Leuven, jaren
geleden, had gedaan en nu weerhield de slenter hem ervan, dit te veranderen.
Zijn beide kollega's waren als priesters ook voorbeeldig en droegen de gevangenen
eveneens een goed hart toe.
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Den Zondag 30sten Mei van datzelfde jaar 1920 zat ik na 't noenmaal vol blijde
verwachting in mijn cel te snakken naar de komst van mijn lotgenoot makker Karel
Fossey. De bewaker had ons immers dien morgen na de Mis meegedeeld dat we
voortaan alle Zondagen van 1 tot 2 u. 's namiddags met een politieken gevangene
mochten samen zijn in de cel. En de eerste vriend die zoo over mijn dorpel zou mogen
komen was Kareltje Fossey, een Vlaming trouw als geen, dien ze ruim een maand
voor mij hadden aangehouden, terwijl hij een vracht nummers van ‘De Vrije Stem’
naar Gent bracht, om ze aldaar onder de teruggekeerde IJzerjongens te laten uitdeelen.
Ik had mijn bedtafel versierd met foto's en prentkaarten en telde nu de minuten
af, tot ik opeens voor mijn cel wat gerucht hoorde en daarna de stem van makker
Karel, die fluisterde:
- Ik ben hier.
Daar deed de cipier de celdeur open en Karel trad binnen met zijn stoel. Wat was
dat een gelukkig uurtje. En of er verteld werd, want na anderhalf jaar scheiding
hadden we elkander heel wat te zeggen. Later heb ik makker Karel nogeens in mijn
kluis gehad en ook makker De Bondt, den hoofdonderwijzer van Leefdaal. Maar
daarmee waren die bezoeken afgeloopen, want den 15den moest ik weer op reis, naar
Antwerpen, waar ik als getuige opgeroepen werd in de zaak- Van Extergem.

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

133

Een aangenaam intermezzo
Dat tweede vervoer naar Antwerpen werd een echt plezierreisje: met mijn panama
op, en mijn valies aan de hand moest ik weliswaar weer in de dievenkar naar 't station,
doch eenmaal aldaar gelost, voelde ik me niet meer gevangen, zoo vrij lieten mij de
twee goedgezinde gendarmen, die me als een gewonen reiziger bijna, nu zouden
vergezellen tot de plaats mijner bestemming.
Voor de boemeltrein naar Mechelen vertrok, vertoefden we nog 'n tijdje in de
wachtkamer der stations-bedienden en daar kwam menig nieuwsgierige naar mij
kijken. Het lager personeel was uiterst vriendelijk en drukte er zijn tevredenheid over
uit, dat ze mij zoo wel te pas terugzagen.
- Mijnheer Borms, ge zijt er niet van vermagerd, zeide mij een werkman en drukte
me terzelfdertijd stevig de hand.
Dadelijk begon men te spreken over ‘de Vlaamsche kwestie’ en de achterstelling
van de Vlamingen in de staatsdiensten en vooral op het spoor.
Er zat daar nog een veiligheidsagent in burger met een anderen gevangene, welke
naar een andere richting reisde, en die pruttelde wat tegen, maar hem werd duchtig
de les gelezen zonder dat ik er moest tusschenkomen.
Hoe verheugde me die ommekeer bij onze menschen en mijn blijde stemming
verhoogde nog wanneer ik, in het 3de-klasrijtuig van den Mechelschen trein gezeten,
mijn beide begeleiders zich als radikaal Vlaamschgezinden zag ontpoppen.
Wat ze mij vertelden over de wantoestanden in Vlaamsch opzicht, waarvan zij
getuigen waren aan
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't front en nu in de gendarmerie, deed me zoo gretig naar hen luisteren, dat ik bijna
vergat van 't heerlijk landschap te genieten, dat zich links en rechts in al zijn
verrukkelijke schoonheid uitspreidde.
Te Haacht stegen twee jonge vrouwen in onze afdeeling, waarvan eene een mollig
bakerkindje droeg, dat ik niet genoeg kon bekijken.
En intusschen gingen de gendarmen maar voort met vertellen.
Een hunner was een tijdlang tolk geweest in een Belgisch aanwervingsbureel te
Manchester.
Het krioelde er van Waalsch personeel en daar die noch onze taal, noch Engelsch
kenden, viel al het werk op de enkele Vlamingen. Klaagden die, dan werden ze naar
't front gestuurd, zooals een zijner vrienden, zekeren Steppe, welken men onmiddellijk
verving door een Waal.
Een staaltje onder vele, van wat hij zelf had meegemaakt:
Een Franschsprekend mijnheer kwam met zijn struischen zoon bij den Waalschen
dokter van het rekruteeringsbureel en werd zeer vriendelijk ontvangen.
- J'examinerai votre fils demain(1), was het beleefd antwoord op de uiteenzetting
van den vader.
's Anderen daags kwam ook een Vlaamsche boerenjongen, die er ziekelijk uitzag
en op de vraag:
- Vous n'avez rien? moest antwoorden dat hij geen Fransch verstond.
- Heb kij niks? klonk het dan ruw.
- Een kwaden hoest, mijnheer, zei de sukkelaar bedeesd.
- 't Is kij hoes? Hoelang kij hoes?
- Een minuut of anderhalve minuut, mijnheer.
- Allez, carottier! Au front!
En met een vloek werd den Vlaamschen stakkerd de deur gewezen.
De Franschsprekende ‘fils à papa’ kreeg dienzelfden dag twee jaar uitstel.
Zoo vernam ik gedurende die reis vele wetens-

(1) Ik zal morgen uw zoon onderzoeken.
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waardige bijzonderheden, ook nog o.a. over het Groot-nederlandsch Studentenkongres,
dat eenige maanden te voren te Leuven had plaats gehad en waarvoor wel 400
gendarmen in de hoogeschoolstad samengetrokken werden, terwijl sterke afdeelingen
te Brussel gereed stonden met mitraljeuzen.
Maar de Vlaamsche gendarmen zouden nooit op de Vlamingen of de
Noordnederlanders geschoten hebben.
Aangenaam was het mij ook te hooren hoe blij mijn twee goede gezellen geweest
waren, toen ze gisteren aangewezen werden om mij naar Antwerpen te vervoeren.
Zoo kwamen we te Mechelen en we moesten er wachten tot de bloktrein uit Brussel
binnenstoomde.
Op een zeker oogenblik terwijl we met ons drieën heen en weer stapten onder de
naar alle zijden open overkapping van het bijna ledig station, bracht iemand het
gesprek op het kapittel ‘ontvluchting’ en ik zei hun:
- Moest ge mij de kans geven om te ontsnappen, wel ik zou er geen gebruik van
maken. Immers wat zou ik dan anders kunnen doen tenzij over de grens vluchten?
Ik kan thans Vlaanderen nergens beter dienen dan in de gevangenis.
- 'k Heb in dien zin gisteren nog gesproken, beaamde de gendarm, die de leiding
scheen te hebben van mijn vervoer. Ik heb staande gehouden, dat ge alleen naar
Antwerpen zoudt gaan.
- Dat is zoo, besloot ik.
De bloktrein kwam nu binnen en we gingen plaats nemen op het platform van den
voorsten 2de-klaswagen. Mijn beide gezellige reisgenooten hielden niet op met
spreken, nu vooral over het Belgisch militarisme, dat ons voorzeker in een nieuwen
oorlog zou sleepen, maar ik luisterde thans veel minder aandachtig, want ik
overschouwde maar voortdurend de welige, wijde vlakte met het malsche groen, een
wellust voor mijn oogen, die al zoolang in den kerker steeds op muren en ijzeren
staven hadden gestuit.
Te Antwerpen daalden we de stationstrappen af met de overige reizigers en dadelijk
werd een auto ge-
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huurd die ons echt prinselijk, weer langs de De Keyserlei en de Meir, naar de
Antwerpsche gevangenis reed.
Ik werd bijna duizelig door het druk verkeer, waar ik evenwel niet verder op lette,
zoodra ik den Onze-Lieve-Vrouwentoren in 't oog kreeg. Ik wist niet meer dat hij
zoo schoon was.
Luidop uitte ik mijn bewondering en mijn gezellen stemden er ten volle mee in
en stelden Antwerpen ver boven Brussel.
In de Begijnenstraat hielden we stil en eenige oogenblikken daarna stond ik in de
griffie, waar de bestuurder Delierneux - ge moet niet vragen of dat een Waal is - bij
mij kwam en me vraagde of ik nog altijd propaganda voerde.
Raak kreeg hij het antwoord:
- Ja, zooveel mogelijk; maar 't gebied is zeer beperkt, natuurlijk.
Hij zweeg. 'k Moest nu een briefje onderteekenen - dat was een nieuwigheid - om
de godsdienstige oefeningen te mogen bijwonen en dan leidde men mij naar een
vuile badcel waar ik verscheidene uren in opgesloten bleef zonder te kunnen baden,
want er was geen lek water in de kuip. Ik kreeg er evenwel een keteltje goede
erwtensoep, maar met een verroesten lepel.
Daarna werd het evenwel echt feestelijk. Een minzame bewaker kwam me halen
en leidde me door de ziekenafdeeling naar een ruime kamer - dat kon men geen cel
meer heeten - met een echt bed, een nachttafeltje, een leunstoel en een tafel. Wat een
weelde voor iemand die uit de Leuvensche galei komt! Op het bed lagen zuivere
dekens en kraakwitte lakens. Hoe ademde ik vrij in die luchtige ruimte met een hoog
venster, dat aan het boveneinde tamelijk ver openging.
Kon ik nu hier maar wat vertoeven, om van al die heerlijkheid te genieten; doch
ik moest haastig naar 't gerechtshof. Met makker Van Extergem en makker Firmijn
Mortier, die al vlug een handdruk gereikt had, werd ik in een eng dievenkarretje
gestoken, waar het zoo benauwd was dat ik hijgde bij 't uitstappen op de binnenplaats
van 't paleis. Eerst sloot men mij een wijl op, in een der ondergrondsche cellen en
dan werd
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ik naar boven gebracht in een groote zaal, waar ik een kleurrijk uitzicht had op de
leien. Het duurde niet lang of ik werd binnengeroepen in de assisenzaal, welke me
ineens mijn Brusselsche arena voor den geest tooverde, en waar ik nu kwam getuigen
voor onzen jongen strijdgenoot, Jef van Extergem, dien ik slagvaardig in de bank
der beschuldigden zag staan. De roodgetabbaarde voorzitter, graaf de Lichtervelde,
deed mij op een stoeltje gaan zitten dat verscheidene meters ver, vlak vóór hem, op
een verhevenheid stond: terwijl ik er heen stapte, zag ik verscheidene personen in
de omheining voor het publiek, me vriendelijk groeten.
Nu stelde Mr. Raedemakers, de van ambtswege aangestelde verdediger, me
verscheidene vragen, die ik nogal breedvoerig beantwoordde, tot de voorzitter me
ruw onderbrak.
Ik was toen juist bezig met uit te leggen dat de aktivisten een vrede bij vergelijk
hadden nagestreefd, een vrede die zou geteekend geweest zijn aan den IJzer en dat
dit de beste uitkomst ware geweest voor de heele wereld en vooral voor dit deel
ervan, dat ons het nauwst aan het hart ligt: Vlaanderen.
- Ge hebt al te veel gezegd, snauwde de edelman met den driekleurigen sluier me
toe, waar ik hoffelijk tegen inbracht:
- Ik ben hier gekomen om de waarheid te zeggen. Zoo ik dat niet mag, hadt ge mij
beter in mijn cel gelaten.
Nog een paar vragen van makker Van Extergem zelf en ik had gedaan.
- Ik groet u, heeren, zei ik en makker Van Extergem riep me toe, terwijl ik
heenging:
- Dag, Borms. Ge zijt toch niet dood!
In de gangen en trappen naar beneden ontmoette ik een aantal politieagenten en
gendarmen: er was dus voor een uitgebreiden ordedienst gezorgd. De cel waar men
mij nu in opsloot, had een breed venster, dat openstond en uitzag op de straat.
Ik ging op de vensterbank leunen en keek zooveel ik maar kijken kon door de
tralies naar het bonte leven dat daar bewoog in den zonnigen Juni-namiddag.
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Ik vond ditmaal dat men ons veel te vroeg kwam halen. Zoodra ik in de Begijnenstraat
terug in mijn mooi verblijf was, ging ik eerst wat rusten in mijn gemakkelijken
leunstoel en dan schreef ik volgenden brief, die 's anderen daags op 't Assisenhof
werd besteld:

‘Antwerpen, den 16den Juni 1920 op Sint-Lutgardisdag.
Aan den Weled. Heer Voorzitter van het Assisenhof, den Edelgeb. Heer Graaf de
Lichtervelde
Hooggeachte Heer Voorzitter,
Ik neem eerbiedig de vrijheid UEd. van uit mijn cel deze verklaring te schrijven,
waartoe ik me in geweten genoopt voel.
Toen UEd. me gisteren tijdens mijn getuigenis het woord afnam, wilde ik juist uit
de premissen, die ik aan 't ontwikkelen was, een zeer gewichtig besluit trekken, voor
den beklaagde, heer Jef van Extergem.
Ik wees er dus op, dat onze politiek aanstuurde op een onbeslisten oorlog, dus een
vrede door onderlinge overeenkomst, die sedert 1916 kon gesloten worden, met de
beste voorwaarden voor België.
Wij vreesden bij een algeheele overwinning der Centralen, voor de verduitsching
van ons land en bij een verpletterende neerlaag voor de meedoogenlooze verfransching
van Vlaanderen en de vassaliteit van ons land tegenover Frankrijk.
Beide uitkomsten achtten wij noodlottig, immers beide beteekenden de volledige
schipbreuk van ons politiek ideaal: “een vrij Vlaanderen in een vrij België”.
De oorlog is anders uitgevallen en de vrede is dan ook een heel andere dan die
welken wij nastreefden.
Maar is hij er beter om?
Gezaghebbende staatslieden in de Entente-landen veroordeelden hem en worden
daarin nagesproken door den ervaren politicus, die het internationaal
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overzicht van het Brusselsch dagblad “De Standaard” schrijft en den vrede van
Versailles “het grootste bankroet van de wereldgeschiedenis” noemt.
Voor België brengt hij een reusachtige staatsschuld, een alles overheerschend
militarisme met een oorlogsbudget van 600 miljoen en een grootere bedreiging van
opslorping door Frankrijk dan we ooit in ons verleden gekend hebben.
Mag men dan voortgaan met menschen te veroordeelen, die gelijk Jef van Extergem
en de aktivisten in 't algemeen, dat alles hebben voorzien en dit onheil van hun
dierbaar land hebben willen keeren.
Was het tegenovergestelde gebeurd en had Duitschland verpletterend gewonnen,
dan ware de onvermijdelijke ramp, het verlies onzer zelfstandigheid, van dien kant
gekomen. Wij zouden ons dan met al onze Vlaamsche hardnekkigheid tegen de
verduitsching hebben verweerd en zeker zouden Jef van Extergem en een aantal
onzer strijdgenooten op dit oogenblik in een Duitsche vesting, in de plaats van in
een Belgische celgevangenis, gekerkerd zitten.
Ik achtte het een gewetensplicht, Hooggeachte Heer Voorzitter, UEd. die verklaring
welke mij gisteren belet werd, volledig mee te deelen.
In mijn proces hebben getuigen te mijnen laste echte pleidooien mogen houden
en ik mocht niet eens deze gewichtige verklaring afleggen.
Hoogachtend
(w.g.) A. Borms’.
's Avonds in mijn vederbed bleef ik zoolang mogelijk wakker om van die malsche
matras en die versche lakens te genieten. Toch sliep ik niet beter dan op mijn harde
brits te Leuven, integendeel, die veeren waren me te zacht.
Hoe waar dus, wat Dostoïevsky schreef in zijn ‘Herinneringen aan een doodenhuis’,
het boek dat hij aan zijn eigen gevangenschap wijdde: dat de mensch een wezen is
dat zich aan alles kan gewennen.
Mijn zoo gedienstige bewaker liet me 's morgens van 7 u. al gaan wandelen in de
erg verwaarloosde hokken, daar hij dacht dat men mij zou terugroepen

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

140
naar 't Assisenhof. Maar ik wist wel dat daar geen vrees voor was. Te 9 u. kreeg ik
nog een aangenaam bezoek van mijn schoonzuster uit Merksem, die ik had kunnen
verwittigen; ik maakte kennis met den onderwijzer van de gevangenis, zoo naar 't
leven geteekend door onzen vriend Noordling zaliger, in zijn meesterlijke
‘Muurkrabbels’ en dan vernam ik dat mijn schoon leventje al uit was en ik denzelfden
avond, om half zeven, reeds terug moest vertrekken. Vaarwel mooie kamer, veerenbed
en gemakkelijke leunstoel! Een uur later stond ik in 't dievenwagentje geperst, met
een aantal soldaten, waaronder een Kanadees. We waren als geradbraakt toen we
aankwamen vóór het goederenkantoor van 't station. Met een ophaalbak heesch men
ons naar boven en daar werden we weer in een cellulairen spoorwagen opgesloten
nadat een soldaatje met een gummistok was bedreigd geworden omdat hij het klepken
opendraaide van het kijkgat in een der menigvuldige celdeurkens. Het piotje bleef
maar brommen om die bedreiging en 'k had alle moeite om het tot bedaren te brengen.
Hij hoopte dat de Vlamingen maar spoedig in opstand zouden komen, nu, men Borms
gevangen hield. 'k Fluisterde hem dan in 't oor wie ik was: ik heb nog nooit iemand
me zoo verbaasd zien aankijken.
Ik meende dat we met dien trein naar Leuven reden, doch toen we uit onzen
celwagen overgeladen werden, zag ik dat we in 't Brusselsch Noordstation stonden.
Omstreeks 21 u. landden we dan per rammelende dievenkar in de gevangenis te
St.-Gillis aan, waar de bewakers ons met lantarens, langs het bad om, naar vleugel
B brachten. Ik kwam in een smerige cel terecht, wat niet belette dat ik sliep als een
roos.
's Morgens evenwel, toen de wandelingen begonnen, mocht ik verhuizen naar een
zindelijker kluis, voorzien van het plakkaatje ‘Passager’ dat aan de deur hing. 'k Zou
hier dus niet lang vertoeven en werkelijk, vijf dagen later, den 22sten Juni, na nog
eerst mijn echtgenoote tweemaal teruggezien te hebben, vervoerde men mij weder
in de vroegte, juist zooals den 8sten Mei, naar Leuven.
De auto kwam evenwel veel later dan den vorigen
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keer en terwijl ik in de groote voorzaal te St.-Gillis zat te wachten, knoopte de bewaker
een gesprek met mij aan en stelde me allerlei vragen over mijn gevangenschap.
- 't Is vandaag juist 500 dagen, zei ik, dat ze mij vastgezet hebben.
- Ach, onderbrak de brave man, ge moogt zoo de dagen niet tellen; ge moet ze
maar laten vliegen.
En hij sprak zoo, zeer gemoedelijk, tot de auto kwam. Met twee veiligheidsagenten,
een Waal en een Vlaming, stapte ik er in en we reden langs 't gerechtshof en 't park
door de ledige straten naar 't station.
De Waal, die de leiding had van 't vervoer, was een zenuwachtige vent en liep
rond als een jachthond, terwijl zijn Vlaamsch onderhoorige den draak stak met al
die drukte.
In mij schenen ze alle twee volle vertrouwen te hebben, want een heelen tijd stond
ik moedermensch alleen bij den ingang aan de Vooruitgangstraat. In den trein spraken
mijn begeleiders geen woord noch met mij noch onder elkaar en ik kon dus ongestoord
van achter het raampje droomend de paradijsschoone landouwen aanstaren en
hunkerend van de verre horizonten genieten.
Te Leuven weer geen wagen aanwezig om ons naar de Bastille te brengen. Ik
kwam nogmaals met mijn voorstel voor den dag:
- Willen we te voet gaan?
- Dat mag niet, nog geen vijf meter! zei de zenuwachtige Waal, in 't cheznoetersch;
en hij ging voort met op 't stationsplein rond te snuffelen naar een voertuig.
Intusschen stond ik gezellig te praten met den kaartjesafnemer aan den uitgang en
af en toe kwam een spoorwegbediende met mij kennis maken.
Eindelijk verscheen het dievenkarreken. Ik stapte erin met mijn valies en eenige
minuten later stond de Waalsche knorrepot op zijn poot te spelen, eerst tegen den
portier omdat hij de gevangenispoort niet haastiger
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had opengedaan en dan tegen den griffieklerk, die hem had doen wachten.
Ze lieten den brommer knorren en tot mij zegde de klerk:
- Onnoodig u nog de identiteitsvragen te stellen. We kennen u al genoeg.
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Terug in 310
Daarna werd ik weer in de handen geleverd van een cipier, afgetast en naar mijn cel
310 geleid. Wat kwam ze me nu weer somber en vuil voor. Maar ik werd spoedig
opgebeurd door een verheugend nieuws, dat de bewaker me meedeelde: Sedert den
Zondag te voren mochten de politieke gevangenen in groepjes samenwandelen. Ik
zou nu van 8 u. tot 11 met drie gezellen op een der binnenplaatsen mogen vertoeven.
Wat blij vooruitzicht! En werkelijk toen de eerste reeks gewone gevangenen buiten
was voor het dagelijksch rantsoen lucht, kwam men mij halen en ik moest dicht bij
't centrum tegen den muur gaan staan, waar reeds al de politieke lotgenooten post
gevat hadden. Met groepjes van drie en vier werden we naar de verschillende
binnenpleinen geloodst: ik met makkers Fossey en Manssens. Wat was dat een genot
zoo ongestoord in open lucht ditmaal, te mogen praten met mijn lotgenooten. Waarlijk,
de eerste oogenblikken waren we uitgelaten als kinderen.
Wat later kwam de Waalsche aktivist Dr. Limet bij ons: hem had men uit de
ziekenafdeeling van vleugel A moeten halen en hij zag er heel wat zwaarmoediger
uit dan wij, doch het scheen me dat mijn handdruk den terneergedrukte goed deed
en hij begon me dadelijk heel zijn wedervaren te vertellen, alsof ik een vertrouwde
vriend was, voor wien hij geen geheimen kende.
Zoo vernam ik onmiddellijk dat hij de schrijver geweest was van de ‘Lettres
ouvertes au peuple belge, par un philanthrope’, die ik in Nederlandsche vertaling
gelezen had: drie zulke brieven had hij, de menschenvriend, laten verschijnen, waarin
op een onver-
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wijld stopzetten van den oorlog en het sluiten van een eervollen vrede werd
aangedrongen.
Een vierde brief, met den ondertitel ‘Demain’ was persklaar, doch heeft nooit het
licht gezien. Het eerste materiaal voor die brieven ontving de dokter van Vlaamsche
pacifisten die hem ook een zeer merkwaardige brosjuur bezorgden, welke majoor
Girard, van het Belgisch leger, geschreven had in 1889 om België te waarschuwen
tegen een anti-Duitsche Franco-Belgische politiek.
Dat alles vertelde de dokter me, bijna zonder adem te scheppen, en ternauwernood
kon ik nu en dan een zinnetje plaatsen.
Ik liet hem dan maar ongestoord voortgaan over zijn staatkundig ideaal: een
bufferstaat tusschen Duitschland en Frankrijk, die België, het Groothertogdom
Luxemburg en Elzas-Lotharingen zou bevatten. Hij had voor den oorlog die gedachte
reeds verdedigd in de vrijmetselaarsloge, waarvan hij jarenlang, volkomen belangloos,
lid was geweest.
Met een paar andere vrijmetselaars had hij in 1915 reeds getracht een internationale
pacifistische beweging tot stand te brengen, doch hij was gestuit op den hardnekkigen
tegenstand van zijn Franschgezinde logebroeders, die den oorlog ‘jusqu'au bout’
wilden.
- Zulks was voor mij een bittere teleurstelling geweest, verklaarde Dr. Limet
zichtbaar ontroerd, want ik had tot dan toe eerlijk geloofd dat de loge in alles het heil
van het menschdom beoogde.
Hij zag ze nu in haar ware gedaante en was tot de wrange ervaring gekomen dat
zij heelemaal in dienst stond van den Franschen ‘Grand Orient’, die onloochenbaar
den wereldoorlog mede heeft voorbereid en alle vredespogingen hielp verijdelen.
Van 1895 tot 1913 nam Dr. Limet deel aan al de Balkanoorlogen als geneesheer
van het Roode Kruis en van zijn laatste verblijf in Servië had hij den diepen indruk
meegebracht dat in Panslavische vrijmetselaarsmiddens op oorlog werd aangestuurd
tegen Oostenrijk en dat het ergste te vreezen was voor Europa in de lente van 1914.
Zijne zegslieden ginder, hoogere officieren van het
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11
Gevangeniscel te Leuven Voorzij
Gevangeniscel te Leuven Achterzijde
(naar een teekening van Fr. van de Voorde)
De cel is 4 mt. lang; 2.30 m. breed; langs de wanden 2.67 m. hoog en in 't midden ongeveer 3 m. Het
venster bevindt zich op 1.80 m. hoogte; het is 1.10 m. breed. Het valvenstertje, in 't midden, is 0.40
m. breed en 0.30 m. hoog. De staven vóór het venster hebben ieder 0.13 m. omvang.
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12a
Een der Cellenvleugels van de Leuvensche centrale gevangenis
(Kaart, evenals de drie volgende foto's door het Martelaarsfonds verspreid, naar de plaatjes verschenen
in ‘La Doménica del Carcerato’). Zie blz, 198.

12b
Het altaar in de Leuvensche gevangeniskapel, met onderaan de plaats waar de onderwijzer
staat, wanneer hij les geeft. De beide cipiers bewaken de gevangenen, die in de ‘doodkisten’
zitten.
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Servisch leger, hadden zich slechts enkele maanden vergist.
Bij het uitbreken van den wereldoorlog verbleef hij te Brussel en maakte er
onmiddellijk kennis met de patriotardische Beulemansen, die het hem niet konden
vergeven dat hij een Duitsche, doorbrave vrouw gehuwd had. Toen hij zich aanbood
om zwaar gekwetsten van het Belgisch leger met zijn praktische ervaring, in de
Balkanlanden opgedaan, ter hulp te komen, werd hij door Brusselsche kollega's grof
beleedigd.
Na de bezetting van de hoofdstad begon hij al spoedig zijn vredelievende werking
en bij de bestuurssplitsing in 1917 nam hij de zware taak op zich, de Waalsche
ministeries te Namen te helpen inrichten.
Begin November bij den aftocht van de Duitschers werd hij bijna gedood door
een bom die, gedurende een luchtaanval op de stad, in zijn bureel viel en hij besloot
dan met zijn medewerkers voor eenigen tijd uit te wijken naar 't Rijnland, waar de
verwanten van zijn echtgenoote woonden.
Den 19den December daaropvolgend werd hij aan de brug te Homberg verraderlijk
door een Belgischen officier van 't bezettingsleger aangehouden.
De oudstrijders, die men daarbij gebruikte, zeiden onomwonden:
- C'est une sale besogne qu'on nous fait faire là, Monsieur le Docteur. Mais nous
en avons vu bien d'autres.(1)
Geboeid werd de arme dokter naar Mörs en van Mörs naar Gelderen, Luik, Vorst
en Namen vervoerd. Die eerste dagen waren een echte foltering voor hem geweest
en ze hadden zijn weerstandsvermogen voorgoed geknakt. Zijn lijden vermeerderde
nog toen hij later vernam dat zijn dierbare gade eveneens was aangehouden in het
buitengoed ‘L'Ardoisière’, dat ze sedert een paar jaren bij Geldenaken bewoonden:
59 dagen bleef zij opgesloten in de gevangenis te Nijvel,

(1) Het is een vuil werk dat men ons daar doet verrichten, heer Dokter. Wij hebben evenwel al
heel wat meer zien gebeuren dan dat.
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en ze werd er bijna het slachtoffer van de wanhoop, die vooral veroorzaakt was door
de onzekerheid, waarin men haar met opzet liet over het lot van haren echtgenoot.
Wat Dr. Limet me dan voorts vertelde over zijn proces, dat den 2den December
1919 te Namen begon, herinnerde ik me nog grootendeels: immers 'k had dat alles
in mijn kranten gelezen, te Vorst. Het stond me nog levendig voor den geest hoe
moedig hij opgetreden was voor de vierschaar en met wat haat de Belgische rechters
hem hadden bejegend. Hij alleen van al zijn medewerkers, die met hem voor 't
Assisenhof verschenen, nam de volle verantwoordelijkheid van zijn daden op zich,
maar hij kreeg dan ook de zwaarste straf, die men aan niet-wederspannige Waalsche
aktivisten heeft opgelegd, namelijk 15 jaar hechtenis.
- Pourvu que je ne crève pas en prison(1) was zijn jammerlijke hartekreet, waaraan
hij nog toevoegde dat de kerker hem toch al zooveel had doen lijden en hij een heelen
tijd gevreesd had te zullen krankzinnig worden in de cel.
Ik trachtte nu, met de vrienden Manssens en Fossey, mijn ongelukkigen lotgenoot
zooveel aan te moedigen als ik kon en legde hem dan mijn aktivistische handelingen
uit, waardoor het overige van die zoo snel vervlogen drie uren in beslag genomen
werd. Wat had die wandeling me goed gedaan en welke ontspanning voor mijn geest
zoo weer eens na de lange afzondering een ongedwongen gesprek met iemand te
hebben kunnen voeren.
Mijn geluk was volledig, toen ik 's namiddags het eerste bezoek van mijn vader
ontving te Leuven.
's Anderen daags was ik weer met Dr. Limet en hij begon me seffens te vertellen
van den brief dien hij gisterennamiddag geschreven had naar zijn echtgenoote en
waarin hij had uitgeweid over onze kennismaking. De censuur weigerde zijn brief
door te laten, waarschijnlijk omdat hij er zijn waardeering voor de Vlaamsche
aktivisten had in uitgedrukt. Nu, met den

(1) Als ik maar niet in de gevangenis moet omkomen
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censor had hij het nogal dikwijls aan den stok, verzekerde hij, want al wat op zijn
hart lag moest er af en onze Belgische verdrukkers, inzonderheid de logebroeders
onder hen, hadden het vaak te ontgelden. Die hebben zich dan ook hardvochtig op
den weerloozen gevangene gewroken en terwijl van al de overige Waalsche aktivisten
geen méér dan twee jaar achter de tralies heeft gezucht, zou men Dr. Limet in de
gevangenis houden, zooals we later zullen zien, tot hij met éénen voet reeds in het
graf kwam te staan.
De volgende dagen bevond ik me beurtelings op de wandeling samen met makkers
Dieudonné en Van Breetwater, beiden reeds bejaarde menschen en die op grond van
valsche getuigenissen veroordeeld werden tot 12 en tot 15 jaar: lichamelijk geknakt
zijn zij in 1921 uit den kerker gekomen en de beklagenswaardige Van Breetwater,
wiens groote misdaad geweest was zijn lokaal te Drogenbosch te hebben ter
beschikking gesteld van de aktivisten, heeft zijn zware gevangenschap niet lang
overleefd. De beide geneesheeren, mijn stadgenoot Dr. De Belie en Dr. Van de Velde,
van Kalken, onze reeds vernoemde organist, ofschoon ook hard geslagen door het
Belgisch Schrikbewind, bleken vol moed, alsook hoofdonderwijzer De Bondt, Floris
T'Sjoen en hoogstudent Lode Craeybeckx, de Benjamin der politieke gevangenen.
Makker De Muylder, die op de griffie werkte, kwam slechts 's Zondags bij ons en
de soldaten heeft men na enkele dagen van de burgerlijke politieke gevangenen
gescheiden, zoodat ik maar met twee hunner heb kunnen kennis maken op de
wandeling, o.a. met een onderwijzer van Waterloo, die me veel wetenswaardigheden
meedeelde over de wantoestanden waarvan de Vlamingen het slachtoffer waren aan
't front. Den majoor, die hem kwam bezwaren voor den krijgsraad, had hij 't leven
gered in den oorlog. Ze lagen te Ramskapelle en moesten naar Merkem: diezelfde
majoor deed die manoeuvre uitvoeren op den middag in de stikkende hitte. De jongens
konden niet meer en sommigen vielen van uitputting; hij, te paard, reed erover heen.
Een verkenner had reeds zijn revolver getrokken om hem omver te schieten. De
onderwijzer bemerkte het; hij hield den arm van den
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opgewonden soldaat tegen en bezwoer hem met de woorden:
- Malheureux, pensez à votre mère(1).
Zoo had de majoor, die daar niets van vermoedde, hem zijn leven te danken.
Toen hij vrij kwam, was die Waalsche onderwijzer van zins zijn aanteekeningen
uit den oorlogstijd te laten verschijnen. Vele gevangenen deelden me zoo hun
voornemen mee na de invrijheidstelling hun gedenkschriften uit te geven, maar ik
geloof niet dat daar ooit iets van zal in huis gekomen zijn.
Een dezer dagen kwam de gevangenisbestuurder toevallig voorbij het centrum
toen men daar een politieken lotgenoot van kop tot teen aan 't aftasten was.
Hij gaf dadelijk bevel zulks met ons niet meer te doen. Hij zou ons in de plaats
daarvan ons eerewoord vragen en den 1sten Juli 1920 moesten we dan ook een
tweetalige verbintenis onderteekenen, waarvan de Nederlandsche tekst, de eenige
dien ik onderschreef, luidde dat we ons op onze eer verbonden het bezoek ‘niet ten
nutte te maken om van geschriften of welke andere voorwerpen in bezit te komen’.
Dus volgens dien tekst verbonden we ons tot niets, wat het naar buiten smokkelen
‘van geschriften’ enz. betrof. Men kan het ons derhalve niet euvel nemen, dat we
van die leemte in het kontrakt terdege gebruik hebben gemaakt.
Waar bestuurder Bertrand ook dadelijk een einde aan maakte zoodra onze vriend
Dr. J. van de Velde hem erop wees, is aan den volgenden vernederenden maatregel:
wanneer we met drieën op de wandelplaats vertoefden en een onzer werd geroepen
bij den geneesheer, voor het bezoek of iets dergelijks, dan mochten de twee
overblijvenden niet meer samenwandelen, doch ze waren verplicht elk naar een
tegenovergestelden kant van het binnenplein te gaan. Hetzelfde gold eveneens voor
de gewone gevangenen die in ‘trio’ zaten, dus met drieën bijeen. Verliet een de cel,
dan moest een der twee overigen ook zoolang in een andere, leegstaande kluis gaan
vertoeven. Die maatregel werd ge-

(1) Ongelukkige, denk aan uw moeder.
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nomen, naar 't schijnt, om zedelijkheidsredenen en kon in sommige gevallen wel
gewettigd zijn, maar toegepast op politieke gevangenen was hij krenkend in de
hoogste maat. Dat heeft de gevangenisbestuurder dan ook dadelijk ingezien en het
grievend gescheiden loopen bleef ons voortaan gespaard.
Waar men de politieke gevangenen ook wel had kunnen van vrijstellen het is van
de geheime ‘comptabilité morale’ of ‘zedelijke boekhouding’.
Daarin werd door den bestuurder, zijn adjunkten, den hoofdonderwijzer en den
hoofdbewaker van tijd tot tijd verslag uitgebracht over ‘les dispositions morales’ van
den gevangene, en daarmee werd bij ons, politieke gevangenen, ook bedoeld de graad
onzer Vlaamschgezindheid.
En zoo schreef de bestuurder dan over den eenen: ‘Il n'y a rien à craindre de sa
conduite future’(1), over den anderen: ‘c'est un idéaliste suggestionné par lui-même,
qui ne se rend pas encore compte de ses torts tout en avouant.’(2) Van gesprekken,
die de bestuurder vriendschappelijk kwam voeren met iemand als onzen trouwen
strijdgenoot drukker Dieudonné, van Assche, - want het laatste uittreksel komt uit
zijn ‘feuille de comptabilité morale’, - werd dan misbruik gemaakt om dergelijke
nota's neer te schrijven, welke er zeker niet toe bijgedragen hebben om de
invrijheidstelling van onzen bejaarden en ziekelijken vriend te bevorderen.
Hier heeft dus zijn anti-Vlaamschgezindheid den Waalschen bestuurder Bertrand,
die in 't begin, zulks kan onze waarde voorman Dr. Bruwier getuigen, nochtans geheel
anders handelde, zelf ‘gesuggereerd’ en hem tegenover iemand, van wien hij nochtans
moet bekennen dat het een idealist was, een daad doen verrichten welke leelijk
afsteekt bij zijn menschlievende pogingen om de veroordeelde leveranciers van het
Duitsche leger - bijna allen Walen - vrij te krijgen.

(1) Men hoeft niets te vreezen van zijn toekomstig gedrag.
(2) Het is een idealist, die zich zelf beïnvloedt en zich nog geen rekenschap geeft van zijn
verkeerdheden ofschoon hij die bekent.
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Den 16den Oktober 1920 schreef hij met dat doel 'n uitvoerigen brief aan de
‘Commissie van Beheer’ van de Leuvensche gevangenis, waarin hij ten beste sprak
voor een 40-tal zulke gevangenen, die tot vijf jaar en meer veroordeeld waren voor
levering van vee, leder enz., - de meeste door het assisenhof van Luik.
Daarin heette het, dat hij, de bestuurder, overtuigd was dat het eerlijke lieden
waren, die zich hadden laten verleiden door het lokaas der winst (‘l'appât du gain’)
en door de noodwendigheden van hunnen handel; hij stond er voor in, dat het geen
‘anti-patriotten’ waren en stelde de kommissie dan ook een algemeenen
genademaatregel voor, ten gunste van die veroordeelden, met verzoek zijn vraag zoo
spoedig mogelijk aan den minister over te maken.
Onze arme lotgenoot, de drukker Dieudonné, zat nog in de gevangenis, toen de
meeste dier ‘patriotten’ reeds lang op vrije voeten liepen: de oplossing, die men voor
hen aangenomen had, was dat zij hun vrijheid konden afkoopen door een
overeenkomst te sluiten met den fiscus. Zoo betaalden sommigen 100.000 fr. om vrij
te komen, anderen 75.000; minder rijken nog verbonden zich tegenover het ministerie
van financiën tot maandelijksche afkortingen. Die zonderlinge vrijlatingen voor de
bemiddelden deed een mijner medegevangenen eens uitroepen:
Het Belgisch gerecht, zooals we het hier aan 't werk zien, is een lichtekooi, die
haar gunsten slechts verleent aan degenen die geld hebben.
Een wonder samentreffen: toen dan al de gegoeden uit den Leuvenschen kerker
waren, paste men op de overblijvende oorlogsgevangenen het streng boevenregiem
toe: ze moesten hun burgerkleeren afleggen, baard en knevel laten scheren enz.
Wij hadden, gelukkig voor ons, als waarborg het politiek regiem van 30 Juli 1919,
anders had het Vlaamschhatend middenbestuur ons voorzeker ook aan dien
hardvochtigen maatregel onderworpen.
Voor den 11den Juli 1920, een Zondag, verkreeg ik van den hoofdaalmoezenier
dat ik dien morgen zou mogen te Kommunie gaan en deze gunst is me eveneens al
de volgende jaren verleend geworden.
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Ik werd vóór zes uur uit mijn cel gehaald en langs dezelfde steenen trap die we ook
dikwijls beklommen om naar 't bezoek te gaan, naar de kapel geleid. 't Was de eerste
keer dat ik daar boven kwam: ik zag er de plaats welke als doksaal dienst deed, met
het orgel, waarop een gevangene aan 't spelen was.
De E.H. hoofdaalmoezenier wees me den bidstoel van den onderbestuurder, bijna
vlak voor het mooi versierde altaar. Ik zag ook voor het eerst zoo van boven de
ontelbare ‘doodkisten’, die nu ledig stonden. De gelezen Mis begon, gediend door
den ‘koster’, een Waalschen gevangene, die datzelfde ambt had vervuld voor zijn
intrede in den kerker. Ik was de eenige aanwezige, want de organist was al
weggebracht en kort daarna had men in 't centrum gefloten voor ‘de opening’. In de
zes vleugels werden al de cellen met een oorverdoovend gedruisch, als van een zwaar
roffelvuur, haastig open en toe geslagen: een leven dat hooren en zien vergaat, voor
iemand die daar boven is.
Het H. Sacrificie, dat ik nu van zoo nabij mocht bijwonen, trof me meer dan ooit
en ik bad dan ook met veel godsvrucht, vooral wanneer ik, na de Nuttiging, Onzen
Lieven Heer mocht ontvangen uit de handen van onzen geliefden zielenherder. Diep
ontroerend waren die oogenblikken en ik vergeet ze nooit.
Na de Mis, terwijl ik terug naar de cel geleid werd, had ik de gelegenheid iemand
een Vlaamschen hoogdag te wenschen, waarop krachtdadig werd geantwoord dat de
Vlamingen wel lafaards zouden wezen, indien zij het verbod mochten naleven,
hetwelk de Antwerpsche burgemeester De Vos tegen de 11-Juliviering had
uitgevaardigd.
Uit de kranten was ons die ukaze van den liberalen franskiljon bekend. Met
spanning wachtten we naar 't nieuws dat we den volgenden middag zouden te lezen
krijgen.
In mijn cel gekomen, versierde ik het H. Hartprentje aan den muur, met onze
Vlaamsche kleuren en op de wandeling rookten we sigaren met leeuwenbandjes en
ik legde er twee onder een struik voor den hovenier, die nog altijd de kap droeg, doch
van wien ik al wist dat hij van Kieldrecht was.
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's Avonds hadden we, zooals alle Zondagen van half acht tot half negen
gevangeniskoncert: het eindigde met een ‘Vlaamschen Leeuw’ dreunend door Dr.
Van de Velde gespeeld op het kapelorgel.
Hoe voelde ik me aangedaan! Toen ik wat later op het harde zeegrasbed lag,
ruischten de overweldigende tonen nog na en 'k richtte me zelfs op, om goed te
luisteren of ze niet werkelijk van buiten, over de hooge muren kwamen.
's Anderen daags vernamen we reeds van een bewaker op de wandeling: ‘'t Heeft
er gespannen te Antwerpen’, en we hunkerden naar onze kranten, die we 's middags
kregen met het angstwekkend opschrift: ‘Bloedige Sporenfeesten’.
Neen, de Antwerpsche Vlamingen waren niet laf geweest, doch er was een
slachtoffer gevallen. Ik herkende toen in den verminkten naam mijn oud-leerling
nog niet, maar nadien wist ik dat de jonge martelaar, die zijn leven had gegeven om
de Vlaamsche leeuwenvlag te verdedigen, mijn dierbare Herman van den Reeck was.
Dubbel zwaar woog me de gevangenschap die dagen, doch onverwachts kwam weer
een afleiding: 'k moest nogmaals op reis.
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Naar Mechelen en terug
Ik was gedagvaard als getuige in een aktivistenproces, dat op de rol stond van de
boetstraffelijke rechtbank te Mechelen.
Ik moest weer al de formaliteiten voor 't vervoer ondergaan en op de griffie hoorde
ik een Waalschen klerk zeggen:
- Borms est toujours en voyage!
Te Leuven in 't station had ik nogmaals gelegenheid met verscheidene bedienden
te spreken, die hun verontwaardiging uitten over wat zij noemden ‘den moord op
dien Vlaamschen student’ te Antwerpen.
In den trein zaten we weer als gewone reizigers en ditmaal lieten de beide
Vlaamsche gendarmen me zelfs spreken met een burger naast mij, een man van Tielt.
Hij had het dadelijk over de misnoegdheid in West-Vlaanderen, waar de
oorlogsgeteisterden zoo stiefmoederlijk behandeld werden door de regeering. En de
gendarmen gaven hem volmondig gelijk.
't Veld met hier en daar reeds een afgepikt stuk koren was voor mij weer als een
droom en 'k was niet uitgekeken naar die goudgolvende zee van heen en weer
buigende halmen.
Te Boortmeerbeek toonden mijn begeleiders mij een wit huisje bij den spoorweg,
waar een driedubbele moord gebeurd was. Daarover werd nu uitgeweid en zoo, al
pratend, stoomden we binnen in 't station te Mechelen. Bij 't uitstappen, altijd zonder
boeien, was de eerste dien ik zag, een oud studiemakker, geneesheer te Hombeek.
- Dag Gust! zei hij, en aan den uitgang drukte hij me forsch de hand.
De gendarmen stapten nu met mij in een gewoon open huurrijtuig en zoo reden
we door den Bruul,
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voorbij het atheneum, waar ik anderhalf jaar geleeraard had, naar de markt, die vol
kermiskramen stond. Daar de gendarmen in uniform waren, hadden we veel beziens
en een fietser keerde zelfs terug om me nog eens goed te bekijken.
In de Koestraat kwamen we de seminaristen tegen, die twee en twee op wandel
gingen, en daarna een afdeeling soldaten. Nu nog de brug over en dan reden we
binnen aan 't begin van den steenweg naar Lier, in het gevangenisje, dat me buitenmate
klein voorkwam, vergeleken met de rasphuizen, die ik tot nu toe bezocht had. Alles
was er kraaknet en zoowel op de griffie als door de cipiers werd ik uiterst vriendelijk
ontvangen.
Een klerk had gedurende den bezettingstijd een mijner meetings bijgewoond te
Borgerhout en me daar aan een onderbreker hooren antwoorden dat ik op mijn post
zou zijn wanneer de bondgenooten zouden terugkomen.
- Ge hebt woord gehouden, zei de jonge man, maar 't zou toch beter geweest zijn
dat ge gevlucht waart, want geloof mij, ze zullen u niet gauw lossen.
Ik antwoordde dat ze dan in hun eigen vleesch zouden snijden en de redding van
Vlaanderen me wel eenige jaren gevangenschap waard was.
Ik kreeg een schoone, ruime cel in de ziekenafdeeling, nr 73, waar weer een zacht
bed, met twee matrassen, me toelachte voor den avond. De brave menschen, die me
hier zoo gul onthaalden, hadden ook voor drie boeiende leesboeken gezorgd in onze
taal.
Toen de ‘majoor’ me kwam roepen voor het bad, drukte hij er zijn voldoening
over uit dat ik zoo tevreden was over die goede ontvangst te Mechelen; hij had in de
badcel alles netjes geschikt: ik vond er een gemakkelijken stoel, verscheidene
handdoeken en een schoon stuk zeep en men was zelfs zoo voorkomend geweest een
deken open te spreiden op den steenen vloer.
Na die reiniging, welke streng voorgeschreven is voor iederen nieuw aangekomene,
riep men me weer naar de griffie om er het praatje van zooeven voort te zetten en
bij mijn terugkeer naar de cel zag ik in 't voorbijgaan den aktivistischen vriend, die
een be-
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zoek had in 't advokatenkamertje en voor wien ik gedagvaard was als getuige. Hij
zat evenwel met zijn rug naar de gesloten deur en bemerkte me dus niet. Terug in
mijn komfortabel nr. 73 gekomen, zette ik me juist aan 't schrijven naar mijn
echtgenoote, toen de bewaker me kwam melden dat ik dadelijk moest vertrekken!
Ik trof het dus nog slechter dan de maand te voren te Antwerpen, want daar had ik
ten minste nog kunnen getuigen voor onzen vriend Van Extergem, maar hier moest
ik onverrichter zake terugkeeren.
De bewakers hadden ook spijt, maar er was niets aan te doen. Met zessen werden
we vervoerd naar 't station, vier in de dievenkar, een vrouw en ik zelf in 'n huurrijtuig.
We hadden weer veel beziens, vooral die vrouw werd reikhalzend bekeken, toen
men ons stoetsgewijs naar den celwagen van den Brusselschen trein leidde. Zij
verborg haar aangezicht in het bont dat ze droeg, terwijl ik de nieuwgierige menigte
vrijmoedig monsterde.
Al de hokjes van den celwagen zaten al vol; ik mocht dus in de gang blijven staan
en had 't geluk er een oud-krijgsgevangene aan te treffen, dien ik te Heiligenstadt,
bij Göttingen had leeren kennen. Zoo werd de reis naar Brussel uiterst kort. In 't
station stonden ze weer onmiddellijk klaar met de lange kettingen, doch we werden
ditmaal opgeladen in een splinternieuwe auto, die als celwagen ingericht was. De
welbekende Vlaamsche koetsier, met wien ik zoo dikwijls naar 't Brusselsch
gerechtshof gereden had, droeg een chauffeurspet, en zat aan 't stuur, maar liet niet
na me even gemoedelijk te groeten. We tuften met een snelle vaart naar St.-Gillis en
ofschoon we hotsten en botsten in de enge celletjes, toch maakten de gevangenen
van dien rit door Brussel een pretje en er werd onder 't rijden dapper gezongen. Te
St.-Gillis, op de binnenplaats, was ik verbaasd dat we met achttien in die
gevangenisauto gezeten hadden. Op de griffie en in 't bad kende men mij reeds goed
en 'k werd overal gulhartig ontvangen. Ik sliep weer in een ‘passagiers’-cel(1) en werd
reeds vóór vijf uur gewekt

(1) Een passantencel, voor doorreizende gevangenen. Die cellen zijn altijd zeer vuil.
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voor de terugreis naar Leuven. De gevangenis te St.-Gillis is verbonden met die van
Vorst door een ondergrondsche gang; een gendarm leidde ons nu door dien tunnel
en bracht ons in de wachtkamer naast de griffie, waar reeds een heel transport klaar
stond: er waren twee Duitschers bij, die van hun tabak deelden en zoo onmiddellijk
een Waaltje deden uitroepen:
- Nous sommes tous frères.
Met dezelfde auto van gisteren avond reed men ons tot aan den trein voor Luik.
Bij 't overladen weer de gewone hoop kijklustigen. Ik werd opgesloten in een hokje
naast een Duitsche vrouw, die voortdurend weende en om hulp riep omdat ze
onpasselijk werd in die enge, bevangen ruimte. Gelukkig was onze begeleider
medelijdend genoeg om het luik der celdeur open te zetten. Te Leuven werd ik
geboeid afgeladen en langs den Luikschen trein weggeleid; door al de raampjes lagen
reizigers, die me met groote oogen aankeken, terwijl ik daar glimlachend voorbijtrok.
Dat tentoongesteld worden bij het vervoer, aan de ongezonde nieuwsgierigheid van
de menigte, is veelal voor gewone gevangenen een echte foltering. Het ware nochtans
zoo gemakkelijk te vermijden.
Met de dievenkar voerde men mij weer naar het boetehuis. Voor we in de griffie
traden, vraagde me een gendarm mijn Vlaamsche lotgenooten te groeten. Aan den
klerk, die mij voor den zooveelsten keer inschreef, zei ik al spottend dat de
Mechelsche rechter me naar de gevangenis ginder had doen komen, alleen maar om
er een bad te nemen.
- Ge kunt daarover een klacht indienen bij den prokureur, was zijn antwoord.
- Zooveel is het mij niet waard, schertste ik, en waarlijk 'k zou me er wel voor
gewacht hebben bij den duivel te biechten te gaan. Want gezien de wijze waarop dat
vervoer te Mechelen, in open rijtuig dwars door de stad, geschied was, leed het geen
twijfel of ze hadden mij daarmee opzettelijk willen kwellen. En ook de prokureur
zal in dat opzet wel zijn aandeel gehad hebben.
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Wat onze vijanden evenwel niet vermoed hebben, is dat voor mij zoo'n reisje
heelemaal geen kwelling was: op mijn kerkerstraf was ik fier, en dat zal iedereen die
mij op die reizen ontmoet heeft, wel vastgesteld hebben; daarenboven lachte me alles
toe wat maar eenige afwisseling in mijn eentonige gevangenschap kon brengen.
'k Voelde me evenwel verheugd, nu weer terug te zijn, omdat ik haast had mijn
strijdgenooten weer te zien op de wandeling. Ik werd ditmaal niet eens afgetast en
om half negen was ik reeds bij hen en vertelde hun omstandig mijn uitstapje naar
Mechelen.
Twee dagen later, den 17den Juli, werd onze dierbare Herman van den Reeck te
Antwerpen begraven. Ik wandelde juist dien dag met onze jongste lotgenooten,
makker Karel Fossey en makker Lode Craeybeckx, deze laatste eveneens een
oud-leerling van het Antwerpsch Atheneum, waar hij Herman zeer goed gekend had.
We spraken lang over den jongen Martelaar en leefden mee met wat nu te Antwerpen
gebeurde. Op het uur waarop we veronderstelden dat de lijkstoet op het Kielkerkhof
kon zijn, bleven we ingetogen en ik bad, diep bewogen, voor de zielerust van den
geliefden student, dien ik altijd als het kind van mijn hart heb beschouwd.
Drie dagen na die begrafenis kregen we in onze cel een opgeschroefd tweetalig
21 Juli-programma, verlucht met ‘de Belgische maagd’, en een leeuw die een schild
vasthield waarop de woorden: ‘Liberté - Vrijheid’ ons tegengrijnsden. Daarnaast,
gelukkig in 't Fransch alleen, een strofe in pompiersstijl die aanving: ‘O Belgique,
o mère chérie’. Dat alles besloten met ‘Vive le Roi!’ In de school kregen we een les
over 1830 uit een Belgisch geschiedenisboekje van Genonceaux: de gewone officiëele
leugens en verdraaiïngen. Moedig werd daar door een politieken gevangene erop
gewezen dat heel die muiterij van '30 niets anders geweest was dan een poging van
Frankrijk om ons voorgoed in te lijven.
's Anderen daags, den 21sten zelf, hadden we een gezongen Mis gevolgd door een
‘Te Deum’, dat eindigde met een leelijke valsche noot op het orgel. Toen

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

158
we terugkwamen in onze cel, gaf men aan iederen gevangene een pakje suiker, wat
onzen zoo geestigen Dr. De Belie aan zijn echtgenoote deed schrijven: ‘Ze komen
daar te laat mee. Ze hadden van in 't begin suiker moeten doen in hun politiek.’
We wandelden dien voormiddag juist op de binnenplaats waar we de twee
burchttorens van het voorgebouw konden zien: daar staken twee versleten Belgische
vlaggen op, met uitgerafeld rood.
- Kon ik dien rooden lap er maar heelemaal afscheuren, zei een der onzen.
- O! ja, dan hadden we de Vlaamsche kleuren.
En zoo heel de wandeling werd tegen den 21sten Juli gemopperd, een dag, die
anders in de gevangenis, buiten het ‘Te Deum’ en 't avondkoncert, een doodgewone
weekdag is. Dat koncert bracht ons evenwel een nieuwigheid: voor het eerst speelde
de ‘harmonie’, een tiental gevangenen, die in 't centrum bliezen met al het geweld
van Ernest Claes' ‘Sint-Jansvrienden’, onder de leiding van een gewezen muzikant
van 't leger, een gekerkerden Antwerpschen oudstrijder, door wien tusschenin op
den saxhoorn als solo ten beste gegeven werd: ‘Mijn Moederspraak’ van Peter Benoit.
Voor ons, Vlamingen, maakte dit laatste alles weder goed. Het luikje van mijn celdeur
stond open, want bij zeer warm zomerweder werd op die wijze voor wat verluchting
gezorgd in de benauwde ruimte, en ik kwam daar thans ingetogen luisteren naar die
hemelsche muziek van den grooten Vlaamschen Meester, die me slechts éénmaal
zóó diep had ontroerd, namelijk in zijn geboortehuisje te Harelbeke.
Een schetterende ‘Brabançonne’ kwam dat daarna weer allemaal bederven. 'k
Smeet dan evenwel met geweld mijn tafel open en begon hardhandig mijn zeegras
te bewerken en mijn bed op te maken.
Aan het volgend koncert, op Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, zou ik zelf reeds
deelnemen, want ik had intusschen een gunstig antwoord gekregen op mijn reeds
lang ingediende vraag om te mogen meezingen in het koor. Kwart over zeven 's
avonds, kwam een bewaker mij uit de cel halen en ik moest mijn stoel en mijn
koffiekom meenemen naar 't centrum.
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Daar stonden nu al vijftien muzikanten en langs de wanden zaten de zangers. We
kregen twee sigaartjes en de kommen werden uit een gieter met bier gevuld. De twee
Vlaamsche onderwijzers waren daar en de drie aalmoezeniers, die gemoedelijk met
mij, met makker Fossey en makker Craeybeckx op gedempten toon kwamen praten.
Het ging er echt gezellig toe. Ik schoot bijna in een luiden lach, toen een hunner me
zei:
- Kijk, een noot met een broek aan! en naar een korten, dikken trompetspeler wees,
die zijn adem bijna uitblies en daar zoo koddig stond in zijn wit zomersch
boevenpakje.
Wij zongen daarna een paar koren en ik keerde mij met mijn rug naar de fanfare,
zoodra die weer de Van Campenhoutsche ‘Brabançonne’ aanhief; mijn gezellen
bleven op hun stoel zitten en ik verwachtte daarvoor straffen voor den volgenden
dag, doch de grootste vijand dien we toen onder 't personeel hadden, zal niets bemerkt
hebben. Die vijand was de Waalsche adjudant Rigaux, van wien we nog gewag zullen
moeten maken. Om zijn uiterlijke verschijning en ook omdat we hem niet in ons hart
droegen, noemden we hem ‘den doodskop’. De bestuurder was ‘Boeddha’ een naam
hem door Dr. Limet gegeven, omdat hij zich zoo zelden liet zien en zoo ongenaakbaar
troonde op zijn kantoor.
Dien 22sten Juli vernamen we dat de 45-jarige broeder van onzen lotgenoot Dr.
Van de Velde overleden was te Kalken. Telkens wanneer een onzer door het afsterven
van een dierbaar wezen getroffen werd, heerschte een rouwstemming in heel ons
groepje, want wij voelden allen hoe pijnlijk het was een verwante te verliezen, terwijl
men hier opgesloten zat. Dr. Van de Velde, die bijna het derde van zijn vijf jaar
hechtenis uitgezeten had, vraagde zijn voorloopige invrijheidstelling om de begrafenis
te kunnen bijwonen, doch er kwam een weigering en hij kon het niet over zijn hart
krijgen, tusschen twee gendarmen achter het lijk van zijn broeder te moeten stappen.
Hij bleef dus in de gevangenis. Den morgen van de uitvaart begon hij op het
kapelorgel vóór de opening der cellen de dood-
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marsch van Fr. Chopin te spelen; de ontroering moet hem te machtig geworden zijn,
want plots brak hij het stuk af en alles werd stil.
Omstreeks dien tijd woonde ik te Leuven ook de eerste zielmis bij voor een
overleden gevangene. Zulks gebeurde telkens wanneer een Roomsch-Katholiek
gedetineerde stierf, zonder zelfmoord te hebben gepleegd. Het was altijd een gezongen
Requiem-Mis, die voor de zielerust van den ontslapene opgedragen werd en ik heb
telkens opgemerkt dat toen grootere stilte heerschte in de kapel, wat wel bewees hoe
allen onder den indruk waren van de aangrijpende rouwplechtigheid.
Het lijk van een afgestorven gevangene werd altoos door twee zijner geburen naar
het doodenhuisje gedragen, waarvan een poortje uitkomt in een hoek van de
Dekenstraat. Daar kan de familie het stoffelijk overschot komen opeischen, zooniet
wordt het naar het ‘amphitheater’ van de Leuvensche Universiteit gevoerd, waar het
op de ontleedtafel van de studenten in de geneeskunde terechtkomt.
Einde Augustus 1920 kregen we verbod ‘Ons Vaderland’ nog te ontvangen. Ik
teekende daar dadelijk verzet tegen aan, bij den bestuurder, door middel van een
‘rapportbriefje’: zulks was de gewone wijze voor de gevangenen om zich met vragen,
klachten en dergelijke tot het bestuur te richten. Die langwerpige briefjes droegen
bovenaan den datum, den naam van den gedetineerde, zijn cel- en rolnummer en dat
alles was slechts in 't Fransch ingevuld. 's Avonds werden aan degenen welke ze in
den dag aan hun bewaker gevraagd hadden, de briefjes uitgedeeld en een half uur
nadien kwam men ze afhalen. Op mijn klacht kreeg ik het antwoord dat ik daarover
zelf aan den minister moest schrijven en dit deed ik dan ook den 31sten Augustus.
Hier volgt die brief:

‘Aan den Weled. Heer Minister van Rechtswezen.
Hooggeachte Heer Minister,
Verleden Zaterdag, 28sten dezer, werd ik door mijn bewaker verwittigd, dat het de
politieke gevan-
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genen voortaan verboden was “Ons Vaderland” te lezen. Dadelijk schreef ik naar
den Heer Bestuurder dezer gevangenis om hem te verzoeken, bij UEd. aan te dringen
dit dwangbevel te willen intrekken, daar de voorbeeldige houding der Vlaamsche
politieke gevangenen zoo een strafmaatregel niet in 't minst rechtvaardigt.
Mij werd geantwoord dat het bestuur in dezen niet kon optreden en ik me zelf tot
den Minister diende te wenden.
Dit doe ik dan ook, Heer Minister, er nadruk op leggend dat dit verbod mij en
zeker ook al mijne lotgenooten ten zeerste heeft ontroerd en gegriefd. Immers zooals
ik in mijn schrijven naar den Heer Bestuurder uiteenzette: “Ons Vaderland”, het blad
door onze Vlaamsche IJzerhelden in de bloedgrachten gesticht en sedert 1915 achter
de vechtstreek uitgegeven, is voor ons de tolk van die duizenden Vlaamsche Jongens,
welke hun schoon jong bloed veil hebben gehad om “een vrij Vlaanderen te veroveren
in een vrij België!” het programma dat wij aktivisten in 't bezet gebied verdedigden
om ons land zoowel aan 't Fransch gevaar als aan de Duitsche aanhechting te
onttrekken.
Van eerst af is het blad onzer Oud-Strijders dan ook in eenklank geweest met mijn
eigen gevoelens en in mijn gevangenschap heeft het mij troost en opbeuring gebracht,
meer dan ik zou kunnen uitdrukken.
Ten einde het te kunnen lezen spaarde ik het bijkomend voedsel uit mijnen mond
en steeds heb ik mijn kantiengeld bijna geheel besteed aan mijn inschrijving op dit
blad, hetwelk me naast “De (n) Standaard” toeliet, van uit mijn cel heel het huidig
verloop der Vlaamsche Beweging te volgen. Daarom stortte ik in Juni l.l. 21 fr. voor
beide bladen tot Nieuwjaar 1921.
En nu wordt me dat sterkend voedsel voor hart en geest onmeedoogend ontnomen.
Waarom?
Omdat het blad radikaal Vlaamschgezind is? Maar andere kranten, die we nochtans
mogen blijven lezen, zijn het evenzeer en wat de revolutionnaire
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strekking betreft, is er wel geen dat den “Daily Herald” op verre na evenaart.
Ik zou den getroffen maatregel nog begrijpen in geval ik of een ander politieke
gevangene, die “Ons Vaderland” leest, blijken zou gegeven hebben van
weerspannigheid of opstand tegen het hier heerschend gezag. Maar ge zult bij een
gebeurlijke navraag vernemen dat wij in dat opzicht “model-gevangenen” zijn, zooals
onze bewakers meer dan eens moesten bekennen, en ons niet het minste vergrijp kan
aangewreven worden.
Ik heb dan ook de vaste zekerheid, Hooggeachte Heer Minister, dat die oekaze
UEd. werd ingegeven door Uw omgeving, waar men nog altijd vooringenomen blijft
tegen al wat Vlaamsch, laat staan Vlaamschgezind is.
Die heeren zouden nochtans goed doen eens te herlezen wat UEd. destijds schreef
over de Russische Omwenteling, en te bedenken dat de regeerders van vandaag de
politieke gevangenen van morgen kunnen zijn. Dat ze zich daarom in gemoede
afvragen hoe zij zelf desgevallend zouden willen behandeld worden. Zij mogen ook
wel overwegen dat men met dergelijke dwangmaatregelen alleen bereikt dat de
overtuiging steeds sterker wordt in de ziel geprent, en ik nu, een jaar na mijne
terdoodveroordeeling, veel radikaler ben dan vóór 1 September 1919. De ziel van
een vrij man laat zich niet ketenen, maar wordt in den kerker door de verdrukking
hard en zuiver als diamant.
Mag ik van Uwen vrijheidszin verwachten, Hooggeachte Heer Minister, dat Ued.
mij zal toestaan evenals aan mijne lotgenooten, dat we van de volledige vergunning
zouden mogen blijven genieten de bladen te ontvangen door Uw besluit van einde
Juli 1919 ter lezing toegelaten, zonder daarvan “Ons Vaderland” uitgezonderd te
zien. Zooniet zou ik liever de gunst dagbladen te lezen, volkomen verzaken.
Bij deze gelegenheid. Hooggeachte Heer Minister, voel ik me ook genoopt UEd.
te herinneren aan mijn schrijven van 8 Mei l.l., waarin ik verklaarde
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het politiek gevangenisregiem enkel te kunnen aannemen, indien het toegepast werd
op al mijn strijdgenooten, door dezelfde edele en onbaatzuchtige drijfveeren bewogen
als ik zelf.
Sedert 23 Augustus l.l. is de jonge Vlaamsche idealist Jef Van Extergem, gewezen
schrijver der Socialistische Jonge Wacht van Antwerpen, en wegens aktivisme tot
20 jaar dwangarbeid veroordeeld, hier in onze Leuvensche Bastille aangekomen.
Welnu, op het oogenblik dat ik UEd. schrijf, is hij nog altijd onderworpen aan het
gewoon boevenregiem. Blijft die schandelijke behandeling voortduren, dan acht ik
me verplicht het politiek regiem, mij door UEd. welwillend toegestaan reeds den
derden dag mijner aankomst alhier, te verzaken.
Vol vertrouwen in Uw rechtvaardig oordeel, bied ik U, Weled. Heer Minister, de
verzekering mijner gevoelens van hoogachting.
(get.) Dr. A. Borms.
N.S. - Bij het sluiten van dezen brief verneem ik tot mijn groote vreugde dat onze
dierbare lotgenoot Dr. J. Van de Velde in vrijheid gesteld is. Ik denk, Hooggeachte
Heer Minister, de gevoelens van al mijn medegevangen vrienden te vertolken, met
UEd. onzen hartelijken dank uit te drukken voor dit gebaar van verzoening.’
De invrijheidstelling van onzen vriend den dokter was dienzelfden 31sten Augustus
geschied en werd om zoo te zeggen afgedwongen in 't ministerie door iemand die
daar op de tafel had geslagen en gedreigd had het schandaal door België bij de
vervolgingen der aktivisten gepleegd, tot ver over de grens bekend te maken.
Wat ‘Ons Vaderland’ betreft, den 22sten Oktober werd ik op de griffie geroepen
en daar las de hoofdklerk me het antwoord uit Brussel op mijn brief:
‘Veuillez avertir le détenu Borms que “Ons Vaderland” lui reste interdit.’(1)
Mijn zwager zond me dagelijks zijn ‘Daily He-

(1) Gelieve den gevangene Borms te verwittigen dat ‘Ons Vaderland’ hem verboden blijft.
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aant.

rald’ het blad der Engelsche arbeiderspartij, dat toen onder de hoofdredaktie van
Lansbury stond en sterke bolsjewistische neigingen had. Minister Vandervelde werd
er dikwijls in aangevallen voor zijn meeheulen met de ‘bourgeois’. Ook die krant
werd later door den socialistischen minister van de lijst der toe te laten bladen
geschrapt.
Ik heb dan van mijn beide andere bladen ‘De Standaard’ en ‘The Daily Herald’
afgezien en dat uiterlijk teeken van protest voortgezet tot 't frontblad, helaas! gevallen
is. Dan verving ik het door ‘De Schelde’ en toen ons in 1921 ook de Engelsche krant
verboden werd, zond een Nederlandsche dame uit Antwerpen me dagelijks in tweede
lezing het avondblad van de ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’.
Het deel van mijn brief aan den minister, waarin ik voor onzen lotgenoot Jef van
Extergem opkwam, had Goddank een beter gevolg: den 11den September kreeg hij
reeds het politiek regiem en den 15den had ik 't geluk den eersten keer met hem te
mogen wandelen.
Sedert een paar weken, zeker als een der gevolgen van den 8-urendienst, voor het
personeel, 1 September 1920 ingevoerd, mochten twee reeksen van de gewone
gevangenen 's namiddags naar de wandelhokken van half drie tot half vijf en konden
de morgenwandelingen dus wat verlengd worden. Van den 20sten September af
breidde de bestuurder die verbetering ook tot ons uit. Dat was een groote verzachting,
want daarmee werd de lange gevangenisnamiddag in tweeën gebroken en kwam er
heel wat meer afwisseling in ons kerkerleven. Ook de bezoeken liet men toen talrijker
toe en daar maakten mijn vrienden uit Merksem en elders gebruik van om me vaker
te komen groeten. Eveneens mijn goede weldoeners prof. Scharpé en Mevrouwen
Sondervorst-Verhuyck en Wostijn-Van Overmeire, deze laatste mijn offervaardige
hospita uit de Jerichostraat, hebben mij van toen af regelmatig den troost van hun
bezoek gebracht.
Het Martelaarsfonds zond nu insgelijks van tijd tot tijd naar al de politieke
gevangenen, wat versnaperingen en bloemen en ik herinner me nog hoe we eens
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stoetsgewijs van het bezoek kwamen, door de gangen en vandaar naar de wandeling
trokken ieder met een prachtigen rozentuil in de hand. Weer iets dat de Leuvensche
gevangenis nog nooit had beleefd! Natuurlijk waren we vol dankbaarheid voor de
goedhartige dames van het Martelaarsfonds, die zoo als goede feeën tot ons kwamen.
Bij onze twee jonge lotgenooten, die nog vrijgezellen waren, hebben die erkentelijke
gevoelens zich heel natuurlijk ontwikkeld tot een lieve gevangenisidylle en op de
wandeling hoorden we voortaan niet meer spreken dan van ‘Zonneken en ‘Anneken’,
die later hun gelukkige levensgezellinnen geworden zijn.
Van toen af ook zorgde het Martelaarsfonds voor een wekelijksch pak met
natuurboter, eieren en nog enkele lekkere dingen meer die in de kantien niet te krijgen
waren en welke ons iederen Woensdag door een dienstvaardige winkelierster uit de
buurt bezorgd werden. Woensdag was daarmee ook telkens een lichtpunt geworden
in de gevangenisweek en dat zou zoo voortduren tot mijn uittocht uit den kerker.
Er kwam nu, helaas, weer een donkere wolk over onze gevangenschap: de dood
van onzen vriend Dr. Rudelsheim, den 10den September, (denzelfden dag waarop
in 1883 Hendrik Conscience stierf), neergeveld in cel 46 van de gevangenis te
Antwerpen. De dienstdoende bewaker was Dr. Rudelsheim komen halen om hem
naar de bezoekkamer te leiden, waar de jonge Mevrouw Rudelsheim haar echtgenoot
wachtte. De cel werd opengelaten, doch dewijl de gevangene niet volgde, keerde de
‘majoor’ terug en vond daar onzen vriend bewusteloos uitgestrekt op den grond.
Eerst drie uren later kwam een geneesheer bij den stervende. Tevergeefs had men
de gevangenisdokters opgebeld, die nochtans verplicht zijn, wanneer ze na hun
dagelijksche vlugge verschijning den kerker weer verlaten, de plaats op te geven
waar men ze kan bereiken. Ten einde raad werd de politieke medegevangene van
Dr. Rudelsheim, onze Antwerpsche strijdgenoot, apotheker Gillis, door den
menschlievenden onderbestuurder geroepen om hulp te bieden: inspuitingen van een
sterk en snelwerkend heelmiddel hadden misschien een uitwerksel
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kunnen hebben, doch dat was evenmin in de gevangenis-apotheek aanwezig en zonder
nog weder tot bewustheid te zijn gekomen, ontsliep onze vriend dienzelfden nacht.
De droefheid van Mevrouw Rudelsheim moet hartverscheurend geweest zijn en aan
mijn eigen smart kon ik de wonde meten welke die plotse dood zal geslagen hebben
in het hart van de Antwerpsche lotgenooten van onzen weggemaaiden kameraad.
Ik vernam ook op het bezoek dat de dood van Dr. Rudelsheim te wijten was aan
de opsluiting gedurende bijna twee jaar: ook hem had de cel dus vermoord. Sedert
maanden leed hij aan de nieren en had zich reeds herhaaldelijk over gezwollen voeten
beklaagd. Nierontsteking is een kwaal, die in de celgevangenis vele slachtoffers
maakt. Had men bij het waarnemen van de eerste storingen, op den zieke de
voorloopige invrijheidstelling toegepast, waarschijnlijk ware de trouwe wapenbroeder
ons behouden gebleven. Maar Brussel was gevoelloos, ja, verkneuterde zich wellicht
telkens wanneer de dood een van Vlaanderens beste krachten wegrukte. Wat de
machthebbers ginder evenwel vergaten, is dat nogmaals het bloed der martelaars, 't
zaad zou zijn voor nieuwe belijders van 't Vlaamsch geloof.
Juist sedert enkele weken vóór dien zoo pijnlijken slag, voelde ik me zelf ongesteld.
Buiten mijn ekzema, dat me bijna nooit verlaten heeft gedurende al mijn kerkerjaren,
begon ik nu ook een aanhoudend ongemak te gevoelen in de hartstreek. Ik had
daarvoor den 5den Juli ‘het rapport’ van den geneesheer gevraagd en 's anderen daags
werd ik bij den gevangenisdokter van onzen vleugel geroepen. Er waren toen namelijk
drie geneesheeren, die dienst deden in het tuchthuis te Leuven: een voor twee
gevangenisvleugels. Ze kwamen 's morgens haastig hun dagelijksche karwei verrichten
en gingen daarbij zoo vlug te werk dat het scheen alsof ze telkens vreesden de
kerkergewelven op hun hoofd te zien neerstorten. Om geen sekonde te verliezen
moest de portier hun aankomst reeds seinen van zoohaast zij aan het buitenhek
gescheld hadden.
De opgeschreven gevangenen van hun beide vleugels werden dan met de bel van
't centrum verwittigd en dadelijk uit de cel gelaten.
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Deze ‘zieken’ - waaronder voorzeker telkens een aantal ‘plantrekkers’(1) waren, die
slechts kwamen om eens uit hun cel te zijn - moesten gaan post vatten met hun gezicht
tegen den muur, dicht bij de kamer, beneden naast de kapel, waar ze dan één voor
één binnenliepen, want het was een echt loopen, zoo snel ging dat alles in zijn werk.
Zoo bijvoorbeeld toen een van mijn lotgenooten vreesde aangetast te zijn door de
tering, duurde het geneeskundig onderzoek twee minuten! En nu ik ging klagen over
die pijn aan mijn hart werd ik bijna even gauw afgescheept. Boven mijn kleeren werd
ik geauskulteerd en op heel onverschilligen toon luidde de uitspraak:
- 't Zal artériosclérose zijn.
Aderverkalking dus, een weinig prettig vooruitzicht,
- Hoe oud zijt gij?
- 42, heer dokter.
- Da's vroeg da' ge da' krijgt.
En daarmee kon ik gaan en liet de hospitaal- ‘majoor’ al een volgende binnen.
's Anderen daags kreeg ik in mijn cel twee medicijnfleschjes: een met kamferwater
om de hartstreek ermee in te wrijven en een met een jodiumverbinding om in te
nemen. Goed dat ik op de wandeling aan onze twee medegevangen dokters den
noodigen uitleg kon vragen, want op het etiket stond niets anders dan: ‘Prison Centrale
à Louvain. - Pharmacie’ met daaronder mijn celnummer 310 en 6 - 7 - '20, datum
der bestelling. Herhaaldelijk heb ik op die miskenning onzer taal gewezen en ook
doen inzien hoe gevaarlijk het was die geneesmiddelen aan de gevangenen ter hand
te stellen zonder een woordje uitleg. Maar dat was blijkbaar te veel gevraagd, want
nooit is daarin verandering gekomen en 't schijnt dat na de invoering van de taalwet
de geneeskundige dienst van de gevangenis zich beriep op art. 6 dier wet van 31 Juli
1921 waarbij uitzonderingen op de toepassing worden toegestaan voor technische
studiën! Al die gevangenisgeneesheeren waren natuurlijk franskiljons en liever

(1) Lijntrekkers.
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een gevangene ‘ad patres’ dan recht te laten wedervaren aan de taal der Vlamingen.
Van die laakbare gewoonte geen aanduidigingen te schrijven op de medikamenten,
ben ik eens bijna het slachtoffer geworden. De gevangenisdokter behandelde mij op
dat oogenblik voor mijn huiduitslag, met arsenik.
Mijn ‘majoor’ had het fleschje van de apotheek gekregen en bracht het 's namiddags
bij 't begin van zijn dienst in mijn cel, met de boodschap dat ik het in driemaal moest
gebruiken! Had ik zulks gedaan 'k ware voorzeker vergiftigd geweest.
Later kwam het uit dat de ‘majoor’ verkeerd begrepen had en drie druppels per
dag bedoeld waren. Gelukkig wist ik iets af van arsenik en nam ik slechts een kleine
hoeveelheid, die evenwel reeds te groot was, want dien avond voelde ik me geheel
ongesteld. 's Anderen daags vertelde ik mijn wedervaren aan Dr. Limet op de
wandeling en hij vond het ongehoord dat men zoo lichtzinnig te werk ging bij het
voorschrijven van zulke gevaarlijke geneesmiddelen.
Eenige dagen na de begrafenis van Dr. Rudelsheim kreeg ik een brief van een
Noord-Nederlandsche dame uit Gr.-Antwerpen. Zij had zich aangesloten bij den
rouwstoet om het stoffelijk overschot van onzen vriend te vergezellen naar het
Kielkerkhof en was zoo toevallig in gesprek geraakt met iemand die ook zeer onder
den indruk leek van de treurige plechtigheid: het was een mijner schoonzusters.
Beiden hadden het spoedig over mijn geval en toen de goedhartige dame vernam dat
ik brieven mocht ontvangen van niet-verwanten, besloot ze dadelijk me te zullen
schrijven. En zoo ontving ik dan kort daarop een hartsterkend woord van die mij
toen nog gansch onbekende beschermster, welke weldra een echte gevangenismoeder
is geworden, niet alleen voor de politieke gekerkerden maar ook voor al de
ongelukkige opgeslotenen die zij kon helpen.
Haar eerste werk was mijn kinderen een bezoek te brengen in Nederland. Ik
verkreeg dan voor haar, oorlof me zelf te bezoeken: ze kwam een eerste maal in
December 1920 en in Februari 1921 verkreeg
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ze een maandelijksche toelating en bracht dan telkens troost en opbeuring.
De bestuurder Bertrand gaf hier weer eens toe aan zijn anti-Nederlandsche drift:
begin 1923 ontzegde hij die weldoenster der gevangenen den toegang tot zijn
tuchthuis.(1) Minister Tschoffen heeft dan later evenwel dat verbod ingetrokken,
zoodat ik van Oktober '25 tot het einde mijner gevangenschap weer alle eerste
Donderdagen van de maand een zonnig anderhalf uurtje in de spreekkamer mocht
genieten.
Het nieuws over mijn minder gunstigen gezondheidstoestand was, langs het bezoek
om in de bladen gekomen en ten gevolge daarvan stapte den 20sten Oktober om half
zeven 's avonds een welgedaan heerschap over den drempel van mijn cel, die op mijn
vraag, wien ik de eer had te ontvangen, met een fijn stemmetje slepend antwoordde:
- Ik ben prokureur Henry, van Leuven.
- Dan zijn we stadgenooten, zei ik.
- 'k Meende u hier ziek te vinden en ge zijt zoo struisch.
- Och, doodsgevaar is er wel nog niet; 'k lijd enkel wat aan hartstoornissen en aan
huiduitslag, zooals ge ziet.
'k Herinnerde hem nu aan zijn jonge jaren, toen hij te St.-Niklaas bij zijn verwanten
verbleef en noemde een aantal aktivisten op, met wie hij als leerling in het
St.-Jozefsgesticht zeer bevriend was geweest. Dat scheen hem in 't begin wel wat te
hinderen, maar daarna ging hij op in al die jeugdherinneringen en werd allengs zeer
mededeelzaam.
Zoo vernam ik weldra dat hij te Leuven de vervolgingen tegen onze vrienden
vooral had ingespannen, op grond van een dagboekje dat een soldaat van 't Duitsche
leger, een Pool, opvallend had laten liggen in een van de Duitsche bureelen der Alma
Mater-stad.
Waarschijnlijk een wraak dus. 'k Legde hem in verband daarmee voor oogen hoe
lichtvaardig de gerechtelijke macht tot aanhoudingen was overgegaan en hoe het
voldoende was geweest in die helsche jacht op

(1) We komen daar verder op terug.
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aktivisten, een vijand te hebben om in de gevangenis te geraken.
Hij bracht daartegen in, dat te Leuven weinigen werden vervolgd, alhoewel het
aanklachten geregend had en wanneer men niet vervolgde, zoo voegde hij er letterlijk
aan toe, dan liept ge gevaar zelf aangeklaagd te worden.
- Ja, besloot ik, door vuige verklikkers zijn hier velen in den ketel geraakt.
- Toch een goede ketel, was zijn laatste woord en hij verliet mijn cel.
Ik wist toen nog niet, dat diezelfde prokureur Henry zoo hardvochtig was
opgetreden tegenover dien voorbeeldigen Vlaming den schoolopziener heer
Dumortier. Immers het is, naar ik later vernam, door zijn schuld dat onze bejaarde
strijdgenoot, die in de kleine gevangenis te Leuven opgesloten zat, zijn
invrijheidstelling niet heeft kunnen verkrijgen en zoo tot wanhoop gedreven en om
het pensioen zijner echtgenoote te redden, van de bovenste gaanderij is gesprongen
en te pletter is gevallen op den vloer van zijn gevangenisvleugel: hij was morsdood.
Prokureur Henry, vreest gij niet op uw sterfbed dat verminkt en bebloed lijk nog
voor uw oogen te zullen zien?
In sommige gevangenissen heeft men om dergelijke wanhoopsdaden te voorkomen,
een net gespannen van ijzerdraad, dat heel de oppervlakte van den vleugel overdekt.
Wonder genoeg, te Leuven bestaat dat niet en al is de ijzeren leuning langs de galerijen
der groote gevangenis hoog, toch zou een wanhopige die kunnen overschrijden en
van de bovenste verdieping zich neerstorten in de diepte, wat telkens den dood ten
gevolge moet hebben.
Omstreeks dien tijd had ik juist eens de gelegenheid op de hoogste verdieping van
onzen vleugel D te verwijlen. Mijn cel werd gewit en daar de gevangene met dat
werkje belast, nog niet klaar was toen we van de wandeling kwamen, moest ik voor
een paar uurtjes naar nr. 360 dat leeg stond. Dit was, onder het dak, de voorlaatste
cel van D, loodrecht boven de mijne, en daar had juist Dr. Van de Velde gezeten.
Dadelijk viel
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het mij op, hoeveel lichter en luchtiger het daar boven in die cellen is. Ik kon aan de
bekoring niet weerstaan eens even op de verwarmingsbuizen te wippen en door het
valvenstertje naar buiten te kijken. Een weelde voor een gevangene, zoo een panorama
te mogen aanschouwen: over den hoogen omheiningsmuur zag ik een aantal daken
van de naburige wijk en dichterbij een heelen driehoek van de gevangenis, het
binnenplein tusschen D en E; de wandelhokken, die aan een diergaarde doen denken,
den moestuin en de boomen in den hof. Slechts enkele oogenblikken mocht ik van
dat stuk natuur genieten, want wie betrapt wordt aan zijn venster krijgt straf. Ik had
bij 't binnentreden in die ledige cel reeds bemerkt dat aan den muur boven de
kantienlijst, met de vermelding van de kantienwaren en hun prijs, nog een werkboekje
hing. ‘Livret de travail’ staat daarop en de bewaker schrijft er maand voor maand
het loon in, dat de gevangene door zijn arbeid verdiend heeft. Ik zag op 't eerste blad
dat het 't werkboekje van Dr. Van de Velde was. Ik las er de maandelijksche
aanteekeningen in: onze vriend dokter had het door den band tot 20 fr. per maand
gebracht, als kapelzanger en voor 't afschrijven van muziek. Heel het boekje was in
't Fransch, zooals toen bijna alles dat van de bureelen uitging. Overigens de
rekenplichtige was een Waal, die geen woord Nederlandsch kende.(1)
Op het blaadje voor de maand Augustus stond: ‘libéré le 31- VIII- '20’.
Reeds herhaaldelijk had ik het bestuur erop gewezen hoe onbillijk het was dat het
werkboekje en zooveel andere stukken, die voor de gevangenen van groot gewicht
zijn, eentalig Fransch waren; het eenig gevolg van die klachten was dat men mij
persoonlijk nu en dan voldoening schonk en een en ander voor mij vertaalde, maar
voor de Vlaamsche gevangenen in 't

(1) Ook te Vorst was zulks het geval geweest, zooals men in mijn procesboek: ‘Dr. August
Borms vóór het Gerecht’ kan lezen, in de 1ste uitgaaf op blz. 258 en in de 2de op blz. 273.
Men zal daar zien welke gevolgen het niet kennen onzer taal bij zulken beambte kan hebben
voor den Vlaamschen gevangene.
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algemeen, bleven de wantoestanden die sedert haar opening in de Leuvensche galei
hadden geheerscht, voortbestaan. Al de bestuurders, meer dan zestig jaar lang, zijn
bijna Walen geweest, de meeste zoo Nederlandsch-onkundig dat ze geen woord met
den Vlaamschen gevangene in zijn taal konden wisselen.
En nochtans volgens de reglementen zelf, moet zoo een bestuurder de gevangenen
regelmatig bezoeken, hun raad geven, allerlei belangrijke familie-aangelegenheden
dikwijls van zeer kieschen aard met hen kunnen behandelen. Ge kunt denken wat
daar voor de Vlamingen van terecht komt. Ook de onderbestuurders behoorden
meestal tot het Walendom, zooals de eerste jaren van mijn gevangenschap, toen
daarenboven nog de beide adjudanten van Waalschen oorsprong waren, zoodat, ik
herhaal het, de zeven hoogste ambten door Walen waren bezet. Erger nog, meer dan
eens zijn ook de werkmeesters, dat wil zeggen de bewakers die met het toezicht over
de verschillende ambachten, welke in de gevangenis worden uitgeoefend, zijn belast,
niet in staat geweest een woordje uitleg te geven aan de Vlaamsche gedetineerden
die ze tot schrijnwerker, smid, kleermaker enz. moesten opleiden! Echt Belgisch!
Het eerste gevolg ervan moest zijn, dat de Waalsche gevangenen ginder in alles
bevoorrecht werden en, wat meer is, doordien zij veel gemakkelijker met het bestuur
konden omgaan, alsook met de franskiljonsche heeren van den raad van beheer der
gevangenis en van het beschermingskomitee, grootere kans hadden op 't wit boekje
te staan en zoo hun invrijheidstelling te bespoedigen. Onmetelijk is het onrecht dat
ook in de gevangenissen sedert 1830 den Vlamingen werd berokkend.(1)
Het zal in 't oog gevallen zijn, hoe gering het maandgeld was op het werkboekje
van Dr. Van de Velde vermeld. Het gevangenishonorarium is uiterst

(1) Sedert mijn vrijlating werd in de Leuvensche Bastille een nieuwe werkmeester voor de
schrijnwerkerij benoemd. Men verzekert mij dat hij weer bijna geen sikkepitje Nederlandsch
kent! Volledig recht voor de Vlamingen in 1930, beloofden de volksbedriegers.
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karig. Zoo had een kapelzanger 0.06 fr. (zegge zes centiem) voor een gezongen Mis
en 0.04 fr. voor een Lof. Voor de werkloonen is men niet vrijgeviger. Uitstekende
ambachtslieden b.v. degenen die kleeren of schoenen maakten voor 't leger, konden
de eerste jaren mijner gevangenschap slechts 1.05 fr. verdienen voor 10 uren degelijk
werk en dan ging van die som nog het grootste gedeelte naar den staat: voor een
dwangarbeider 7/10, voor een veroordeelde tot hechtenisstraf 6/10 en voor een
boetstraffelijk gevangene, die dus door een boetstraffelijke rechtbank veroordeeld
was, 5/10. Van zijn armoedig loon, 1.05 fr., bleef dus voor den dwangarbeider slechts
0.31 fr. over voor een heelen dag werk en van die een en dertig centiem werd dan
nog een groot deel weggelegd - zijn voorbehouden deel - dat hij eerst zal krijgen bij
zijn invrijheidstelling. Een dwangarbeider had dan ook toen doorgaans maar vijf
cents per dag te verteren en daarmee moest hij in de kantien tabak, kunstboter, bier,
kaas enz., koopen.
Het is waar, dat vóór den oorlog die artikelen allemaal zeer goedkoop waren. Zoo
kreeg men toen een half brood voor 0.05 fr., een rantsoen margarine (50 gr.) voor
0.16 fr., 200 gr. zout voor 0.01 fr., een kom bier (½ l.) voor 0.08 fr., een pak tabak
(200 gr.) voor 0.13 fr. en een sigaar voor 0.03 fr., maar met een dagelijksch inkomen
van tien centiem was menig gevangene toch verplicht een droge korst te eten en aan
een ledig pijpken van 0.03 fr. te trekken.
Dit was nu het budget van een bekwamen ambachtsman; een zakkenplakker
bijvoorbeeld was er nog heel wat erger aan toe.
Naarmate de levensduurte de kantienprijzen heeft doen stijgen is men wel verplicht
geweest de gevangenisloonen te verhoogen, maar toch zijn ze in verhouding nog
altijd veel te laag, wat ook bij die werken welke voor partikuliere werkbazen
geschieden een oneerlijke mededinging wordt ten nadeele van degenen die over geen
gevangenen beschikken. Voor gelijk werk gelijk loon, zou hier de leus moeten zijn.
Wij hadden het zooeven over de kantien: dwangarbeiders en veroordeelden tot
hechtenis mogen daar-
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van eens in de week gebruik maken. Des Vrijdags komt de bewaker van cel tot cel
met een groote kantienlijst tot vóór een paar jaren nog steeds geheel in 't Fransch,
en teekent daarop wat de gevangene verlangt. Dit zal dan door den ‘dépensier’, zooals
men in de Belgische kerkertaal den kantienjongen noemt, gereedgemaakt worden en
's Zondags in een mand op wieltjes van cel tot cel besteld. Daar de vakjes op de
kantienlijst zeer dicht bijeenstaan en de bewaker zich dus gemakkelijk bij 't opteekenen
vergist, gebeurt het wel eens dat wanneer ge rekwestenpapier gevraagd hebt om aan
een minister te schrijven, men u een pakje vogelzaad brengt! Vele gevangenen worden
door de opsluiting zeer prikkelbare wezens en na zoo een vergissing of andere
dergelijke feilen van hun ‘sergeant’ of hun ‘majoor’ is het niet zelden dat een
vlammend protest naar den bestuurder gaat, die zoo alle dagen een hoop klachten
ontvangt. Dan moet het personeel het dikwijls bezuren. 'k Heb er altijd angstvallig
op gelet dat ik nooit een bewaker in verlegenheid bracht en nooit uitte ik over
menschen, of toestanden in de gevangenis eenige grief, tenzij wanneer ons
Vlaamsch-zijn op 't spel stond: dan was ik onverbiddelijk en tegen de minste inbreuk
op ons recht kwam ik in verzet. Het pakje vogelzaad nam ik dus al lachend in
ontvangst en de bewaker vertelde mij dat hij nog eens zoo een leuke vergissing had
begaan. Een Turnhoutsch oudstrijder, die tamelijk onduidelijk sprak, had een postkaart
besteld en door hem verkeerd te begrijpen had hij mostaard aangeteekend, een artikel
dat nog niet lang op de kantienlijst voorkomt. Wat streng geweerd blijft, is peper,
niet zooals men ‘in de buitenwereld’ denkt omdat het een te prikkelende specerij is,
maar wel om de gevangenen die zouden een ontvluchting beramen een gevaarlijke
stof te onthouden, die ze in de oogen der bewakers zouden kunnen werpen.
De kantien heb ik van jaar tot jaar weten verbeteren in de Leuvensche gevangenis:
verscheidene zeer gezochte artikelen werden bij de lijst gevoegd die in iedere cel
hangt, met de prijzen welke voortdurend in de hoogte gingen, naarmate 't leven
duurder werd. Zorgde men er nu ook maar altijd voor, dat de hoedanigheid
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der waren onberispelijk was en b.v. de gevangenen wanneer ze vruchten bestellen,
geen rotte appelen krijgen.
Die kantienlijsten in de cel waren vroeger ook eentalig Fransch en de Vlaamsche
gevangene moest dan maar raden wat een ‘spatule en bois’(1) was en een ‘écheveau’(2).
Ook toen de lijst reeds tweetalig was, natuurlijk met het Fransch vooraan, werden
de aanvullingen doorgaans alleen in de taal van ‘chez nous’ er bijgeschreven.
De kantien, hoe onvolledig ze ook nog zij, is voor de gevangenen een groote
verlichting en ze voelen het als een zware straf wanneer ze er tijdelijk van beroofd
worden. Ook dan blijven ze nog steeds recht hebben op één artikel, nl. zout, dat men
hun niet mag afnemen. Een harde maatregel is deze welke geldt tegenover de
nieuwelingen die te Leuven aankomen: gedurende de eerste drie maanden krijgen
ze geen kantien! De rookers bijvoorbeeld zullen best begrijpen wat dat beteekent.
Ook waren wij, politieke gevangenen, beschouwd als de engelbewaarders dier versch
aangekomenen, omdat we hun af en toe aan wat rookgerief konden helpen. Een
noemde mij zijn redder om een pakje snuif dat ik hem bezorgde en Walen leerden
Nederlandsch uit erkentelijkheid voor wat tabak. In de gevangenis kunt ge zoo met
een kleinigheid wonderen verrichten. De goedhartige Vlaming Pieter Lafaut, van
Brussel, gaf alle maanden een heelen voorraad tabak mee met Mevrouw Sondervorst,
wat me toeliet een aantal ongelukkigen regelmatig aan een smakelijk pijpken of aan
een lekkere sigaret te helpen.
Ik bestelde in de kantien doorgaans niets dan postpapier, om zoo dagelijks mijn
briefje te kunnen schrijven naar verwanten of vrienden. Als politieke gevangenen
mochten wij al wat we noodig hadden van buiten laten komen en dus konden we de
kantien missen. Ze werd einde 1920 zelfs heelemaal afgeschaft bij bevel

(1) Een houten strijkmes, om boter op het brood te smeren.
(2) Een streng garen.
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van 't ministerie, voor al degenen die geen gevangenisloon verdienden, daar men
van toen af niets meer kon koopen tenzij met geld dat in de gevangenis verdiend
werd.
Zulks is een plagerij geweest vanwege onze vijanden in 't centraal bestuur te
Brussel, die er steeds op uit waren ons te kwellen. Zonder minister Vandervelde
zouden we voorzeker van die Vlaamschhaters nog heel wat erger te verduren hebben
gehad. Met die oekaze van einde 1920 wilden zij al de politieke gevangenen
verplichten voor den staat te werken, want ze wisten wel dat het zeer hinderlijk moest
zijn niets meer in de kantien te kunnen bestellen en telkens te moeten wachten voor
onontbeerlijke dingen tot men bezoek kreeg.
Voor 't overige, zooals ik reeds zei, werden we uitstekend verzorgd door het
Martelaarsfonds, dat niet enkel het noodige bestelde voor onze lichamelijke behoeften,
maar ons ook nog geestelijk voedsel verschafte, zoo o.a. boeken, en zelfs van minister
Vandervelde bekwam dat de politieke gevangenen zouden vergast worden op
kunstkoncerten, waar Vlaamsche kunstenaars bereidwillig hun medewerking hadden
voor aangeboden.
Zoo een eerste koncert had plaats te Leuven den Zondag vóór Allerheiligen 1920.
's Namiddags na half vijf, wanneer de sluiting van de cellen, ‘de fermetuur’ zeggen
ze in 't Belgisch, plaats gehad heeft, mag eigenlijk geen gevangene meer uit zijn cel,
tot den volgenden morgen na ‘de ouvertuur’, de opening, eenige minuten over zes.
En nu dien Zondag 31sten Oktober, terwijl ik mijn boonen aan 't verorberen was,
kwam men mij halen en beurtelings zag ik al de politieke gevangenen in 't centrum
aanlanden. Men leidt ons allen naar de bezoekkamer en ginder boven in de gang
worden we verrast door juffrouw Anna Mortelmans en de heeren Jozef Wattelet en
Lode Vets, allen van Antwerpen, die ons te gemoet komen met tuilen en pakken
beladen.
De eerste minuten gingen verloren in uitroepingen en handen schudden en daarna
eerst vernamen we dat
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13a
Een wandelhok in de Leuvensche gevangenis.
De gevangene, wiens celnummer, (waaraan men een 1 heeft toegevoegd), aan een staaf van het hek
hangt, is in zomerkleedij.

13b
De drukkerij in de Leuvensche gevangenis
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14
Dr. Borms in de winterkleedij der gevangenen
(Het lapje op de borst is zijn celnr. 310)
Foto in 't geniep genomen op 't bezoek, 18 Mei 1921.
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zij gekomen waren vanwege het Martelaarsfonds en de toelating hadden ons dezen
avond te vergasten op een koncert: makker Wattelet zou het orgel bespelen en makker
Vets uitgelezen vioolstukken ten beste geven. We konden onmogelijk met ons
zestienen in de bezoekkamer en de bewakers haalden dus stoelen bij om ons de
gelegenheid te geven in de gang te blijven zitten. Ik zat in een hoekje naast Dr. Limet,
die weende van aandoening, omdat ‘ces bons Flamands’ zooals hij altijd zei, hem
ook indachtig waren geweest.
Sigaren werden rondgegeven en aangestoken, terwijl juffrouw Mortelmans het
programma uitlegde, dat o.a. een sonate van Doratelly, en van Tartini, een Sarabande
van Bach en vooral 't eenig mooi oud Vlaamsch Kerstlied ‘Aldersoetsten Nacht’,
bevatte, ons lijfstuk in Fransch-Vlaanderen, toen we daar vóór den oorlog met ‘Pro
Westlandia’, waar makker Wattelet deel van uitmaakte, optraden.
Voorts las juffrouw Mortelmans ons een der prachtigste Brieven van Wies Moens,
onzen jongen lotgenoot te Gent, en vraagde dan of iemand iets te zeggen had? Ik
antwoordde: ‘Ja’ en stond op.
- Gij hebt, zoo sprak ik diep bewogen, op dezen Allerheiligenavond een hemeltje
gemaakt van onze gevangenis en als de Maagd van Vlaanderen hebt gij aan ons,
Vlamingen en aan dezen goeden Waal de schatten van uw Vlaamsch hart gebracht.
O! deze zalige oogenblikken maken zooveel goed en we voelen ons nu sterk en bereid
om nog veel te lijden als 't moet.
De cipier met onze bewaking belast, luisterde vol belangstelling toe en veegde
zelfs een traan weg, maar terzelfdertijd kwam de bestuurder die voorzeker alles
gehoord had van uit zijn dichtbij gelegen bureel, eenigszins zenuwachtig buiten en
zei tot onze bezoekers:
- Si nous commencions maintenant le concert d'orgue?(1).
Daarmee wou hij beduiden dat, volgens hem, het samenzijn lang genoeg geduurd
had en dadelijk moesten wij weg, na een kort doch aandoenlijk afscheid van onze
drie strijdgenooten. Met onze bloemtuilen trok-

(1) Zoo we nu met het orgelkoncert begonnen?
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ken we naar het centrum en elk werd opnieuw opgesloten in zijn cel.
Weldra begon het orgel te spelen, doch eerst zeer onduidelijk, tot de bewaker het
luikje kwam openzetten: zoo hoorde ik dan de voor mij zoo veelzeggende melodie
van ‘Aldersoetsten Nacht’ en dichtbij 't luikje gezeten neuriede ik de woorden mee.
De dienstdoende bewaker in onzen vleugel fluisterde me toe in 't voorbijgaan langs
mijn cel: ‘'t Zijn echte artisten!’ en na elk stuk hoorde men het handgeklap van de
gevangenen in hun cellen. Treffender nog was ‘Mijn Moederspraak’, eveneens op
het orgel uitgevoerd, en de vioolstukken lokten luide toejuichingen uit.
We hadden zoo een uurtje zielevreugde gesmaakt, doch nadien, toen alles voor
heel den avond weer stil werd en onze gedachten meer dan ooit vol heimwee gingen
naar al wat ons dierbaar was, leek de gevangenschap eer zwaarder en pijnigde met
het klik-klak van de klep telkens wanneer de cipier door het ronde kijk-oog in de
celdeur, kwam spieden.
Den volgenden voormiddag, met Allerheiligen dus, kregen we de pakken van het
Martelaarsfonds in onze cel: er was o.a. ontbijtkoek en een stuk gerookt vleesch bij.
De strenge majoor D. paste nogmaals stipt het reglement toe en sneed dit alles dwars
door, om zich te overtuigen dat men er niets in verborgen had.
Van het beloofde koncert voor Kerstmis is niets meer in huis gekomen. Wel was
mejuffrouw Mortelmans met mejuffrouw Lauwers en nogmaals twee Antwerpsche
kunstenaars, den toondichter Renaat Veremans en den kunstzanger Borgers, den
24sten December weer in onze gevangenis aanwezig en werden we evenals den
vorigen keer allen naar de gang vóór de bezoekkamer geleid, maar terwijl we weer
onzen dank uitten voor die zoo hooggewaardeerde daad van Vlaamsche solidariteit,
kwam ineens de ‘Doodskop’(1) alles bederven en riep plompweg: ‘C'est fini! en avant!’
Ik deed alsof ik niets ge-

(1) Een Waalsche adjudant, zooals we hierboven zagen.
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hoord had en sprak nog enkele sekonden voort, maar toen kwam de bewaker me
zeggen dat we allen terug naar de cel moesten. Nadien vernamen we dat op 't laatste
oogenblik 't ministerie te Brussel verboden had 't koncert te laten doorgaan, zoodat
het bij die eene onvergetelijke uitvoering van den vooravond voor Allerheiligen
gebleven is.
Vóór 't einde van dat jaar 1920 hadden in mijn gevangenisleven nog volgende
gewichtige gebeurtenissen plaats: een rit per dievenkar naar 't Leuvensch gerechtshof,
waar me door den onderzoeksrechter enkel de vraag gesteld werd of ik te Brussel
advokaat F. Bogaerts - onzen aktivistischen strijdgenoot later in ballingschap
gestorven, - had gekend? Zeker was het dien rechter van instruktie er weer eenvoudig
om te doen, zijn nieuwsgierigheid te bevredigen en me eens in zijn kabinet te
monsteren.
Half November werd ik kapelzanger en ik zou dat blijven tot Augustus 1925.
We zongen op 't doksaal in een hoekje achter 't orgel met acht gevangenen, die
daar naast elkander op een stoel zaten. De voorzanger was makker Karel Fossey, die
het werk van Dr. Van de Velde had voortgezet en het vroeger geheel verfranscht
doksaal flink aan 't vervlaamschen was.
Men zong er nu 's Zondags na 't Lof: ‘O! Kruise den Vlaming’, ‘Wees gegroet’
van Wambach, ‘Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen’, en eveneens op 't Zondagkoncert
van de gevangenisharmonie klonk telkens een mooi Vlaamsch lied.
Ik had ook gaarne aan de turnoefeningen, die toen ingevoerd werden voor de
gevangenen, deelgenomen: men bracht ze daartoe in rij op een der binnenpleinen
onder de leiding van een bewaker.
De bevelen waren Fransch en met mijn gezellen drong ik aan op bevelen in onze
taal en voegde erbij dat het mij onmogelijk zou zijn aan Fransche te gehoorzamen.
't Gevolg daarvan was dat ik nooit in de turnafdeeling ben opgenomen geworden en
ook aan makker Van Extergem, die nochtans volgens de ministerieele onderrichtingen,
gezien zijn jongen ouderdom,
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tot de verplichte turners behoorde, werd meegedeeld dat hij van die oefeningen
ontslagen was.
Waar we wel moesten aan deelnemen, dat waren de voordrachten over
‘leekenmoraal’ die te dien tijde ingevoerd werden, en waarvoor men eindelijk Walen
en Vlamingen had gescheiden. Die leeken-nieuwigheid is te Leuven niet leefbaar
gebleken: ik acht ze overigens volkomen overbodig voor de geloovigen, daar die een
heel wat steviger houvast hebben aan hun katechismus.
Op den inhoud van sommige dier ‘zedelijke voordrachten’, zooals men ze ginder
heette, - het werden spoedig lezingen - was ook heel wat aan te merken. Zoo herinner
ik mij er een over het ‘het gezag’, die heelemaal op heidensche grondslagen steunde
en zelfs afkeurend gemompel in de doodkisten verwekte.
Naar die ‘leekenmoraal’ moesten al de gevangenen en de politieke stapten in de
rij naar de kapel met de andere. Zelfs zou men mij bijna van geen gewoon gekerkerde
hebben kunnen onderscheiden, want om mijn eigen kleeren te sparen, droeg ik sedert
een tijdje het gevangenispak, dat overigens in den winter zeer warm is, immers de
gemeene grijze stof ervan hebben ze zoo dik genomen, dat de broek haast alleen kan
recht staan. Een bezwaar: er zijn geen zakken in die broek. Voor het toeknoopen van
de jas moet de gevangene dezelfde voorschriften volgen als bij 't leger: de eerste
helft van de maand links, de tweede helft rechts.
De gewichtigste gebeurtenis uit dien tijd was evenwel mijn aanstelling tot
‘hoofdopsteller’ van het Vlaamsch gedeelte van ‘Streven naar beter Leven’, zoo
gewichtig zelfs voor mijn kerkerleven dat ik meen er een afzonderlijk hoofdstuk te
moeten aan wijden.
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Het gevangeniskrantje.
We hebben van dat blaadje, (‘L'Effort vers le Bien - Streven naar beter Leven’ luidt
zijn tweetalige titel), vroeger reeds gewag gemaakt. De bestuurder stichtte het
waarschijnlijk begin 1914 en liet het gedurende den bezettingstijd weer verschijnen
om de gevangenen wat nieuws over den oorlog mee te deelen. Hij vertrouwde het
Nederlandsch gedeelte ervan toe aan een gevangene, die reeds een twintigtal jaren
te Leuven verbleef en ‘Kempenaar’ teekende. Het krantje werd in die eerste periode
van zijn bestaan op een zeer beperkt getal eksemplaren geautografeerd, die de
bewakers van cel tot cel voortgaven. Naar Amerikaansch model - de gevangenissen
in de Vereenigde Staten zijn toonaangevend voor al zulke hervormingen - zou het
opgesteld worden door de gevangenen en voor de gevangenen en onpartijdig zijn.
We zagen reeds dat deze laatste belofte zooveel is waard geweest als die van de
‘gelijkheid in rechte en in feite’.
Het oudste nummer, dat ik in handen kreeg, was gedagteekend 5 Mei 1918; er
stond nr. 9 op en bevatte een programma-artikel waaruit ik kon afleiden dat het de
voortzetting was van het blaadje dat reeds vóór den oorlog bestond. Misschien door
gebrek aan papier of om een andere reden, die ik niet ken, werd het ingerompen,
begin 1919, tot een velletje met niets dan wat nieuws. Maar in Juni van datzelfde
jaar liet de bestuurder het weer verschijnen en stelde makker Karel Fossey aan als
Vlaamschen ‘hoofdopsteller’, terwijl hij met het Fransch gedeelte een der uitgevers
van ‘La Belgique’ belastte, de krant die gedurende den oorlog te Brussel verscheen
en wier beheerders en personeel tot zware straffen veroordeeld werden, ofschoon ze
niet méér gedaan hadden dan wat de tientallen niet
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vervolgde eigenaars van andere onder Duitsche censuur uitgekomen oorlogsbladen
deden. En wat bewijst met welke razernij, op aanstoken vooral van ‘Le Soir’ tegen
die slachtoffers der Belgische Erinnyen te werk gegaan werd: het heeft een heelen
tijd geduurd eer die ongelukkigen te Leuven als politieke gevangenen behandeld
werden. Een hunner, ondermijnd door ziekte en leed, heeft nog voordat hij naar ons
tuchthuis kon worden vervoerd, ook in een aanval van wanhoop, zelfmoord gepleegd.
Bij een zijner eerste bezoeken had de gevangenis-bestuurder me reeds gezegd dat
wanneer die journalisten zouden aankomen, zijn krantje wel een hooge vlucht zou
nemen.
Het eerste nummer van ‘Ons Gazetje’, zooals de gevangenen het noemden, dat ik
in mijn verzameling bezit, is het nr. van Zondag 11 Juli 1920. De titel bevat een
teekening, die altijd dezelfde is gebleven, nl. een ventje dat met veel moeite een eg
naar de hoogte van een sterk hellenden akker trekt. 't Is de verzinnelijking van den
Franschen naam van 't blaadje: ‘L'Effort’, want men ziet dat het mannetje van de
titelplaat al zijn krachten inspant en die uiterste krachtsinspanning geschiedt ten
goede.
Makker Fossey gaf aan zijn 11-Julinummer een duidelijk Vlaamsch karakter, met
bovenaan het beruchte: ‘Vlamingen, gedenkt den Slag der Gulden Sporen! (Koning
Albert, 2n Oogst 1914)’. Voorts een gedicht aan onzen Vlaamschen hoogdag gewijd
en geteekend Rikward, den schuilnaam van onzen makker den hoofdonderwijzer De
Bondt. Dan nog twee prozastukjes over den Slag der Gulden Sporen, waarvan het
tweede als schrijver vermeldt: Vandertraliën... Onze goede drukker Dieudonné begon
in dat nummer zijn ‘Brabantsche Sagen’ die hij ‘Benjamin’ teekende en ‘Diederik’
(makker Fossey zelf) zette zijn ‘Herinneringen aan den Grooten Oorlog’ voort. Het
nummer werd besloten met ‘Pepermuntjes’, eenige wijze spreuken en ‘Lachkruid’.
Dat alles staat op twee bladzijden. De twee overige bladzijden zijn dan in het Fransch:
daar wordt natuurlijk de Guldensporenslag niet vernoemd. Maar er staat een fel
anti-bolsjewis-
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tisch artikel in de plaats, dat zeker ingelascht werd op een wenk van hoogerhand. Ik
ben geen kommunist, maar waarom die politiek in dat blaadje, tegen de afgelegde
belofte in?
Het Fransche ‘L'Effort’ bezondigde zich nogal vaak aan kruiperij en werd dan ook
door de gevangenen veel minder graag gelezen dan het Vlaamsche ‘Streven’, ofschoon
dit laatste onder strenge censuur stond vanwege den bestuurder, die later die karwei
aan een der gevangenisonderwijzers oplegde.
In 't begin reageerde ik herhaaldelijk op de verkeerde voorstellingen, welke in de
Fransche hoofdartikels voorkwamen, hoofdzakelijk telkens wanneer het pacifisme
in 't gedrang kwam, en dat gebeurde niet zelden, want de Fransche redaktie was zeer
militaristisch aangelegd en oorlogszuchtig. Als tegenvergif gaf ik den 1sten Augustus
1920 een stukje af voor ons ‘Streven’, getiteld: ‘Zoo gij vrede wilt......’ Ik ontwikkelde
daarin de gedachte dat de gewapende vrede steeds op oorlog uitloopt en tegen de
leus der oude Romeinen: ‘Si vis pacem, para bellum’, zoo gij den vrede wilt, bereid
den oorlog voor, stelde ik deze andere: ‘Si vis pacem, odi bellum’, wilt gij vrede?
haat den oorlog! Ik onderteekende het stuk A.B. Pax: immers alle bijdragen moesten
ofwel van een schuilnaam voorzien zijn ofwel het rolnr., d.i. het groot registernummer
van den gevangene dragen. Mijn vredesduifje kwam terug, met volgende eigenhandige
kantteekening van den bestuurder, netjes gesteld in onze taal, waar hij zich nu meer
en meer op toelegde:
‘Zeer goed. Maar het zou onzinnig zijn de vijanden eenen nieuwen oorlog te laten
voorbereiden en zich in den vrede te laten insluimeren. Om den vrede te bewaren,
moet men ook met 2 zijn! Que M.M. les Allemands commencent!
(w.g.) De Ber(1)
B.’
Mijn artikeltje mocht dus niet verschijnen, maar intusschen ging men in ‘L'Effort’
voort met de ge-

(1) Verkorting voor Bestuurder.
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vangenen tegen de Duitschers op te hitsen, het Belgisch militarisme te verdedigen
en 't militair akkoord van September 1920 met Frankrijk, op te hemelen. Daartegen
stelde ik in een zeer gematigde weerlegging de voordeelen in 't licht van de
onzijdigheid. Dezen keer, den 9den Oktober 1920, werd ik bij den bestuurder geroepen
op zijn kantoor. Ik was nog nooit binnengetreden in dat ruim vertrek, den tempel van
‘Boeddha’, zooals Dr. Limet het heette. De heer Bertrand zat aan zijn schrijftafel
met vóór zich een ‘levensgeschiedenis’ van een gevangene. Hij zei me eerst in
gebroken Nederlandsch, daarna in vloeiend Fransch dat hij mijn artikel weer niet
kon laten verschijnen. Immers de regeering keurde dat verdrag eenparig goed, ‘ook
de Vlaamsche ministers’, voegde hij er schalks bij. Hij zou op zijn kneukels krijgen,
moest hij toelaten dat nu tegen die noodzakelijk gebleken overeenkomst met Frankrijk
geschreven werd.
- Houd de politiek buiten het blaadje, zei ik.
Hij was het daarmee ook eens, doch hij liet aan den Franschgezinden sekretaris
van ‘L'Effort’ een groote vrijheid, daar die zeer neerslachtig bleek en hij besloot dat
ik de tegenvoeter was van dien ‘Belgique’-man, dat ik aan dit alles zooveel belang
niet moest hechten en dat het de celopsluiting was die me zoo teergevoelig maakte.
Om me niet meer te ergeren aan 't geschrijf van den geheel verparijschten
ijzervreter, die hier den ‘patriotard’ kwam uithangen, nam ik bij me zelf 't besluit
zijn proza niet meer te lezen.
Makker Fossey verzorgde zijn Vlaamsch krantje uitstekend en zooals ieder
hoofdopsteller spande hij zich in om regelmatige medewerkers te vinden. Hij klampte
mij ook vast en ik beloofde hem over mijn reizen in Zuid-Amerika te zullen schrjiven.
Zoo begon ik den 18den Juli 1920 mijn ‘Vier Jaar in 't Land der Incas’, dat gegroeid
is tot een lijvig geheel met 170 vervolgen: immers 'k zou het voortzetten totdat het
uur van mijn uittocht uit den kerker zou slaan.
Onze Vlaamsche hoofdopsteller had het al spoedig aan den stok met den Waalschen
censor, den bestuurder Bertrand, die telkens naar zijn cel kwam om er op
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zijn poot te spelen wanneer makker Karel uiting gegeven had, vooral in het
binnenblaadje met nieuws uit het land en uit den vreemde, aan zijn Vlaamsche
gevoelens. Tijdens die bezoeken moest onze vriend heel wat drogredenen hooren:
zoo b.v. dat de Vlamingen van geen Vlaamsch hooger onderwijs wilden weten; dat
we Jacobijnen waren, die onze taal overal tegen heug en meug opdrongen, en nog
veel zulken Waalschen onzin.
Het ergste wat hij zich liet ontvallen en dat me diep griefde toen ik het vernam,
was deze hoonende uitlating over onzen jongen bloedgetuige, die veertien dagen te
voren op bevel van den Vlaamschhater Strauss te Antwerpen was neergeschoten bij
't verdedigen van onze vlag: ‘Herman van den Reeck était un imbécile’. Overigens
de heldhaftige Iersche burgemeester van Cork, Mac Swiney, die zich in den kerker
liet verhongeren liever dan toe te geven aan de verdrukkers van zijn volk, werd in 't
Fransch blaadje ook grof beleedigd.
En intusschen werd makker Karel er voortdurend op gewezen dat hij moest
‘objektief’ blijven!
- Waarom zegt hij dat niet aan Moressée? wierp Karel op, wanneer hij op de
wandeling daarover zijn wrevel kwam luchten. Moressée, zoo heette de
‘Belgique’-man die in het Fransch krantje het zoo bont mocht maken.
Ik voorzag wel dat het tusschen den bestuurder en makker Fossey op een breuk
zou uitloopen en werkelijk zulks geschiedde reeds einde Oktober 1920, toen ten
gevolge van de verdaging door den Senaat van de taalwet op het bestuur, onze vriend
in 't nieuws dit pijltje naar de ‘patres conscripti’ had afgeschoten: ‘De wet op het
Vlaamsch wordt door de oude heeren op het lange baantje geschoven’.
De bestuurder-censor, die anders alles zoo uitploos in den Vlaamschen tekst, had
het zinnetje niet bemerkt. Eerst na de uitdeeling van de eksemplaren was hij erop
gevallen - anders had hij het zeker doen onleesbaar maken, zooals dat nog een paar
keeren is geschied, o.a. met een passus in een artikel, die hem socialistisch leek ('t
was slechts een antwoord op een aanval van Mores-
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sée tegen de werklieden) - en, zeker in zijn eersten toorn, had hij makker Karel zijn
ontslag gegeven. Vandaar was hij naar de cel van makker Van Extergem getrokken
om hem dat opengevallen postje aan te bieden, doch makker Jef, die al dikwijls
gehoord had op de wandeling wat al herrie het meebracht, weigerde. En zoo kwam
de bestuurder den 26sten Oktober bij mij en stelde mij die taak voor, wat ik nooit
van hem verwacht had. 'k Zou dadelijk met beide handen aanvaard hebben, want het
was voor mij als uit den hemel gevallen: een bezigheid, waar ik veel voor voelde en
dan voorzichtig Vlaamsche propaganda kunnen voeren, want ik zou de
Vlaamschgezindheid in heel het bladje mengen als suiker in de koffie, zoodat de
censuur ze er niet kon uithalen. Maar ik wilde mijn goeden vriend Karel Fossey niet
krenken en antwoordde dus aan den bestuurder dat ik zijn aanbod aannam, op
voorwaarde dat makker Fossey ermee instemde. Met tegenzin zag ik wel, slikte de
heer Bertrand zulks. Ik kwam dan met Kareltje overeen dat ik den bestuurder zou
voorstellen het werk tusschen ons beiden te verdeelen, zoo was er voor mijn
voorganger geen de minste vernedering bij zijn ontslag: ik zou voor den inhoud
zorgen en makker Fossey zou het stoffelijk werk verrichten, nl. alles klaar maken
voor de autografie, 't is te zeggen dat hij het te steendrukken handschrift zou bereiden.
Om den bestuurder zulks te doen aanvaarden, bracht ik in, dat mijn gekrabbel
daarvoor niet geschikt was.
Zoo konden we dan in zee steken den 7den November 1920. Mijn eerste nummer
bevatte: een woord tot de lezers; een ‘Allerzielen’-gedicht; het vierde vervolg van
mijn ‘Land der Incas’; leuke ‘Smokkel’-verhalen uit den oorlog, van Benjamin;
binnen- en buitenlandsch nieuws; een rubriek ‘Kunst en Wetenschap’ enz. Ik ging
heelemaal op in mijn krantjesarbeid, trachtte van de meest onbeholpen opstellen die
ik kreeg iets goeds te maken en daar ook nog half ongeletterde gevangenen hun
stukjes, wat geschaafd en gezuiverd van de tallooze taalfouten, in 't blaadje zagen
verschijnen met onderaan hun schuilnaam, kreeg ik inzenders bij de vleet. Behalve
enkele mijner politieke lotgenoo-
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ten waren de ijverigste en verdienstelijkste in dien tijd: ‘Kempenaar’; ‘Jacob
Amerikaan’; ‘Ongeluksvogel’ (een Pool); ‘De Struyven’; ‘Rich.’ en ‘Peeterman’. 't
Waren bijna allen niet-intellektueele volksjongens, want toen meenden de meer
ontwikkelde Vlaamsche gevangenen nog meestal dat hun plaats bij de Walen was
en ze schreven Fransch. In al die medewerkers begon ik veel belang te stellen: 'k
vernam broksgewijze wie ze waren, waarvoor ze hier zaten, enz. Af en toe ontving
ik toen ook een stukje van ‘Herman’, een jong ter-dood-veroordeelde, die bij zijn
aankomst hier, amper lezen en schrijven kon en het met noesten ijver zoover zou
brengen dat zijn bijdragen de beste waren van alle. Om nieuwe talenten te ontdekken
en mijn lezers te boeien, richtte ik letterkundige wedstrijden in: bijna nooit heeft men
‘Herman’ kunnen kloppen, 't zij ik een opstel gaf naar vrije keus, 't zij een bepaald
onderwerp was aangeduid, b.v. ‘Een Allerzielenverhaal’; ‘Uw werk’; ‘Een zeer
gewichtig oogenblik in uw leven’, enz. Het schijnt dat hij al zijn vrije uren - hij was
de kousenstopper van vleugel B - aan zijn opstellen besteedde, die schreef en
herschreef tot ze hem voldeden en dan kwamen ze 's Maandags met den heelen stapel
kopij op mijn redaktietafel - tevens mijn bed, zooals de lezer weet - en ik herkende
ze al van verre: groot papier, kalligrafisch schrift, zonder één vlekje of één doorhaling.
Dadelijk wilde ik dan den inhoud kennen, en die was ook altijd zeer belangwekkend
en dikwijls ontleend aan Herman's vroeger of huidig leven. Het laatste jaar van mijn
verblijf te Leuven heeft hij het begin van zijn gevangenschap, tot zijn aanlanding in
ons tuchthuis, verhaald in een twintigtal vervolgen - ‘Bladzijden uit ‘Mijn
Gevangenisleven’ betitelde hij ze - en dat is zoo treffend en in zoo een oprechten
toon verteld dat ik van zins ben het heelemaal op te nemen in de bloemlezing uit het
gevangeniskrantje, welke ik hoop later te kunnen laten verschijnen. In afwachting
en om een voorsmaak te geven van wat men dan zal te lezen krijgen, laat ik hier een
typische bijdrage van Herman volgen en ik wijs erop dat geen iota veranderd werd
aan den oorspronkelijken tekst zooals hij dien den 7den Juni 1926 instuurde:
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106/10168(1)

‘Bij deemstering
't Is een stille, schoone avond. 't Begint te deemsteren langs mijn blankgewitte wanden.
De dag wordt moe, hij schijnt te willen slapen. 't Opkomend zacht avondwindje
brengt den zoeten geur van de onder mijn venster staande bloemkens, en uit 't verre
diep nog den klank van 'n kloosterkloksken tot binnen in mijn cel. De blaârkens van
de boomen hoor ik zachtjes hangen spelen, en 'n jonge mussche piept nog efkens,
vóór ze rusten gaat.
Hamers, vijlen en zagen vallen boven en rond mij één voor één aan 't zwijgen(2).
'k Hoor nog 'n trekken en op zij schuiven van stoelen, van mannen die nog wat zullen
wandelen(3), of hun stoel in de goede plooi zetten, om er nog 'n poosken op te zitten
peinzen(4): Dat alles gebeurt wanneer er geen gas meer gegeven wordt, bij deemstering,
tusschen 't licht en 't donker van den avond(5)...... 't Is stil, heel stil geworden; die 't
niet weet, zou 't nu niet vermoeden dat er hier op dit klein streepken wereld zooveel
wezens gescheiden samenhokken. Dat komt, omdat het voor ons d'oogenblikken zijn
van stille mijmering, dubbel droomen, hopen en herinneren. Mooie, stille
Lente-avonden, wat heb ik u toch lief!
Ik heb mijn leesboek aan kant geschoven, meê mijn hoofd in mijn linkerhand
gesteund zie ik naar buiten; ik zoek naar niets en luisteren kan ik niet. Ik denk aan
mijn blije kindsheid, aan den schoonen dag, toen mijn goeie vader mij den eersten
keer ter schole bracht, en, aan de tiental volgende jaren, de schoonste van mijn leven!
'k Denk aan mijn later rusteloos zwerversleven,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

De gevangenisnummers van Herman.
Herman zat in vleugel B, waar toen in de cellen reeds allerlei arbeid verricht werd.
Namelijk in de cel: altijd vier stappen heen, een omdraai en vier stappen terug.
De stoel moet altijd vóór de tafel blijven staan.
Men is zeer zuinig met 't gaslicht in de gevangenis. Het wordt dan ook tusschen lente en
zomer zeer vroeg afgeschaft.
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't ongelukkig tijdperk, waarin ik mijn arm beetje mensch-zijn zoo geweldig wreed
met rotheid van alle slag bezoedelde. 't Is alsof ik weerom hoor, de vermanende,
halfschreiende, zacht verwijtende woorden van mijn te vroeg gestorven moeder; als
in een droom schuiven ze één voor één door mijnen kop. Den zucht, die mij in de
keel komt kroppen, kan ik niet weer naar binnen krijgen, als ik denk hoe 't goede
schaap moet hard gevallen zijn, dat ik wel luisterde, maar voor haar wijze lessen
mijn hart gesloten hield. Haar bleek, ziekelijk wezen van toen, meê de donkere
peinzende oogen, en het verraderlijk beetje blos, dat de menschen ‘kerkhofblommen’
noemden, zie ik in de schemering vóór mij opdoemen.
Moeder, als ik zóó uw wezen zie, dan zou ik moeten schreien; en gij weet wel
waarom ik zou willen uitsnikken, de pijn die ik dan voel, binnen in mijn ziel!
Moeder, had ik u niet beloofd den avond vóór uw sterven, toen ik bij u in ons
halfdonker kamerken zat, de maats, die mij in hun net van misdaden begonnen te
omstrikken, van mij af te houden? Hebt gij toen niet meê 'nen laatsten blijen lach en
een ‘Jongen, doe dat toch!’ mijn willoos lijf meê uw afgemagerde armen bij u op uw
ziekbed neergetrokken!? Uw laatste kracht gebruiktet gij, om nog 'nen zoen te geven
aan hem, die u reeds zoo'n vracht van leed had berokkend, voor den veinzaard, die
wanneer er nog geen enkel graspijltje uw kille groeve sierde, reeds zoo wreed zijn
belofte had verbroken! Al de straffen, die boven mijn hoofd samenpakten, zijn niet
zoo smartelijk om gevoelen als de gedachte aan mijn gebroken belofte, aan uw innige
liefde, die ik in wreeden ondank van mij wegschopte, en om de naakte waarheid van
veel andere dingen, die ik niet zeggen durf. 't Zelfverwijt, God zij dank, de voorbode
van lateren diepen spijt, is mij soms zoo duivelachtig in den kop komen spoken. 't
Is zoo'n moeilijk opstaan, wanneer 'n mensch zoo diep gevallen zit.
Moeder, gij hebt mijn beter willen en niet kunnen, als ik 's avonds slapen ging
mijn zuchten, 's nachts in mijn pijnlijkste uren mijn natbeschreide oogen, wel gezien.
In die nachten toen ik lag te kijken naar de zachtdrijvende maan, die door mijn open
venster bin-
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nen in mijn celle scheen, toen ik slaaploos dacht en tobde, tot ik mocht begrijpen de
korte spanne tijds van het menschenleven, dien korten stap van de wieg tot in het
graf. Toen ik begreep, dat misdaad en onschuld later meê de zelfde maat niet kan en
mag gemeten worden, en ik een bange onrust kreeg, binnen in mijn hart.
Moeder, ik heb al dikwijls zitten peinzen, en 'k doe het nu weerom, terwijl ik vóór
't slapengaan, in 't halfdonker in stil gebed mijn handen samenvouw, dat gij in den
hemel voor mij bidt; want inkeer in mij zelven kan ik toch niet alleen in smart
gevonden hebben. Hebt gij God gebeden, in mijn ongeluk mijn wil een betere richting
te willen geven; gesmeekt voor uw schurftig schaap, om 'n beetje klaarte voor uw
kind zijn verwarden kop? Door uw gebed verkreegt gij wellicht, dat mijn geweten
naar zijn plichten begon te zoeken en ik in mijn enge cel zooveel schoons mocht
terugvinden, van wat gij mij als kind zoo zorgvuldig in 't hartje hebt geleîd.
Menschenhaat en wrok, die mij ruw en beestig mieken, heb ik in mij stilaan tot
zwijgen voelen brengen. Die mij weldeden, en ik slechts den armen dank van mijn
hart er voor kan bieden, kan ik liefhebben, die mij den weg hier henen wezen, leerde
ik vergeven, en... Och, moeder. God was toch goed voor mij, want ik dreef ter haven,
toen ik meende weg te zinken.
Herman.’
Ik heb dien Herman in de gevangenis nooit mogen zien, maar door zijn bijdragen,
waarvan dit hier een staaltje is, leerde ik hem zoo goed kennen alsof we van onze
prilste jeugd met elkaar hadden omgegaan. Want ik heb altijd den indruk gehad, dat
Herman zeer oprecht was.
Onder de andere medewerkers, die zich gedurende de acht jaar dat ik de leiding
van 't krantje in handen had, ook hebben onderscheiden, moet ik in de eerste plaats
‘Olga’ noemen, een uitmuntend stylist; voorts ‘Kostvrij-Ridder’ die nu eens uitgelaten
vroolijk kon zijn en dan weer zoo schrijnend wanhopig; ‘Droogstoppel’ een echten
spuiter, ‘Foerier’ en ‘Stephanus’, twee zeer begaafde intellektueelen: deze laatste
erfde mijn ambt over bij mijn vrijlating en 'k ben zeker dat
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het krantje voor hem een even groote troost in zijn zwaar kerkerleven zal zijn
geworden als het voor mij geweest is.
Oningewijden zullen zich moeilijk kunnen voorstellen hoezeer de gevangenen aan
hun blaadje gehecht waren. Zij snakten ernaar en de bewaker kon het hun 's Zondags
na de Mis niet haastig genoeg bestellen. Op de wandeling hoorden we dan dikwijls
degenen die nog niet gemakkelijk konden lezen, luidop woord voor woord spellen
in hun cel. En die nieuwsgierigheid is te begrijpen, want door hun krantje vernamen
zij het voornaamste nieuws uit de buitenwereld, voor zoover de censuur het doorliet
(en voor de Vlamingen, zooals we reeds zagen, was ze in dat opzicht zeer streng).
Ook bracht het ‘gazetje’ allerlei wetenswaardigheden: raadgevingen en wenken, de
ervaring van oudere gevangenen; echte lessen van bekwame vaklieden: zoo gaven
een meubelmaker, een teekenaar en een land- en tuinbouwkundige heele leergangen,
die door de belanghebbenden gretig gevolgd werden. Al zeer vroeg voerde ik ook
een ‘Speeluurtje’ in: raadsels en vooral kruiswoordraadsels, wat danig in den smaak
viel. De groote aantrekkelijkheid ervan waren de prijzen, vooral het rookgerief, en
de boeken, die door weldoeners van de gevangenen geschonken werden. Maar op 't
einde stak het bestuur stokken in de wielen en verbood me nog als prijs giften te
geven, die van buiten kwamen: aldus werd de bloei van het ‘Speeluurtje’ eenigszins
geknakt, zeker met opzet, omdat het Vlaamsche ‘Streven’ zijn Franschen tegenhanger
voorbijstreefde.
Van de gehechtheid van de Vlamingen aan hun krantje, kreeg ik menig roerend
bewijs. Zoo bezit ik o.a. verscheidene briefjes in den aard van het onderstaande dat
‘Kempeneer’ me liet geworden vóór zijn invrijheidstelling in 1921, na meer dan
twintig jaar gevangenschap:
‘Waarde Opsteller,
Ik had gedacht nog langer in het weekblad te kunnen schrijven, doch heb nu op 't
onverwachts de vrijheid bekomen. Hartelijk dank voor de zorgen, die gij besteedt
aan 't bladje dat mij altijd zeer welkom was.
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'k Zal den Heer bidden dat Hij u eens zooveel geluk gunne als ik nu geniet.
Kloeken moed! Met achting.
Nr. 14.’
Spaarden de gevangenen me hun blijken van erkentelijkheid niet, de bestuurder
daarentegen maakte mij het opstellen van het krantje dikwijls zuur. Wij hebben
hierboven reeds gezien hoe hij de leus ‘geen politiek in 't blaadje’ partijdig toepaste.
In 't Fransch gedeelte werden wij dikwijls gekrenkt in onze Vlaamsche overtuiging
en wanneer ik daar dan met veel omzichtigheid op antwoordde, kreeg ik mijn kopij
terug voorzien van nota's als de volgende: ‘Het ware beter die verbitterde vragen
terzij te laten en in 't algemeen van de inwendige politiek geen gewag te maken.
Politiek past niet in 't gevang’...... voor Vlamingen, zal de heer Bertrand er bij gedacht
hebben. Zelfs het woordje ‘Vlaamsch’ was politiek bij hem en toen ik b.v. schreef
over de H. Bloedkapel te Brugge, ‘het eeuwenoude Vlaamsch heiligdom’, werd
‘Vlaamsch’ door de censuur geschrapt; of toen ik vermeldde dat begin '23 in de
kunsttentoonstelling voor oudstrijders te Antwerpen voordrachten gehouden werden
‘door Vlaamsche kunstenaars en letterkundigen’ die aan 't front waren geweest,
vierde de censor zijn woede weer bot op datzelfde gehate epitheton. Zoo zou ik
voorbeelden met hoopen kunnen aanhalen. En intusschen mocht de franciseerende
‘secrétaire de la rédaction’ in het Fransch ongestoord zijn gangen gaan. Het meest
grievende dat hij schreef was tegen onzen strijdgenoot Remi de Man, toen deze zich
den 3den September 1924 te Brussel moest verdedigen tegen den Waal Marquet.
Het heette daarin dat De Man geschoten had op de menigte ‘et abattu un employé
communal’(1). Voorts werd onze Vlaamsche vriend ‘le meurtrier’(2) genoemd.
Men ziet hoe in 't Fransch de meest ‘verbitterde vragen’ mochten naar voren
gebracht worden en op welke aanstootelijke wijze. Daarentegen werden on-

(1) En een gemeentebediende had neergeveld.
(2) De moordenaar.
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in 1918
Dr. A. Borms na drie jaar celregiem
in April 1922
Deze kaart werd verspreid door het ‘Martelaarsfonds’ De teekening werd tersluiks op 't bezoek van
27-IV-'22 geschetst door Pieter de Mets en daar onderteekend door Dr. Borms.
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Dr. Arthur Limet
Voor hij in den kerker trad.

Na zijn vrijlating uit de gevangenis in April 1924.
16
(Cliché's van ‘De Noorderklok’, Vlaamsch-Nationaal strijdblad, uitgegeven te Kappellen (Antwerpen)
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schuldige nieuwsberichtjes als het volgende volledig geschrapt:
‘Huldebetoon prof. Vermeylen. Verleden Zondag hebben talrijke Vlaamsche
kunstenaars en vereerders van senator August Vermeylen, dezen te Brussel gehuldigd
als Vlaming, als letterkundige en als geleerde. Vermeylen is de schrijver van het
gekende werk: ‘De Wandelende Jood’. Onder het gecensureerde schreef de bestuurder
eigenhandig: ‘(zonder belang)’. Hetzelfde deed hij met de aankondiging van een
werk van Jan Boon en met ‘Psalm’ van Jef van Hoof, waar ik bijgevoegd had: ‘De
prijs is slechts 1.50 fr. We bevelen het werk aan voor onze koorvereeniging hier, die
we zoo gaarne terug zouden hooren op de muziekavonden naast onze flinke fanfare’.
‘Zal aangekocht worden’ luidde de kantteekening van den bestuurder ‘en de zangen
hersteld’. Met dit laatste werd bedoeld dat het koor weer zou zingen, maar geen van
beide beloften is in vervulling gegaan. Wat nog dient aangestipt: nieuws over de
IJzerbedevaarten vond geen genade en een versje van schoolhoofd De Bondt, dat
aan het Argusoog van den censor ontsnapt was: ‘Wees Gal noch Brit, maar
Vlaanderlander’, werd met den inktrol onleesbaar gemaakt.
Daarentegen deed de bestuurder me eigenhandig geschreven stukjes als het
volgende ter opname afgeven: ‘De gemeenteraad van Sint-Pieters Leeuw (!) heeft
onlangs aan de Kamer der Vertegenwoordigers eene petitie verzonden, om het behoud
van de Fransche Hoogeschool te Gent te vragen. (Officiëel)’. - Telkens wanneer
zooiets binnenkwam, hield ik mij natuurlijk van den domme en er werd geen letter
van opgenomen.
De meest kritische tijd voor mijn journalisten-baantje in den kerker was jaarlijks
de 11de Juli. Immers ik wou onzen Vlaamschen Hoogdag niet onopgemerkt laten
voorbijgaan en het artikel dat ik eraan wijdde, kwam bijna telkens verminkt van den
Waalschen bestuurder terug. Liever dan zijn onjuiste en voor ons, Vlaamsche
nationalisten, krenkende wijzigingen op te nemen, heb ik dan soms niets laten
verschijnen. Zulks was o.a. het geval in 1926 en ook in 1928,
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mijn laatste gevangenisjaar. Bestuurder Bertrand voegde toen bij mijn tekst volgenden
zin, die er op berekend was me te plagen:
‘De guldensporenslag, met medewerking van Naamsche troepen geleverd, werd
inderdaad een grondvest van het huidig België, ons geliefde Vaderland.’
Ik stak evenwel het stukje met 't ‘geliefde Vaderland’ netjes in mijn brieventasch
en bij 't eerste bezoek werd het buitengesmokkeld. Daar ook op mijn vraag om voor
den letterkundigen prijskamp, welken ik voor dien elfden Juli had uitgeschreven,
over een bijvoegsel te mogen beschikken, brutaalweg het geschreven antwoord was
gevolgd: ‘non autorisé’(1), kwam van ons Sporennummer niets terecht.
Twee maand later dook de thesis der overwinning met de hulp van de Walen weer
op in 't Fransche blaadje, in een artikel ‘Bataille des Eperons d'Or’, geteekend
‘Namur’, onder welk pseudoniem zich niet een Waalsch gevangene, maar een zeer
bekend franskiljon uit de Antwerpsche omgeving verschool. Daarin lag reeds in den
dop wat men dit jaar voor den eersten keer heeft trachten te verwezenlijken te Namen,
nl. het anti-Vlaamsch opzet, van den 11den Juli een belgicistisch feest te maken. Dat
windei was eerst gelegd door zekeren E.H. Hector Bonner, pastoor te Audegem, in
een boekje: ‘De Slag der Gulden Sporen in 1302’, uitgegeven bij Van Lantschoot te
Dendermonde, en dan uitgebroeid in de centrale gevangenis te Leuven... en in het
schunnig Vlaamschhatend Beulemansblad: ‘Pourquoi Pas’.
Met ‘Groeningeveld’ van Guido Gezelle had ik het vorig jaar bij de Sporenviering
ook heel wat last gehad en ik kreeg er slechts vier strofen door van de vijf. De Zwarte
Leeuw was een nachtmerrie voor het bestuur en dat hij ‘'t Volk ter zegebane’ zou
voeren, bleek uit den booze, en 't ‘imprimatur’ werd dus voor de vijfde strofe
geweigerd. Hetzelfde was vroeger reeds gebeurd met het ‘ik zie mijn Vlaanderen
vrij’ uit ‘Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief’, waarvan ik ook het gecensureerde
stuk goed bewaard heb: men

(1) Niet toegestaan.
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aant.

kan er duidelijk op vaststellen met wat woede de verbolgen censor dat vers is te lijf
gegaan.
Ook de jaren dat het 11 Juli-artikel moest achterwege blijven, vonden we toch
altijd nog een middel om eenigszins de aandacht van de Vlamingen op hun nationalen
feestdag te vestigen, b.v. met de oplossing van een kruiswoordraadsel te plaatsen,
waarin de letters die volgenden zin moesten vormen, in vetjes gedrukt waren:
Vlaanderen den Leeuw. Heil.
Of de bewuste Vlamingen, wier getal gedurig aangroeide, dan in hun vuist lachten!
Op het Guldensporennummer volgde dat van 21 Juli. De bestuurder moest dan
telkens iemand zoeken die in het Nederlandsch een artikel over België wilde schrijven.
Bij gewone gevangenen is zoo'n vraag vanwege den man, die over hun wel en wee
in den kerker kan beschikken, een niet te ontkomen bevel. Maar ik weet met wat
tegenzin ze over de verjaring van de muiterij van '30 schreven. Soms verscheen het
artikel acht dagen te laat en bijna telkens met fouten, want ik verbeterde het niet eens.
In 1922 werd tusschen vleugels E en F, tegen 't centrum, een drukkerij gebouwd,
waar voortaan een twaalftal gevangenen zouden in werken; er is later in den moestuin
achter de wandelhokken van diezelfde vleugels, ook een ruime werkplaats voor
schrijnwerkers, een 16-tal, tot stand gekomen, dit alles ter uitvoering van de
hervormingsplannen die het gemeenschappelijk werken in de gevangenis voorzien
en waar de bestuurder Bertrand zich in 't begin bijna zoo heftig tegen gekant heeft
als tegen de toepassing van de taalwet. Hij steunde zijn verzet op de bekende zinspreuk
van den rotten appel die de andere aantast, maar verloor daarbij uit het oog dat de
alleenliggende vrucht ten langen laatste ook kan bederven.
Met de strenge celopsluiting zooals die door de vaders van dat zoo abnormaal
stelsel werd opgevat(1)

(1) De promotor ervan in België was Edouard Ducpétiaux (1804-1868), destijds algemeen
opziener van de gevangenissen en naar wiens aanduidingen bouwmeester J. Dumont, van
1856 tot 1859, het Leuvensch tuchthuis met zijn oppervlakte van 4 hektaren tot stand gebracht
heeft, zooals het daar met weinig veranderingen nu nog staat.
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- ieder celbewoner moest beschouwd worden als alleen aanwezig in den kerker - kan
men wel gemakkelijker gedweeë gevangenen vormen, maar wat, op enkele
uitzonderingen na, niet zal bereikt worden, is, dat zij bestand blijven tegen het kwaad
wanneer ze uit hun kunstmatige broeikas in de wijde wereld dienen overgeplant. Ik
zou zulks met vele voorbeelden kunnen staven en degenen die evenals ik menigen
gewonen vrijgelaten gevangene in zijn nieuw leven hebben nagegaan, zullen moeten
bevestigen dat ik waarheid spreek en de meeste dier oud-gekerkerden als wrakken
zwalken op de wereldzee. Hun eenzaam bestaan, jarenlang in een kluis, is te
onnatuurlijk geweest dan dat zij zich nog aan 't maatschappelijk leven zouden kunnen
aanpassen. In Noord-Nederland, waar men zich om dat vraagstuk der reklasseering
van de vrijgelaten gevangenen heel wat meer bekommert dan in België, werd de
noodzakelijkheid ingezien den langdurig gekerkerde, die het einde zijner straf nadert,
stilaan voor te bereiden voor zijn uittocht, opdat hij zich van lieverlede wenne aan
't vrije leven. Te Leuven ken ik geen andere voorbereiding dan dat enkele maanden
op voorhand (vroeger waren het er juist vier), de gevangene wiens straftijd eindigt,
zijn baard en zijn haar mag laten groeien. Met de Angelsaksische mode der
gladgeschoren gezichten is die maatregel totaal overbodig geworden; wat evenwel
niet overbodig zou zijn, is een overgangsregiem voor den in vrijheid te stellen
gedetineerde en voor alle gekerkerden een minder strenge afzondering. De cel zou
slechts moeten dienen voor wat rust over dag en voor den slaaptijd 's nachts. Voor
de wandeling, de lessen en de godsdienstoefeningen in de kapel breke men die
hinderlijke hokken en doodkisten af en men late ook de gevangenen die zulks
wenschen te zamen werken. Dewijl de meesten den kerker nog eens zullen verlaten,
houde men daar rekening mee en de overheid make er niet in de eerste plaats goede
gevangenen maar vooral goede menschen van.
Zoodra de drukkerij gereed was, liet de bestuurder ons gevangeniskrantje in druk
verschijnen en het eerste nummer kwam van de gevangenispers den 11den
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Juni 1922. Het centraal bestuur te Brussel vond daar spoedig graten in: de drukkerij
moest immers geld opbrengen en het scheelde toen weinig of ons krantje verdween.
De bestuurder kon het redden met het binnenblad, waarop de nieuwsberichten stonden,
weer autografisch te laten bewerken op den steen en zoo is het gebleven tot mijn
heengaan.
De heer Bertrand heeft sedert hij aan 't hoofd staat van zijn Leuvensch huis, heel
wat strijd te voeren gehad tegen de hooge ambtenaren van het gevangeniswezen. Hij
is immers iemand die niet danst zooals die Brusselsche heeren fluiten en dat kunnen
ze hem in 't ministerie van justitie moeilijk vergeven. Vandaar dat doorgaans alles
wat hij wil invoeren, stelselmatig door Brussel bekampt wordt. Zoo is het ook met
't gevangenisblaadje geweest en hij kon er zelfs geen papier voor krijgen van 't centraal
bestuur.
Die moeilijkheid wist hij evenwel zeer behendig op te lossen. De gevangenen
mogen geen stukje papier in hun cel hebben, tenzij wat ze van de onderwijzers krijgen,
goed zichtbaar gekortteekend, of in de kantien koopen voor hun brieven te schrijven
(bij de dwangarbeiders is dat één brief om de twee maand!). Zij zouden derhalve
geen toiletpapier te hunner beschikking hebben indien hun dat 's morgens, bij het
vullen van de waterkan, door het luikje, niet verstrekt werd. De bewaker reikte hun
dan telkens twee velletjes, waarvan de maat was voorgeschreven: 0.15 m. × 0.15 m.
dus niet veel grooter dan de palm van een hand. In 1919 en 1920 waren het stukjes
van oude aktivistische kranten, die ik zoo kreeg en natuurlijk zorgvuldig bewaarde.
Om nu ons gevangenisblaadje in 't leven te kunnen houden, heeft de bestuurder die
uitdeeling van W.C.-papier stopgezet en het vervangen door een wekelijksch vel,
dat bij liet voldrukken en dat zoo het krantje werd. 't Geld door 't ministerie betaald
voor 't toiletpapier werd dus besteed aan de gevangenisgazet.
In andere landen daarentegen zorgt het ministerie van justitie voor de noodige
middelen om een mooi blad te laten verschijnen hetwelk regelmatig aan al de
gevangenen uitgedeeld wordt. Zoo heeft Italië b.v. zijn ‘La Domenica del Carcerato’
(De Zondag van den
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Gevangene), dat een klein ‘Ons Volk Ontwaakt’ is, met veel tekst en mooie platen;
het wordt uitgegeven door de ‘Casa Penale’ (het tuchthuis) van Rome. Menig
eksemplaar der ‘Domenica’ heb ik in handen gehad en een ervan bevatte een
beschrijving van onze eigen Bastille met een aantal zeldzame kiekjes, die kort daarop,
einde 1923, door het ‘Martelaarsfonds’ verspreid werden.(1)
Het gevangeniskrantje heeft mij te na aan 't hart gelegen dan dat ik er nu geen
belang meer zou in stellen. Ook is het mij een vreugde telkens wanneer ik nog eens
een nieuw verschenen eksemplaar kan inzien. Met wat aandoening las ik zoo het
eerste nummer dat den 20sten Januari 1929 verscheen na mijn uittocht. De nieuwe
opsteller ‘Stephanus’, in een hoofdartikel ‘Aan onze Lezers’, wijdt een gullen
afscheidsgroet aan ‘Kaproen’ - mijn schuilnaam in 't blaadje - en eindigt dien met
een innig dankwoord voor al wat ik jarenlang voor ‘Ons Streven’ en voor zijne lezers
gedaan heb en hij besluit met dezen wensch, die mij diep ontroerd heeft: ‘Moge God
het hem honderdvoudig loonen’.
Waarop ik antwoord, dat ik evenmin mijn medewerkers vergeten heb en dagelijks
den Heer bid, opdat Hij het kerkerleed van de ongelukkigen, welke ik ginder heb
achtergelaten, verlichte.

(1) Het ‘Martelaarsfonds’ stelde ze welwillend te onzer beschikking voor dit boek.
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Gevangenisbezigheden.
De Leuvensche kerker die vroeger zoo doodsch was, is heel wat levendiger geworden
sedert men er de hervormingen van minister Vandervelde toepast en nu allerlei
ambachten door de gevangenen worden uitgeoefend, waarvan sommige zelfs te veel
gerucht veroorzaken.
Voor de Guldensporenherdenking van 1925 heb ik een letterkundigen wedstrijd
uitgeschreven met als opgelegd onderwerp: ‘Ons Werk’. Ik laat hier heel het verslag
volgen dat ik in het ‘Streven’-nummer van 12 Juli 1925 aan dien prijskamp wijdde,
omdat het een overzicht geeft van de verschillende bezigheden in de gevangenis.
Ook krijgt de lezer zoo een denkbeeld van de wijze waarop we onze Vlaamsche
opvoedende taak in den kerker trachtten te verrichten.
Het verslag verscheen in 't bijvoegsel van ons krantje, dat dien dag ook een 11
Juli-artikel bevatte eindigend met ‘Het Vlaamsche heir staat immer pal’ van Guido
Gezelle. De bestuurder was dus breed geweest dit jaar, misschien wel ten gevolge
van de verkiezingen, die het zoogezegd ‘democratisch ministerie’ aan 't bewind
gebracht hadden. Hij zal dat alles nochtans met tegenzin toegestaan hebben, want
mijn verslag kreeg ik terug met een leelijke streep door het eerste woord van den
titel: ‘Guldensporen-wedstrijd’ zoodat het geheele stuk nu luidde als volgt:

‘Letterkundige wedstrijd
Ons werk’
‘Het waren geen beroepskrijgers of huurlingen, die den 11den Juli 1302 den slag der
Gulden Sporen wonnen, te Groeninge, bij Kortrijk; neen, die groote zege welke ons
Vlaanderen van den ondergang heeft gered,
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werd behaald door de neringen en gilden door ambachtslieden dus, die leefden van
het dagelijksch werk hunner naarstige handen, maar nu hun bijlen en goedendags
gegrepen hadden om het vaderlijk erf Vlaamsch en vrij te bewaren. Vandaar dan
ook, dat bij ons de gedachte is opgekomen dit jaar onze helden van 1302 te huldigen
met dien letterkundigen wedstrijd, gewijd aan ons werk, aan ons beroep of ambacht
hier.
Op een der ingekomen bijdragen werd zulks zoo treffend uitgedrukt, waar de
schrijver ervan zijnen tekst verluchtte met gekleurde blazoenen, die zoowel de schilden
van de verschillende gilden nabootsen en een sierlijken krans vormen, die door het
wapen van Vlaanderen gesloten wordt. Een echt meesterstukje, dat zou verdienen
ingelijst en bewaard te worden.
Ook heeft die inzender die niemand anders is dan Flor, het hoogste getal punten
gewonnen voor het best verzorgde opstel, namelijk 20 op de 20.
We lieten verledene week reeds weten dat wij 31 inzendingen ontvingen; dit getal
zou zelfs 33 bereiken, was het niet dat twee opstellen aan de vereischte voorwaarden
niet beantwoorden en dus bezwaarlijk kunnen meêgerekend worden.
Die 31 mededingers behooren tot de volgende ‘gilden’: één aardappelschiller,
twee bakkers, twee hoveniers, drie houtbewerkers, één huisdienstman, één
ijzerdraadbewerker, drie kleermakers, één kuiper, één lapper-en-stopper; één
letterzetter, twee mandenmakers, twee nettenbreiers, één pantoffelmaker, één
schoenmaker, twee schrijvers, drie vischtuig-vervaardigers, één witter en drie
zakkenplakkers.
Ge ziet dat er verscheidenheid was; welnu, al die mededingers hebben hun uiterste
best gedaan, zoowel wat het uiterlijke van hun werk, als wat den inhoud betreft.
Zooals we hooger reeds meedeelden, heeft wat de verzorging aangaat Flor het
maximum der punten behaald. Voor de rangschikking der kampers hebben wij nu
de bekomen punten voor den inhoud, de taal en de uiterlijke zorg samengeteld en
dan komen we tot den volgenden uitslag:
Prijzen van uitmuntendheid, 't is te zeggen voor

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

201
die de 9/10 der punten behaald hebben of 54 op de 60: 1. Flor; 2. Herman; 3. Olga;
4. Hoopvol; 5. Kostvrij-Ridder; 6. Droogstoppel en Staaf.
Bijprijzen of accessits, voor die de 8/10 der punten bekwamen of minstens 48 op
de 60: 8. Peccavi; 9. Pietje Wylms; 10. Hugo en Jacob Amerikaan.
Eervolle vermelding, voor hen die de 6/10 behaalden of ten minste 36 punten op
de 60: 12. nr. 9778; 13. De Vlieger; 14. nr. 10726; 15. Bits; 16. nr. 10072; 17. Ricuske;
18. R. Zampetter; 19. nrs. 10199 en 10399.
Onder die 20 laureaten hebben we de 20 prijzen verdeeld, die in ons nr.
van den 14en Juni vermeld werden en we hielden daarbij in de maat der
mogelijkheid, rekening met hun eigen keus.
Bleven dan nog de geschenken over, die nadien binnenkwamen en welke
wij onder al dezen verloot hebben, welke nog geenen prijs hadden. Ziehier
hoe die loting uitviel:
1. Sergy won de frambozengelei.
2. De Kongolees, een prachtige verzameling kunstkaarten met zichten van Brugge,
geschonken door nr. 10498.
3. Kuiperken een schilderboek.
4. Nr. 9708, een schilderboekje en teekenkaarten.
5. Nr. 10625, een Maria-Almanak van 1925.
Deze drie prijzen werden geschonken door Flor.
6. Nr. 10037 een pakje Roisin-tabak en een boekje sigarettenpapier.
7. Nr. 10715, een pak chocolade.
8. Nr. 10681, een pak chocolade; beide geschonken door nr. 10037.
Voorts zonden nrs. 10228, 10749 en Rosario nog een prijs, die we verdeeld
hebben onder dezen die nog niets ontvingen.
Nu ieder 't zijne heeft, kunnen we ons wat met de afzonderlijke opstellen bezighouden,
voor zooveel we nog plaats te onzer beschikking hebben.
Flor, die dus den palm wegkaapte in dezen wedstrijd, vooral dank zij de groote
zorg welke aan zijn werk besteed werd, is een zakjesplakker en leverde ons een zeer
goed opstel over zijn pap-en-papier-vak. We kunnen het nu niet opnemen, daar het
te veel plaats zou beslaan, doch we hopen het later in zijn geheel te laten verschijnen
in ons bladje.
Herman, die ons reeds zooveel pareltjes gaf, liet zich niet afschrikken door zijn
zeer prozaïsch bedrijf: nl. kleêren lappen en kousen stoppen. We geven vandaag in
ons bladje een ander opstel van hem, ‘Fiel-
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ken’, naar ons bescheiden oordeel het beste, het fijnst afgewerkte dat we tot hiertoe
ontvingen: we hebben niet willen nalaten er dit nummer mee op te smukken.
Zijn ‘werk’ laten we daarom liggen tot een nadere gelegenheid, maar om er een
voorsmaakje van te geven, schrijven wij toch reeds het slot ervan af: ‘... Doch, 'k
doe het allemaal gaarne. Bij 't werk, hoe simpel ook, vergeet 'n mensch somtijds 'n
groote brok van zijn ongeluk.
En weet ge nu wat ik liefst doe van al, en waar ik nog niet willen van spreken heb?
Dat is beddelakens naaien, omdat ik er kan aan werken meê 'nen langen draad. Dat
duurt gewoonlijk eenige uren per maand, en dat houd ik mij voor 's avonds.
Dan kan ik stil zitten denken, aan 't huis; stil heel mijn vroeger leven zitten
overpeinzen. Dan kan ik zitten luisteren naar het verre bedekloksken dat in den stillen
avond tot mij komt doordringen. 's Avonds, dan hoor en denk ik veel, dan denk ik 't
meest; ook aan al hetgeen ik nog zou willen vertellen.’
Gaaf werk dat onze verdienstelijke Herman ons altijd geeft, en zooals gewoonlijk,
om zoo te zeggen zonder fouten. En nu, beste lezer, raad ik u aan, zijn ‘Fielken’ nog
eens te lezen, want daarin heeft hij zich overtroffen.(1)
Olga is ook een zakjesplakker, hij maakt zakken ‘groote en kleine, grove en fijne...
Zakskens, altijd maar zakskens!’ En, zoo gaat hij voort in zijn eigenaardig, leuk proza
waar hij steeds zijn persoonlijken stempel op slaat.
‘Ieder zakje heeft voor mij zijne beteekenis, elke soort eene herinnering. De kleine,
gekleurde doen mij denken aan de lokstem van den “tjoek-tjoek”, die op de foor
troont, tusschen hooge stapels noega en sneukelgoed.
De heel groote, aan de zedige modenaaister, die ze noodig heeft, om haar werk
tegen 't stof te beschutten, dat tegenwoordig overal opvliegt. Ik ken hare woning,
met 't eigenaardig belgerinkel en den muffi-

(1) ‘Fielken’ hopen we in de ontworpen ‘Bloemlezing’ op te nemen.

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

203
gen reuk, die u te gemoet komt; ik kan mij die vrouw, met haar onmisbaar voetbankje
en hare bobijnen gekleurde linten, nog heel gemakkelijk voorstellen.
Het fantasie-papier, voor pasteibakkerijen verplaatst mij naar die lieve “Tea Room”,
waar wij, soldaten ondereen, zoo menig prettig uurtje hebben beleefd. Lorreken den papegaai - en den blinden man, die 't klavier bespeelde, zie 'k hier nu weer voor
mij.’
Zoo gaat Olga voort met zijne opsomming, welke aldus eindigt: ‘'k Werk ook
soms voor firma's en fabrieken. Lieve hemel! moesten al die firma's, eigenlijke
firma's, en die fabrieken, echte fabrieken zijn, dan was ons land slechts een bosch
schouwen.
Zoo doe ik stillekens voort en de tijd, die trekt voorbij. Ik leef tevreden en teer op
mijn verleden. Ik ben een optimist en... draag geen bril.’
Hoopvol is een schrijver(1); dat hij een goed versneden pen heeft, bewees hij reeds
menigmaal, vooral in de verhaaltjes welke hij als prijs schonk voor onze wedstrijden
en die altijd zoo welkom waren.
We laten hier zijn opstel in z'n geheel volgen:

Een werkdag van een staatskostganger
De zon komt door het vensterken binnenkijken en schijnt tot opstaan uit
te noodigen; eruit dan, straks klinkt de bel en men is goed wakker, het
spreekwoord gedenkend: ‘Morgenstond heeft goud in den mond’; men
wenschte wel dat hij wat anders meêbracht... nu wie weet?... 't komt eens
terecht - een kort gebed daarop en 't eerste werk aangepakt: n.l. de
woonkamer in orde brengen, den boel opgeredderd en aan kant gezet en
jacht op 't stof gemaakt. Ondertusschen worden de kostgangers eruit gebeld
en weldra komt er leven en beweging in de buurt. Een ferme bolwassching
en andere bezigheden volgen elkander op, waarna men zich bepaald aan
't werk zet.
Papierbekrabber! Wat valt er zooal over te vertellen?
Leergang af te schrijven. Eerst nagezien of er voldoende bladen voorhanden
zijn om op iedere bladzijde juist denzelfden tekst af te schrijven zooals op
't oorspronkelijke staat; men kan 't geschrift er altijd naar regelen en zulks
laat toe vast te stellen dat geen regel soms overgeslagen wordt.
De leergang, dien ik onder handen heb, is waarlijk aaneen-

(1) Kopiïst.
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geknoopt met een gansch bijzondere soort snelschrift, een
raadseloplossingkunde of -gaaf, om 't even hoe men het ook noemen wil,
kwame hier wel te stade, want de beteekenis van de menigvuldige
verkortingen, puntjes, streepjes en haakjes is voorzeker in geen enkel
woordenboek te vinden! 't Kwame wellicht nog van pas eens zulk soort
uitlegboek samen te stellen!
Zulks belemmert het geregeld afschrijven, want buiten de half onleesbare
woorden, die men tot zekerheid in 't woordenboek moet zoeken, is het
noodzakelijk ook telkens hier en daar, den zin te lezen en te herlezen,
alvorens goed de beteekenis van zulke raadsels te vatten, en als 't rond
middag draait heb ik slechts een tiental bladzijden afgeschreven.
Tot afwisseling en geestverfrissching een uurtje buitenlucht; en al is de
wandelruimte eng, toch heeft men er soms verstrooiing. 'k Zag zôô laatst
eenige witte rupsjes die zich aan een draadje van een jasmijnboompje op
den grond lieten afzakken, tot hemelsch manna dienen aan de mieren. Een
kleine mier had zoo een drie-, viermaal grooter rupsje te pakken dat zich
uit de voeten......... 'k wil zeggen uit de pooten! wilde maken, maar al z'n
krinkelingen en wentelen baatte niet, de vraatzuchtige mier liet niet los,
zij sleepte en sleurde het rupsje nu eens achteruit, dan opgeheven vooruit,
in dezelfde richting als nog andere mieren, insgelijks met zulke prooi
beladen, om den buit waarschijnlijk in hunne bergplaats te brengen......
en...... 't luchtje scheppen was uit, eer ik er erg in had.
Na noen begin ik de nieuwe soort taal beter te vatten en gaat het schrijven
vlotter van de hand, bij zoover dat als de avond komt, ik reken mijn peil
bereikt te hebben met de 50 klaar en goed leesbaar afgeschrevene
bladzijden.
Alzoo is de dag om, en alhoewel hij ons nogmaals in onze hoop
teleurgesteld heeft, toch hoopt het hart opnieuw; het wenscht en vertrouwt
opnieuw, en zoo leeft men in oogenblikken van hoop en van smart die
elkaar afwisselen.
Zoo gaan de dagen voorbij, gaat het leven om, in gedurig verlangen en
hopen.
Ook Kostvrij-Ridder's opstel is zoo goed dat we niet aan de bekoring weerstaan het
hier eveneens in zijn geheel te laten volgen:

Mijn werk
Wanneer ik mij de spreuk ‘Arbeid Adelt’ herinner zooals ik haar jaren
geleden in de zaal van den turnkring op mijn geboortedorp heb voorgesteld
gezien, 't is te zeggen, in eenen krans van rozen die de schilder er met
kwistige hand heeft rondgestrooid, en waaronder een turner in handstand
op de baar tot zinnebeeld strekt, dan stel ik mij soms de
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vraag, of een werk dat enkel dient om de lenigheid van het lichaam te
bevorderen, wel zoozeer veredelt als het lastige, vernederend werk door
gevangenen verricht? en ik ben geneigd te zeggen: neen!
Op hygiënisch gebied nochtans gaat er niets boven de werkzaamheden in
den turnkring, maar wanneer men voor oogen houdt, dat een persoon zich
met werken moet veredelen, dan stel ik geen bezigheid hooger dan den
arbeid van het gevang hoe vernederend hij ook zijn moge, omdat het door
de vernedering is dat de gevangene de bedreven fout moet herstellen.
Nochtans ben ik een diergenen die met het minst goede werk zijn bedeeld,
want de bezigheid van een nettenbreier is wel het slechtste, het eentonigste
en vervelendste van al de werken die hier worden uitgereikt.
Verbeeld u slechts een gevangene, die 10 à 11 uren daags als 't ware op
zijn stoeltje gekluisterd ligt, met het oog steeds op hetzelfde maasje gericht,
terwijl hij de breinaald 10 à 12 duizend maal per dag voor het gezicht moet
doen wemelen, en ge zult u niet verwonderen dat die sukkelaar
oogenblikken heeft, waarin zijn zenuwen zoozeer zijn ontsteld, dat hij
door afmatting overmand, de handen machteloos laat neerzijgen, om met
zijn vermoeide oogen doelloos voor zich uit te staren en wellicht te
droomen; ja te droomen, van die zalige stonden, waarin hij het geluk had
de vruchten van zijn arbeid in den schoot zijner familie te storten, waarvan
het noodlot hem thans zoover verwijderd houdt, en die wellicht reikhalzend
het uur verbeiden dat hen terug zal vereenigen.
En niettegenstaande ik met zulk afmattend werk ben bedeeld, en hoe
afkeerig ik er mij van gevoel, houd ik mij niettemin aan de daareven
geopperde gedachte, omdat de gevangene verantwoordelijk is voor de
gepleegde misdaad en hij aldus in vernedering zijn straf heeft uit te boeten.
Evenwel ontken ik niet dat er veel, zeer veel moed noodig is om het hoofd
immer gebogen te houden en den looden last die op aller harten drukt te
blijven torsen, maar wanneer men beseft dat het juist die onderdanigheid,
die gewillige lijdzaamheid is die ons, verworpelingen, terug naar die hoogte
moet leiden, vanwaar we zijn afgedaald, dan ben ik overtuigd dat men met
meer moed het vernederend werk zal aanvatten dat onze handen moet
veredelen, alhoewel de beste werken alhier de handen van den
eenvoudigsten werkman zouden onteeren. Mij dunkt dat de gedachte aan
de langdurige vernedering, gepaard met de vervelende werken tijdens de
gevangenschap, op den vrijgelatene een diepen indruk moeten maken, en
dat de herinnering aan zijn verblijf tusschen de ellende in zulk gesticht,
een trouw leidsman moet zijn, die hem gestadig den goeden weg doet
bewandelen, dien ik hoop, zich insgelijks voor ons allen te zien openen,
om ons verre
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van de plaats te geleiden, waar we door eene jarenlange vernedering
eindelijk de veredeling hebben mogen inoogsten.
Kostvrij-ridder.
En om nu onze lezers na dien zoo ernstigen, ja hier en daar schrijnenden toon, ook
op wat luchtiger proza te vergasten, dienen wij hun hier het smakelijk gerecht op,
dat onze leuke Droogstoppel in zijn keuken bereidde, na eerst een kostelijke teekening
ingestuurd te hebben, die wat hij ook bewere, bewijst dat hij meer aanleg heeft voor
dat vak dan haar op zijnen kop:

Mijn werk
Ik ben pennelikker ofte schrijver. Ik durf niet beweren dat men dit beroep
moet rekenen bij die welke de meeste vaardigheid en verstand vereischen,
alhoewel men toch met een klein gedeelte ‘spiritus’ moet begaafd zijn om
het uit te oefenen.
Dus, ik ben schrijver. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat schrijf ik en
snuffel ik, in verbazend groote en dikke registers, zooals: het magazijnboek,
het faktuurboek, het grootboek, enz.; doch het magazijnboek is mijn
hoofdwerk.
In het magazijnboek staan over de duizend verschillende artikelen
geschreven; ongeveer de helft zijn van een loopend verbruik. Daaronder
komen artikelen voor die ik vóór mijn intrede (ik schreef bijna ‘blijde
intrede’) in dees gesticht nooit heb hooren noemen, waar ik zelfs het
bestaan niet van vermoedde. Wel een bewijs dat men nooit te oud is om
te leeren.
De inschrijvingen in het magazijnboek gaan steeds gepaard met eenige
wijsgeerige beschouwingen, vooral het inschrijven der verkochte
kantienartikelen. Heerejee! wat wordt hier gevr......! Daar kunt ge u geen
denkbeeld van vormen. Ik wil een artikel opnoemen: chokolade. Gedurende
het jaar 1924 zijn er 23.918 (zegge: drie-en-twintig duizend negen honderd
achttien) reepen chocolade verkocht geworden. De verkoop der overige
eetwaren is naar verhouding.
Driemaal per jaar schrijf ik de voorschotrekeningen in het faktuurboek;
dat is een werkje dat verschillende dagen duurt. De plaats ontbreekt om
over dat werk breedvoerig uit te weiden en...... ge zoudt er geen ‘iota’
slimmer door worden.
De inschrijvingen in het grootboek geschieden maandelijks, maar om
dezelfde reden als hierboven spaar ik u daarover verderen uitleg.
Wat u misschien belang inboezemt is het schrijven van het nieuwsblaadje(1).
Bij dit werkje laat ik elke week van m'n pluimen, vooral als er teekeningen
te leveren zijn. Waar-

(1) Droogstoppel volgde makker Fossey op als autograaf van het binnenblaadje, met het
nieuws van binnen- en buitenland.
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lijk, dan zweet ik water en bloed! Natuurlijk hebt ge sinds lang bemerkt
dat ik evenveel verstand heb van teekenen als 'n koe van schilderen,
maar...... wie doet wat hij kan, is 'n man. Dag, Jan!
Daarover zou ik nog veel kunnen schrijven, doch aangezien ik maar twee
bladzijden tekst uit mijn korte mouwkens moet schudden, zoo zeg ik
kortweg: stop!!
Droogstoppel.
Staaf zit in de vischtuig-afdeeling en beschrijft ons zijn werk daar, nl. het vervaardigen
van drijfpennen, waar hij dagelijks minstens 250 stuks van levert. Hij heeft aan dat
onontbeerlijk gerief voor de ‘Ridders van de lijn’ zelfs een zeer nuttige verbetering
toegebracht, zoodat men met recht in de visscherij zou mogen spreken van een
‘Staafpen’. We stellen ons voor, zijn schoon opstel ook in een onzer volgende
nummers volledig te laten verschijnen.
En daarmee hebben we al de prijzen van uitmuntendheid in oogenschouw genomen.
Alvorens tot de volgende reeks over te gaan moeten wij evenwel nog wijzen op
eenige algemeene eigenschappen, die deze zeven uitverkoren bijdragen kenmerken:
ze zijn nl. alle uiterst verzorgd en bevatten weinig of geen fouten. Wat een vooruitgang
bij die noeste werkers in die enkele jaren onzer kennismaking. Wij stellen ze als
voorbeeld aan allen, en als bewijs voor iedereen, dat willen kunnen is.
In de tweede reeks zijn nog even verdienstelijke bijdragen, doch ofwel komen er
meer taalfouten in voor, ofwel zijn ze uiterlijk minder keurig.
Peccavi komt slechts één punt te kort om tot de vorige reeks te behooren, wat wel
duidelijk aantoont dat zijn opstel ook zeer verdienstelijk is. Hij heeft het over den
huisdienst, waarvan hij op treffende wijze den zwaren kant doet voelen.
Pietje Wylms zet ons uiteen waarom hij overhaastig heeft moeten schrijven, toch
wilde hij niet nalaten de eer der drukkers hoog te houden en hij legt ons met alle
geuren en kleuren uit, hoe men ons ‘Streven’ zet, in de drukkerij. Zeer leerrijk. Pietje
is zinnens die verhandeling nog uit te breiden en met plaatjes te versieren, en ze zoo
dan te laten rondgaan. Wij zetten hem aan, dat voornemen zonder dralen uit te voeren,
want zijn boekje zal menigeen welkom wezen.
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Hugo is een mandenmaker en Jacob Amerikaan een nettenbreier, wat niet belet dat
beiden zeer vaardig met de pen omgaan. Zie, nu zijn we ook al aan 't rijmen, zonder
het te weten, maar we blijven er nog ver van af te kunnen dichten, zonder ons been
op te lichten, zooals onze Jaap. Ten bewijze wat hier volgt:

Mijn werk
(Op de wijze van Schoentje Lap).
I
'k Zit den ganschen dag te breien,
'k Leg mijn knoopkens root op root;
'k Laat mijn paardje vlugjes rijen;
'k Brei hier netten klein en groot.
Refrein
't Is plezierig, 't gaat zoo zwierig,
Altijd trikke trakke, trek! trek! trek!
Als een haasje,
Door dat maasje,
Gaat dat naaldje
Rond dat paaltje.
Knoopken trek, knoopken trek, knoopken trek. (bis).
II
Als ik 's morgens ga aan 't werken,
'k Maak dan 'n kruisken met de naald:
Godes zegen komt me sterken,
En heel den dag mijn werk omstraalt.
III
'k Maak veel netten om te vangen,
Haas, konijn en ook garnaal,
De eieren in den moor te hangen,
Voor een lekker morgenmaal.
IV
'n Balnet maak ik voor de kinders,
In drie kleuren als een vlag,(1)
Of voor 't jagen achter vlinders;
'k Hoor dan reeds hun pret'gen lach.
V
'k Maak ook netten voor de meiden,
Waar zij meê ten winkel gaan,
'k Denk dan aan vervlogen tijden,
Toen ik soms eens meê mocht gaan.

(1) Slechts in de Belgische en in de Fransche kleuren werd gebreid. Ons Vlaamsch geel en zwart
zou men zeker verboden hebben.
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VI
Zie, zoo gaat het gansche dagen,
‘Knoopken trek - geef maar katoen! -’
Zonder dat men mij komt vragen
Of mijn arm niet zeer zal doen.
Jacob Amerikaan.

Jacob's proza is niet minder goed, zooals onze lezers in een der volgende nummers
zullen kunnen vaststellen.
In de eervolle vermeldingen handelde nr. 9778 over zijn werk in de bakkerij, De
Vlieger heeft het over de schrijnwerkers en hun nieuwe werkplaats; nr. 10726 geeft
zeer praktische wenken ten beste aangaande den kleermakersstiel; Bits beschrijft ons
zeer aantrekkelijk wat hij doet als ‘hulp-hovenierken’; nr. 10072 behandelt ook
uitvoerig de kleermakerij, en met modellen en teekeningen geeft hij ons een zeer
aanschouwelijk beeld van zijn vak; Ricuske vertelt op onderhoudende wijze over 't
patattenjassen; Zampetter over 't witten; nr. 10199 brengt ons terug bij den
bakkersoven en nr. 10399 volledigt nog het overzicht van de werkzaamheden van
het gilde onzer makkers, die naald en draad hanteeren.
Uit die opstellen zouden we ook nog gaarne een bloemlezing geven, want er komen
daar nog menige schoone bloempjes in voor, doch wij zien ons verplicht ook dat tot
later uit te stellen.
Men denke nu niet dat in de elf bijdragen die minder dan 36 punten behaalden
niets goeds zou zijn: dat ware een groot onrecht doen aan die nederige maar noeste
werkers; waaronder er zijn die ongeletterd waren als zij hier kwamen en wier
verkregen uitslagen reeds ieders bewondering afdwingen. Zoo goed zijn menige
hunner opstellen dat wij zelfs daaruit nog een keus zullen kunnen doen voor ons
‘Streven’.
Ons besluit nu luidt, dat deze letterkundige wedstrijd de schitterendste is, welken
we hier tot nog toe mochten beoordeelen, wel een bewijs dat onze medewerkers in
alle opzichten het voorbeeld volgen van den moedigen zwoeger, die wekelijks op
onze titelplaat voorkomt.
Mochten zij zoo voortgaan en steeds voortarbeiden met een opgeruimd gemoed
en met de taaiheid, welke
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we Goddank overgeërfd hebben van onze voorvaderen, de helden van 1302, die
‘wilden wat was recht en wonnen wat zij wilden!’
De Opstelraad.’
Deze laatste woorden, tusschen aanhalingsteekens geplaatst, werden ook
staatsgevaarlijk geacht door de censuur en moesten verdwijnen.
Buiten al dien verplichten gevangenisarbeid - want al de gewone gevangenen moeten
werken of ze kunnen zich niets aanschaffen - hebben de gekerkerden nog allerlei
bezigheden, waarmee ze hun vrije uren vullen. Wie het wil uithouden in de cel moet
er immers voor zorgen dat hij nooit ledig zit. Niet de dwangarbeid is een straf voor
den veroordeelde, het niets-doen dat ware voor hem het ergste.
Een steeds stijgend aantal besteden hun vrijen tijd aan schilderen en teekenen: in
't blaadje verscheen daar meer dan een leergang over en jaarlijks laat de bestuurder
toe dat den 22sten Juli, wanneer hij met een heel gevolg zijn gevangenis van onder
tot boven doorloopt en alles in oogenschouw neemt - ‘de spectie’ heet dat in Belgisch
bargoensch - de schilderijen en teekeningen van een heel jaar ten toon gesteld worden:
de gevangenen mogen er dan in groepjes gaan naar kijken. Ge zoudt verbaasd staan
moest ge zien wat mooi werk sommigen, echte kunstenaars, voortbrengen.
Anderen leeren talen: vooral het Engelsch heeft veel bijval en er verscheen eveneens
een Engelsche kursus door een gevangene vervaardigd.
Verders wordt veel aan snijwerk gedaan: Omlijstingen, portretstandaardjes en
dergelijke dingen meer, die steeds welkom waren als de prijzen voor het ‘Speeluurtje’.
Alles wordt door de gevangenen benuttigd om toch maar wat afwiseling te brengen
in hun eentonig bestaan. Ze mogen een vogeltje houden: sommigen zijn al tevreden
met een musch, anderen hebben een vink of een sijsje. Kanarievogels mochten vroeger
zelfs gekweekt worden in de cellen te Leuven en van een ouden gevangene, ‘Susken’,
heb ik eens gehoord dat hij er toen een heele verzameling had. Het bestuur
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heeft later de kanarievogels verboden, maar toch liet men in 1928 voor mij er een
binnen, een prijszanger, die me geschonken werd door een Vlaamschgezinden kweeker
van Edegem. Dat lief beestje maakte me veeleer weemoedig en na een maand gaf ik
het mee naar huis. Het verlustigt nu nog onze woning hier te Merksem en blijft een
herinnering aan mijn celleven.
't Nadeel van de vogeltjes in den kerker is dat de gevangene zoo wanhopig droef
is wanneer hij het hartstochtelijk geliefd wezentje verliest.
Ook kost het onderhoud van zoo een gezel duur sedert de prijzen van 't vogelzaad
zoo gestegen zijn. Een dwangarbeider, die kunstboter op zijn brood wil en 't rooken
niet kan laten, zal met moeite genoeg over hebben om zoo'n sijsje te voeden. Menigeen
stelt zich dan ook al tevreden met vliegen te houden en zelfs zijn er die spinnen
kweeken en ze temmen. Menig opstel verscheen daarover in het gevangeniskrantje
o.a. een van Jacob Amerikaan:
‘Levensgeschiedenis van Vrouw Kobbe’ (in het nr. van 14-IX-'24), dat aldus
begint: ‘Vrouw Kobbe werd geboren den 1sten Februari 1921, in de Lange B-straat
116, op de verwarmingsbuis, in een pillendoosje. Zij is overleden den 10den Juni
1924 in dezelfde straat nr. 77, zegge, na een leeftijd van nagenoeg 3 jaar en 5
maanden. Zij sleet hare oude dagen in een pennendoos, op een kussen van watte,
verzorgd en vertroeteld als een suikertante, en met allerlei lekkers omgeven, o.a. een
paar dikke vette vliegen, versch gevangen, een malsche rups, een stukje suiker en
wat weet ik al. Doch noch watte, noch eten kon haar leven bestendigen: zij is
gestorven. Ik heb er bijna om geweend; denzelfden avond had ik geenen eetlust en
kon er den eersten nacht bijna niet van slapen. Och ja, ze was ook geheel haar leven
mijn vriendin geweest: lief en leed had ze met mij gedeeld; ze had voor mij zoo
dikwijls gedanst, (aan haren draad), mij het geheimzinnig spinneleven geopenbaard;
ik had met haar zoo dikwijls gespeeld in uren van ontmoediging en ze heeft mij dan
- onbewust weliswaar - opgebeurd en de zwarte gedachten verdreven. En wat zij mij
op die drie jaar geleerd heeft, zou ik hier willen vertellen; maar dit
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alles zou een heel boek zijn, moest ik het in al de bijzonderheden beschrijven, en
daarom stel ik mij tevreden met slechts enkele trekken uit haar dramatisch leven te
schetsen.’(1)
Ook Herman schreef in zijn artikel ‘Zoo ging bijna een jaar voorbij’, verschenen
in het krantje van 25 April 1926, over een spin, die hem een jaar ongeveer gezelschap
hield. Zijn aanvang luidt als volgt:
‘'t Is Zondagachternoen. 't Zonneken komt, na vele maanden te zijn weg geweest,
schuchter in mijn celleken lonken en teekent nu weerom haar eerste tikkelingsken
klaarte; mooi, rozig gekleurd, schuin door mijn ruitkens, op een van mijn witte muren.
Door dat straaltje zonlicht voel ik een blijde wolk van tevredenheid stillekens in mijn
hart naar binnen kruipen. Doch, 't en duurt niet lang, want mijn oogen zien wederom
naar mijn venster, ze zien naar de bovenste ruitjes, naar een spinneweb, waar in 't
midden een bestoven mugge hangt, pulverdroog. Waar een der ruitjes den hoek
vormt, zie ik een spinnenhoksken, maar 't is leêg: mijn spinne lag dezen morgen
dood!
Och, als ik naar dat bestoven netteken kijk, dan zie ik wederom dat pertig, vlug,
werkzaam beestje, niet grooter dan 'n erwte en dat mij in mijn eenzaamheid zoovele
maanden blij verzet bezorgde.’
Daarop volgt dan ook weer heel de geschiedenis van die spin tot aan haar dood.(2).
Ik heb ook gehoord van een gevangene die een tamme muis hield en ik heb er een
gekend die een paar mieren in zijn cel meegebracht had en wiens vloer later heelemaal
moest opgebroken worden omdat het bij hem krioelde van dat ongedierte.
Het kan niet anders of op sommige geesten is het uitwerksel van de opsluiting
noodlottig. Van ettelijke gevangenen ontving ik kopij, die bewees dat ze begonnen
‘te spelen’, zooals de bewakers dat uitdrukten, wanneer een niet goed meer wijs was.
Zoo kreeg ik voortdurend proza van een sukkelaar, die leed aan

(1) Het vervolg hopen we in de ontworpen ‘Bloemlezing’ te laten verschijnen.
(2) Ook dat artikel hopen we in zijn geheel te kunnen opnemen in de ‘Bloemlezing’.
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godsdienstwaanzin; een ander bestormde mij met heele vellen cijfers en formules en
'k vernam dat die in zijn cel niets anders deed dan met getallen goochelen.(1). Kan
men het ook normaal noemen wanneer iemand zich begint bezig te houden met al
de letters te tellen van een boek of van het uitvoerig gevangenisreglement, dat in een
houten lijst vervat, aan den muur hangt van iedere cel?
Krankzinnigen, die geen last verkoopen, laat men te Leuven, maar zoodra ze
gevaarlijk worden, moeten ze naar Doornik en de meer rustige naar Gent. In dat
Doorniksch krankzinnigengesticht zaten in 1922 niet minder dan twee en twintig
gevaarlijke geesteskranken, die erheen gebracht waren uit ons tuchthuis.
Ik heb over de Leuvensche gevangenis een lijstje in mijn bezit, loopend van 1896
tot 1919, geput uit de driejaarlijksche verslagen en dat een maar al te duidelijke taal
spreekt aangaande de gevolgen van de cel-opsluiting.
JAARTAL GemiddeldSterfgevallenZelfmoordenPoging tot Gevaarl.
aantal
zelfmoord krankz.
gevangenen
(naar
Doornik
gezond.)
1896 tot 533
36
5
6
31
1898

Rustige
krankz.
(naar Gent
gezonden)

1899 tot
1901

539

18

0

5

19

53

1902 tot
1904

564

8

3

7

19

49

1905 tot
1907

558

12

0

0

12

52

1908 tot
1910

556

10

1

2

14

33

1911 tot
1913

553

19

1

3

9

29

1914 tot
1916

551

26

2

2

15

26

1917 tot
1919

558

63

1

5

23

29

-

De naoorlogsche cijfers zijn gunstiger vooral wat de sterfgevallen betreft, omdat
teringlijders en dergelijke thans naar Merksplas gestuurd worden en ook nogal dikwijls
een ongeneesbaar gevangene vóór zijn dood naar huis gezonden wordt om in zijn
familie te gaan sterven.
Toch heb ik gedurende mijn verblijf in den Leuvenschen kerker nog bewijzen
genoeg gehad van de
(1) De Luxemburgsche moeder- en zustermoordenaar, die een heelen tijd mijn gebuur was in
309.

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

214
schrikkelijke gevolgen, die het celregiem voor sommigen kan hebben. Zoo wil ik
slechts het geval aanhalen van twee gevangenen, die gedurende mijn verblijf te
Leuven zich uit wanhoop hebben willen blind maken.
De eerste zat in cel 534 en onderteekende zijn opstellen in 't blaadje: ‘Indiaan’,
omdat hij in Nederlandsch-Indië was geweest. Hij etste in zijn cel en mocht daarvoor
over de noodige scheikundige stoffen beschikken. Met een van die bijtende zuren
brandde hij in Mei '25 zijn oogen uit. Alvorens die waanzinnige daad te plegen had
hij ongeveer in dezen zin aan den bestuurder geschreven: Ik ben onschuldig. Ge wilt
me niet gelooven en denkt dat ik zulks staande houd, omdat ik huiver voor het
kerkerleed. Welnu om U te bewijzen dat ik het lijden niet vrees, zal ik me blind
maken.
Eén oog kon al spoedig gered worden; of het andere genas, weet ik niet.
Het tweede geval deed zich later voor en was nog gruwelijker: de wanhopige, nr.
483, beweerde dat hij niet meer verdiende te zien en stak zijn oogen uit met een
breinaald. Zulks gebeurde een der eerste dagen van Maart 1927. Mijn zegsman, die
me het voorgevallene onmiddellijk na de wanhoopsdaad kwam vertellen, had den
ongelukkige gezien; het moet afschuwelijk geweest zijn: de oogappels hingen uit
hunne holten en men moest ze er weer induwen. Een oogarts is dan ter hulp geroepen
en 't schijnt dat ook hier de volslagen blindheid kon afgeweerd worden.
‘Cella continuata dulcescit’(1) stond boven in de gang die naar 't bezoek leidde.
Meer dan eens, wanneer ik dat las, kwamen die twee wanhopigen mij vóór den geest
en 'k dacht daarbij dat degenen die de langdurige opsluiting in de cel niet kennen,
onmogelijk kunnen beseffen hoe hard ze voor een gevangene is, vooral wanneer hij
verstoken blijft van deze drie middelen welke een balsem zijn voor den in
eenzaamheid afgezonderde: het gebed; een werk waarin hij opgaat en een boeiend
boek.

(1) De cel wordt op den duur zoet.
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Voor boeken zorgt de gevangenisbibliotheek, waarvan de dienst toevertrouwd wordt
aan een gevangene, onder het toezicht van een onderwijzer. Wekelijks komt die
bibliothekaris met een mand op wieltjes rond en deelt van cel tot cel de boeken uit.
Het Leuvensch ‘groot huis’ zou geen Belgische gevangenis zijn, indien hier weer
de Vlaamsche gevangenen niet verongelijkt werden: de boekerij bevat heel wat
minder boeken in 't Nederlandsch dan in 't Fransch(1) en die boeken in onze taal zijn
dan nog bijna alle minderwaardige, zoodat de Vlaming dubbel benadeeld wordt.
En nochtans telt de Leuvensche gevangenis doorgaans een tweehonderdtal
Vlaamsche gevangenen meer dan Waalsche. Volgend lijstje van de bevolking op 31
December 1926, bewijst het. Er zaten toen 537 gevangenen opgesloten te Leuven
(101 ter-dood-veroordeelden; 116 tot levenslangen dwangarbeid en de overige tot
mindere straffen). Van die 537 spraken 238 uitsluitend Nederlandsch; 167 uitsluitend
Fransch; 125 waren tweetalig en 7 spraken noch Nederlandsch noch Fransch. Er
waren dus 238 + 125 = 363 Nederlandschsprekenden, op enkele uitzonderingen na,
allen Vlamingen.
En toch is tot Januari 1922 onze taal in die gevangenis altijd behandeld geworden
als een asschepoester, wat men o.a., zooals hierboven vermeld, nog steeds duidelijk
merkt aan de hoeveelheid en het gehalte van de Nederlandsche werken in de boekerij.
Sedert in 't centraal bestuur het tijdperk der be-

(1) In Mei 1920 kreeg ik vier registers in mijn cel, die de lijst bevatten van de boeken der
gevangenisbibliotheek. Ik telde er een 300-tal voor de Vlamingen en 2000 Fransche. Er
waren bijna evenveel Engelsche als Nederlandsche, en ietwat meer Duitsche dan Engelsche.
In 1923 vernam ik van den bibliothekaris zelf dat er toen officieel 1501 Nederlandsche boeken
waren, 3679 Fransche, 288 Duitsche en 279 Engelsche. Men verdeelde de werken in
‘onderrichtende’ (365 Nederlandsche; 1396 Fransche); ‘godsdienstige’ (193 Nederlandsche;
797 Fransche); ‘ontspanningslektuur’ (943 Nederlandsche; 1486 Fransche).
88 Vlamingen lazen toen zoowel Fransche als Nederlandsche boeken. 1 Vlaming weigerde
Nederlandsche werken te ontvangen (!!) en 7 Walen lazen boeken in onze taal.
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zuinigingen is ingeluid, worden die onmeedoogend toegepast op de gevangenissen
en ook de bibliotheek te Leuven weet daarvan mee te spreken. Er werden de laatste
jaren geen nieuwe boeken meer bijgekocht en zoo bleef het peil voor de Vlamingen
bijna even laag.
Een euvel dat ik hier ook moet aanklagen, is nl. dat na den wapenstilstand het
ministerie een heele verzameling Fransche boeken naar de gevangenisbibliotheek
heeft gestuurd, die daar allerminst op hun plaats zijn. Het zijn werken als: ‘Les
Bienfaits de la Guerre’ (Joachim Gasquet), ‘La Guerre libératrice’ (A. Millerand);
‘Bruxelles sous la botte allemande’ (Ch. Tytgat); ‘Le délire pangermaniste’ (Froehlich)
en menige andere die alle den volkerenhaat aanwakkeren en den oorlog ophemelen.
In het werk van Tytgat werd met modder geworpen naar de aktivisten en ik zelf kreeg
daar ruimschoots mijn deel van. Hetzelfde gebeurde in een walgelijk artikel van
Wullus, den 15den Juli 1927 verschenen in ‘La Revue Belge’ en dat de bestuurder
liet rondgaan bij de gevangenen. Wanneer een gewoon veroordeelde maar eenigszins
zou kunnen gekrenkt worden door wat een boek of een tijdschrift over zijn geval
schrijft, had het bestuur de goede gewoonte de lezing ervan onmiddellijk te beletten.
Einde 1926 begin 1927, wijdde dezelfde ‘Revue Belge’ een reeks artikels aan de
zaak-Peltzer en al die nummers moesten ingehouden worden; maar telkens wanneer
aktivisten aan 't braadspit werden geregen, konden geen gevangenen genoeg die
lasterlijke aantijgingen lezen. Nu, dat was een kleingeestige wraakneming, die evenwel
geen erge gevolgen voor mij heeft gehad, al ware 't niet te verwonderen geweest dat
een misdadiger om de machthebbers in 't gevlij te komen, me zou te lijf zijn gegaan.
Zulke dingen gebeuren in de gevangenis en zoo weet ik dat vroeger jaren, een
gedetineerde, die nog altijd te Leuven verblijft, in een der cellenvleugels naar iemand
van 't personeel, tegen wien hij waarschijnlijk opgehitst was, smeet met zijn zwaren
holsblok, gelukkig zonder doel te treffen.
Wat ik evenwel veel schandaliger vond, is dat in die oorlogsboeken de
bloeddorstigheid van menschen,
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die hun kwade driften al zoo moeilijk kunnen beteugelen, wordt aangewakkerd,
zooals b.v. in dat razend anti-Duitsch werk ‘Le délire pangermaniste’ van Froehlich,
naar den naam te oordeelen een renegaat, en zeker een lage ziel: want om te
likkebaarden zooals hij dat doet, wanneer men zijn evennaaste mag dooden en
wreedaardig zijn vreugde uit te jubelen: ‘on tue des boches!’ moet men een slecht
mensch zijn.
Er werd reeds herhaaldelijk op gewezen dat de Geneefsche Statenbond vooral in
de scholen moet verbieden wat bij de jeugd kiemen van haat kan ontwikkelen. En
onze vriend Raf Verhulst klaagde terecht onlangs in ‘De Noorderklok’ het schandelijk
geschiedenisboek aan van den Belgischen schoolopziener E. Meunier: ‘L'Année
élémentaire d'Histoire de Belgique’. Maar zou men niet even streng alle ophitsende
werken moeten weren uit de gevangenissen? Is er iets afschuwelijker dan in zoo een
midden den moord, ja ook den massamoord te verheerlijken?
Wij hadden het zooeven over tijdschriften, die aan de gevangenen ter lezing worden
verstrekt. Hun aantal is de laatste jaren zeer aangegroeid, doordien men de
gedetineerden toelaat zelf erop in te schrijven met hun beschikbaar geld en de
verschillende nummers ervan te laten rondgaan. Maar zoodra een Vlaamsch tijdschrift
den bestuurder niet meer voldoet, wordt het afgeschaft. Zoo werd ‘Ons Volk
Ontwaakt’ al sedert jaren verboden, en einde 1928 eveneens ‘Hooger Leven’(1). Daar
het ministerie ook weer meer Fransche tijdschriften aan de gevangenissen bezorgt
dan Nederlandsche, hadden de Vlamingen te Leuven het laatste jaar van mijn
gevangenschap er slechts 15 te hunner beschikking en de Franschtaligen 36.
Met ‘Hooger Leven’, het weekblad sedert een paar jaren uitgegeven door de Eerw.
Paters Norbertijnen van Averbode, deed zich bij 't verschijnen volgend geval voor:
't bestuur verbood dat het in de gevangenis zou komen, omdat Mevr. de Wed. Dosfel
on-

(1) Een klacht daarover had enkel ten gevolge dat ook ‘La Revue Belge’ en ‘Le Flambeau’ niet
meer rondgedeeld werden.
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der de medewerkers vermeld stond. Toen die aktivistische naam evenwel van 't blad
was verdwenen, mocht het binnen; maar ofschoon Vlaamsch-Belgicistisch, was het
den bestuurder nog niet welgevallig en zooals we hierboven zagen, werd het verleden
jaar voorgoed buitengesloten. Fransch - chauvinistische uitgaven, de meeste uit Parijs,
blijven evenwel welkom. En zoo wordt voortdurend met twee maten gemeten en zijn
ook in den kerker de Vlamingen altijd en in alles de achtergestelden.
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Mijn derde jaar.
Den 18den Februari 1921 kwam het Vlaamsche Vrouwencomité bij minister
Vandervelde aandringen op amnestie voor de politieke veroordeelden. In volle Kamer
antwoordde de socialistische leider hooghartig met zijn berucht: ‘Neen, duizendmaal
neen, in naam der twintig duizend soldaten die voor het Land gesneuveld zijn!’(1).
Zoo sprak de minister voor de galerij, maar intusschen liet hij den eenen aktivist
na den anderen uit den kerker en toen in Oktober ten gevolge van het ‘gebroken
geweer’-incident te La Louvière, de socialisten uit de regeering traden, werd de
vrijlating van mijn laatsten Vlaamschen lotgenoot nog haastig in extremis geteekend
en bleef ik nu te Leuven nog slechts als politieke gevangene met Dr. Limet en de
twee ‘Belgique’-uitgevers, die eerst begin 1921 van het boevenregiem ontslagen
werden(2). Het kerkerleed woog natuurlijk zwaarder nu ik mijn Vlaamsche vrienden
moest missen, maar toch was ik telkens blij wanneer men mij de invrijheidstelling
van een mijner medegevangen makkers kwam aankondigen. Gewoonlijk werd ik
seffens daarover ingelicht en kwam de eene of de andere goede ziel me verwittigen
zooals dien 28sten Januari 1921: ‘Vliegt de Blauwvoet? - Storm op Zee! - Lode is
vrij!’
Vier dagen later ontving ik 't bezoek van professor Scharpé met onzen vriend
Dosfel, dien ze nu ook eindelijk vrijgelaten hadden uit de Gentsche gevangenis.

(1) Uit 't Fransch vertaald.
(2) Voor een hunner was het hoog tijd, want die zou het met de strenge celopsluiting (23 u. per
dag) niet lang meer uitgehouden hebben.
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Ik vond hem vermagerd en verbleekt, maar vermoedde toen nog niet dat de kerker
hem doodelijk geknakt had en we malkaar op deze wereld nooit meer zouden
weerzien. Hij was hoofdzakelijk gekomen om mij te verzekeren dat van stonden aan
over heel Vlaanderen terdege zou geijverd worden voor amnestie. Ook de
medewerking van prof. Vliebergh had hij daarvoor gewonnen. Helaas, beiden zijn
gestuit op de hardvochtigheid van politieke arrivisten, die jarenlang met onze ergste
vijanden hebben meegeheuld. Voor die twee heiligen in onze Beweging zal dat zeker
een pijnlijke teleurstelling geweest zijn, maar toch zullen zij bij hun al te vroegtijdig
heengaan de zalige vreugde gesmaakt hebben van den tot 't uiterste volbrachten
plicht.
Andere lotgenooten kwamen me ook bezoeken na hun uittocht uit den kerker en
zoo vernam ik o.a. welke voorwaarden minister Vandervelde geëischt had voor hun
invrijheidstelling(1) en ook hoe streng het onderzoek was geweest vóór zij de
gevangenis verlieten. Bij een hunner had de cipier die hem moest aftasten, zelfs de
naden van zijn hemd nagespeurd. Met gewone gevangenen gebeurt zulks om zich
ervan te vergewissen dat ze niets ongeoorloofds naar buiten meenemen, b.v. geen
briefjes van anderen, enz. Maar waarom politieke ontslagenen aan zulke vernederingen
onderwerpen? Voor den ‘Doodskop’ evenwel gold de stelregel: ‘ce sont des
prisonniers comme les autres’.(2) Later moet die Waalsche adjudant evenwel een wenk
gekregen hebben van 't bestuur, want dan zijn die ergerlijke praktijken achterwege
gebleven.
Begin Januari 1921 bracht de bewaker een formulier in de cel met verzoek het
terstond te willen invullen. Ik zag dadelijk dat het gegevens waren voor de
tienjaarlijksche volkstelling. We moesten onzen burgerlijken stand opgeven en dan
nog volgende vragen

(1) Gewoonlijk luidden de tweetalige voorwaarden: ‘Verbod aan openbare betoogingen van
politieke beteekenis (sic) deel te nemen’ of ‘geen deel te nemen aan openbare vergaderingen
of eenige medewerking met politieke strekking’.
(2) Het zijn gevangenen gelijk de andere.
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beantwoorden: Welke taal spreekt gij het meest? - Welke andere talen spreekt gij
nog?
- ‘Ik spreek enkel Nederlandsch’, liet ik daar op volgen, omdat de Vlaming die
bij de volkstelling verklaart Fransch te spreken, de tweetaligheid van Vlaanderen in
de hand werkt. Ik vraag me evenwel al, of het bestuur mijn formulier ongewijzigd
heeft opgezonden.
Het gewichtigste feit uit dat jaar 1921 was mijn derde vervoer naar Antwerpen,
ditmaal samen met makker Karel Fossey, om te gaan getuigen voor onzen vriend
Cyriel Rousseeu, die einde Mei aldaar vóór het assisenhof moest verschijnen. We
verlieten den 26sten Mei den Leuvenschen burcht om half twee 's namiddags en
makker Karel, alvorens in de gevangeniskar te stappen had juist zijn verloofde nog
gezien, die hem te twee uur hoopte een bezoek te brengen. Wat tegenslag! en hoe
jammerde mijn kameraad. Doch stel U zijne vreugde voor, toen hij bij 't verlaten van
de kar zijn geliefde weerzag! Zij had, ofschoon het stikheet was, zoo snel geloopen
als ons paardje en hijgend volgde zij ons nu in het station. De brave gendarmen lieten
begaan: ze kenden me allen reeds - degene die me gezoend had was er ook weer bij
- en ze ketenden mij niet. Toen ik vraagde mijn gezel ook zijn boeien af te doen,
stemden ze daar dadelijk in toe en zelfs mocht zijn Annatje met ons in de wachtkamer
der bedienden komen: of we er beziens hadden! Mr. Van Dieren, die voor makker
Rousseeu zou pleiten, was ook juist in 't station en vergezelde ons nu naar den
celwagen: daar verkreeg hij van den begeleider, dat deze ons in de gang zou laten
staan, wat de reis naar Brussel zeer verlichtte. Als gezel hadden we o.a. een lid van
de bende Nauwelaers, (die hoopte aan de doodstraf te ontsnappen omdat hij het
gerecht zooveel nuttige inlichtingen gegeven had), een student van Luik en een
luitenant van 't leger in een fijn officiersuniform.
Te Brussel, waar de eerste persoon die we zagen weer die trouwe juffrouw Anna
was, nogmaals de gewone stoet door heel 't station naar de gevangenis-auto, welke
ons naar Vorst bracht. Langs den ondergrondschen weg landden we in St.-Gillis en
moesten daar
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vernachten. 's Morgens zeer vroeg voerde men ons terug naar 't station en om 8 u.
reden we in de gevangeniskar al door de straten van Antwerpen. 'k Werd ditmaal in
de Begijnenstraat gehuisvest in cel 18 en mijn vriendelijke bewaker zei me dat makker
Rousseeu daar juist boven zat in 50. Zoodra ik alleen was, kroop ik op mijn tafel en
begon op de zoldering te kloppen, om mijn lotgenoot een teeken van leven te geven,
maar ik kreeg geen antwoord: de volgende dagen wel. De Antwerpsche vrienden
vertroetelden me weer zooveel ze konden en toen ik, van den 30sten Mei af, iederen
morgen en iederen namiddag naar het gerechtshof gevoerd werd, had ik daar ook 't
geluk, bij Dr. Jacob, eveneens als getuige gedagvaard, opgesloten te worden en lang
mochten we samenblijven in een wachtcel van de benedenverdieping, die uitzicht
gaf op de Anselmostraat.
Dr. Jacob wist zelfs onze strijdgenooten van de Antwerpsche Frontpartij te doen
verwittigen dat we daar in een van die zwaarbetraliede cellen zaten, en spoedig
kwamen enkele vrienden ons van op de straat begroeten - we waren toen evenwel
reeds gescheiden - en zelfs werd een foto van ieder van ons genomen. Maar de
gendarmen moeten zulks bemerkt hebben, want dadelijk werden onze beide vensters
gesloten en later vernamen we dat men den fotograaf verplicht had onmiddellijk zijn
platen af te geven.
Dienzelfden namiddag - 1 Juni 1921 - moest ik voor makker Rousseeu getuigen
en ik keerde naar de Begijnenstraat terug met de zekerheid dat zijn zaak goed stond.
Twee dagen later zou het vonnis geveld worden. Lang bleef ik dien avond wakker
liggen om te hooren of mijn bovengebuur terug in zijn cel zou komen. Tot ik insliep
had ik niet 't minste gerucht waargenomen. Bij 't opstaan was mijn eerste werk weer
op de zoldering te kloppen: geen antwoord! Dus hij was vrijgesproken! Ik jubelde
het uit. 't Blijde nieuws werd mij bij de opening door den ‘majoor’ bevestigd en om
10 u. kwam de trouwe makker Cyriel me reeds zelf op 't bezoek alle bijzonderheden
meedeelen. Of dat een heuglijk weerzien was!
Aan mijn goed leventje in de Antwerpsche gevan-
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genis kwam nu weer spoedig een einde, want dienzelfden dag, den 4den Juni, om
12 u. des middags, werden wij in het dievenwagentje, waar maar plaats in was voor
8, met tien naar het Centraalstation gereden. We stonden in de gang met vijven
opeengepakt. Het was een tropisch warme dag en in die enge ruimte moesten we
hijgen naar onzen adem. In de goederenafdeeling van het station liet men ons nog
een half uur in het wagentje opgesloten staan. Eindelijk kwam men opendoen en
geboeid werden wij naar de lift gebracht. Met deze goederenlift geraken we nu op
het perron en zoo worden wij allen door de wachtzaal 1ste en 2de klasse geleid en
steeds geboeid, in een klein vertrek opgesloten. Wij worden daar dan spoedig
uitgehaald en twee aan twee geketend gaat het naar den Brusselschen trein, waarvan
het laatste rijtuig een celwagen is.
In dien wagen staan wij nu een wijl in de gang op twee rijen, tot de geleider komt,
een norsche kerel. Tot ons groepje behoorden ook twee Joego-Slaviërs, die van
Amerika kwamen, naar Holland wilden en aangehouden werden bij de aankomst van
de boot te Antwerpen, omdat hun papieren, naar 't schijnt, niet in orde waren. Een
hunner had in de dievenkar van uit zijn hokje me reeds in 't Duitsch gevraagd, hoe
zij aan hun koffer zouden geraken, die nog aan boord was. Zoodra we uit de stikheete
kar gelaten werden, had ik een gendarm voor hem aangesproken, maar die wist geen
raad. Nu wendde de zeer fatsoenlijk uitziende jonge man zich tot den begeleider,
reikte hem een briefje en wou beleefd iets vragen in 't Duitsch, zeker wat er zou
gebeuren met zijn koffer. Bij 't eerste woord stiet de brutale kerel hem met een vloek
van zich af en hief zijn matrak op om den vreemdeling te slaan, die onthutst
achteruitsprong. Dan werden we met veel lawaai allemaal in de cellen opgesloten
en ik hoorde den grimmigen vent terwijl hij mijn hok toesloeg, iets brommend van
‘ze hebben ons lang genoeg getreiterd’, waarop ik hem liet hooren: ‘Het zijn niet
eens Duitschers’. Toen al de deurtjes toegesmakt waren, werd het doodstil in het
rijtuig. Elk zat nu in zijn hokje te zweeten. Het zweet liep van mijn aangezicht en ik
kon weldra mijn zakdoek uitwringen als
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een natte dweil. Ik wist hoe mijn vriend Fossey nu moest lijden, hij die zoo slecht
tegen de hitte kon en wiens gezondheidstoestand dien tijd veel te wenschen overliet.
Ik riep dan ook den geleider dat hij de smalle bovenluikjes op een kier zou willen
zetten. Maar hij weigerde botweg. Zoo bleven wij met onzen celwagen anderhalf
uur staan onder het glazen koepeldak van het station, dat bebroeid werd door de
blakende Junizon. Ofschoon de warmte op mij zoo geen vat heeft door mijn vierjarig
verblijf in Peru, voelde ik mij toch allengs ongemakkelijk worden. Gelukkig beterde
het wat, toen de trein begon te rijden. Te Brussel stonden de gendarmen weer klaar
met ketens en nog op het platform, moesten wij reeds onze hand in de zware ketting
steken. Wij werden nogmaals paarsgewijs geboeid aan de twee meter lange keten,
door een gendarm die ze in het midden vasthield langs twee gereedstaande treinen
naar de gevangenisauto geleid en zoo via Vorst en door de onderaardsche gang terug
naar St.-Gillis gebracht(1).
De volgende dag was een Zondag, die me eindeloos scheen en 's Maandags werden
we weer bij een transport gevoegd dat naar Leuven moest. Alvorens St-Gillis te
verlaten, zagen we een zieken gevangene binnenbrengen in de wachtzaal op een
draagbaar. Ik kon hem nog eenige bemoedigende woorden toespreken. Nu weer
onder den grond naar Vorst, daar in de cellen-auto naar den Leuvenschen trein, waar
we denzelfden norschen begeleider hadden, die voortging met ons even brutaal te
behandelen. Van een soldaat, dien we tijdens de reis uit Antwerpen reeds hadden
leeren kennen, vernam ik dat ze te St.-Gillis met drieën in een cel hadden gezeten
en dezen nacht een zijner gezellen zich aan 't ophangen was, maar daar men het tijdig
bemerkte nog kon gered worden.
Toen ik twee uren later terug in mijn nr. 310 trad, had ik bijna 't gevoel thuis te
zijn, zoodanig verkoos

(1) Ik deelde later al die bijzonderheden mede aan Dr. Jacob en hij nam ze op in zijn brosjuur
‘Borms in de Cel’ (Uitgave Nr. 3 van het Amnestie-Comité 1925).
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Het Martelaar-Makelaar dokument
waarvan sprake op blz. 258 (de verminking van martelaar tot makelaar is duidelijk zichtbaar)

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

t.o. 225

18
Dr. August Borms vrij!
Dr. A. Borms aan den ingang van de Leuvensche gevangenis, den 26en Augustus 1929. Boven
den hoogen spitsboog ziet men het eentalig Fransch opschrift ‘Maison Pénitentiaire’

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

225
ik 't verblijf te Leuven boven dat in andere gevangenissen, al werden wij daar nog
zoo goed verzorgd. Een aantrekkelijkheid te meer was nu dat we, zonder daar oorlof
voor gevraagd te hebben, gedurende den wandeltijd, met de kaart speelden en het
whisten heeft wel een jaar onze zinnen verzet, totdat een hevige ruzie uitbrak tusschen
Dr. Limet en den ‘Belgique’-man Moressée, die malkaar nooit hebben kunnen lijden:
't kaarten was daarmee opgevouwen. Samenwandelen en gezelschap mogen hebben
in den kerker is wel aangenaam, wanneer ge op goede gezellen valt, maar met
bromberen en waanwijzen wordt het nog een grootere kwelling dan de eenzaamheid.
Een dag van 1921 die me ook diep in 't geheugen geprent blijft, is O.L.H.
Hemelvaart. 's Morgens had het kapelkoor een Mis van Perosi gezongen, maar 's
namiddags voor 't Lof kwamen de Paters van Scheut. Toen ik in de gevangenrij
opstapte naar de kapel stonden een aantal jonge Scheutisten aan 't venster boven 't
centrum en zoodra ze mij herkenden, groetten ze met de hand en ik trok mijn zakdoek
uit en wuifde voorzichtig tegen. Bij 't binnenkomen in de kapel hoorde ik het orgel
‘Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief’ spelen en 't was of mijn keel toegeschroefd
werd, zoo greep de ontroering mij aan, ook toen daarna in treffenden samenzang de
hymnus van het Hemelvaartsfeest werd aangeheven, met o.a. die voor mij zoo
veelzeggende woorden: ‘Vinctis catenas detrahis’(1) en heel die slotbede, waarin Jezus
gevraagd wordt ‘de vreugde te zijn van ons schreiend oog’. Bij 't verlaten der kapel
was ik juist de laatste van mijn rij en alvorens in mijn cel te treden zag ik nu nog
meer Paters aan het centrumvenster en ditmaal wuifden ze geestdriftig; op 't gevaar
af gestraft te worden wuifde ik ditmaal krachtig tegen.
Er is geen straf gevolgd, maar ik heb nooit meer de Paters van Scheut nog in onze
gevangenis weten komen om te zingen. Slechts op 't bezoek heb ik later af en toe
nog eenige hunner van verre gezien. Daar weer gaven ze blijken van hun genegenheid
en ik

(1) Gij slaakt de boeien van de gevangenen.
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heb me laten gezeggen dat de beste Vlamingen onder hen van zoodra ze wisten dat
de slachtoffers van de Belgische vervolging te Leuven aangekomen waren, telkens
groetten wanneer ze voorbij de gevangenis kwamen gewandeld. Zij, toekomstige
zendelingen en ook allen idealisten, begrepen ons offer beter dan wie ook, vandaar
dat ik van uit de Missielanden menige aanmoediging mocht ontvangen en dat bij
mijn vrijlating zelfs een niet-Vlaamsch Belgisch Monseigneur me van uit zijn verren
zendelingspost volgenden groet zond: ‘Nous apprenons avec grande joie, la nouvelle
de votre trop tardive délivrance. Bien dévoué.’(1)
Handteekening.
Menig missionnaris kwam me ook bezoeken bij zijn terugkeer in het land of vóór
zijn afreis en allen, ik ben er zeker van, hebben gedurende mijn gevangenschap veel
voor mij gebeden, zooals ik hen ook dikwijls herdacht.

(1) Wij vernemen met groote blijdschap het nieuws van uwe zoo laatkomende verlossing. Zeer
genegen.’
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Het begin van mijn strijd met 't bestuur. - 1922
Op Nieuwjaarsdag werden aan de gevangenen nieuwe werkboekjes gegeven, voor
't inschrijven van hun loon en den 1sten Januari 1922 was dat boekje weer eentalig
Fransch. Denzelfden avond gaf ik volgend rapportbriefje af:
‘Hoe stond ik verbaasd toen men mij vandaag weer een eentalig Fransch
werkboekje ter hand stelde. Art. 11 van de nieuwe wet op het gebruik der talen in
bestuurszaken, bepaalt toch den 1sten Januari 1922 als datum van inwerking-treding.
Ook hangt hier nog in mijn cel een plaatje met het opschrift ‘Chantre’.(1)
Dit briefje had niet slechts ten gevolge dat ik 's anderen daags een tweetalig
werkboekje kreeg en het ‘Chantre’-plaatje uit mijn cel verdween, maar ook dat van
nu af de goedgunstigheid van den bestuurder jegens mij verbeurd was. Immers de
heer Bertrand had zich reeds voor de wet van 31 Juli 1921 in werking trad tegen de
toepassing ervan verzet, zooals duidelijk blijkt uit een officiëel schrijven dat hij den
24sten September 1921, onder nr. 3917, in 't Fransch natuurlijk, tot de ‘Commissie
van Beheer’ van de Leuvensche gevangenis richtte en waaruit wij volgend deel,
letterlijk vertaald, moeten aanhalen om de Vlamingen eens terdege in de ziel van
een Waalschen ambtenaar te laten lezen:
‘Ik acht het onnoodig te bewijzen dat de toepassing van het eentalig regiem in de
centrale gevangenis een rechtsweigering zou uitmaken ten opzichte van de Walen
die er zijn opgesloten en tevens in de praktijk onmogelijke toestanden zou doen
ontstaan. Ik ben dus zoo vrij, Mijne Heeren, voor de diensten dezer

(1) Zoo hing er een bij al de kapelzangers.
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gevangenis een verzacht regiem te vorderen overeenstemmend met dat, hetwelk zal
aangenomen worden voor het centraal bestuur of voor de hoofdstad.
Thans en sedert een tijdstip dagteekenend van vóór de Duitsche verordeningen(1),
worden de dienstorders en de mededeelingen bestemd voor het personeel of voor de
gevangenen in de twee landstalen gesteld; de formulieren, die binnen de gevangenis
gebruikt worden, zijn eveneens tweetalig en de leden van het personeel hebben de
vrijheid zich in een van de beide talen uit te drukken in hun mondelinge of schriftelijke
betrekkingen met het bestuur; het ware te wenschen dat deze staat van zaken, die
algeheele voldoening schenkt en de belangen vrijwaart van de betrokken agenten,
terwijl ook de rechtvaardigheid er wordt door geëerbiedigd, voorgoed aangenomen
werd.
Dit schijnt mij een geschikte gelegenheid om erop te wijzen dat het volgens mij
verstandig zal zijn altijd een Vlaamschkundigen ambtenaar, echter van Waalschen
oorsprong, aan het hoofd dezer inrichting te plaatsen.
De vijf en tachtig bewakers zijn Vlamingen en zullen steeds Vlamingen zijn op
zeer weinig uitzonderingen na; dit is onvermijdelijk, omdat Waalsche bewakers, die
het Vlaamsch machtig zijn, zelden voorkomen, en doordien de gevangenen op
taalkundig gebied dooreengemengd zijn, moeten de bedienden, die met hen in
aanraking komen de twee talen kennen; de klerken zullen hoogst waarschijnlijk voor
't grootste deel Vlamingen zijn ten gevolge van de eischen zelf der nieuwe wet; de
aalmoezeniers, de geneesheeren, de apothekers en de onderwijzers zijn (op ééne
uitzondering na, voor het oogenblik) Vlamingen en dit zal zoo blijven, ook uit
noodzakelijkheid.
In deze omstandigheden zou een Vlaamsche direktie het Vlaamsch karakter van
de inrichting voltooien en deze aldus in dat opzicht doen afwijken van

(1) Hier bedoelt de bestuurder de verordeningen welke hij heeft moeten uitvoeren tijdens de
bezetting toen het bestuur van 't Vlaamsche land uitsluitend in 't Nederlandsch diende te
geschieden.
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haar voorgeschreven bestemming; de geestgesteldheid der Waalsche gevangenen
zou er onder lijden, de botsingen tusschen hen en het personeel zouden toenemen,
en het wantrouwen en de misnoegdheid, gewettigd of niet, van de eerstgenoemden,
zouden wellicht op den duur buiten de gevangenis weerklank vinden.
Een Waalsche direktie, een Vlaamschen toegevoegden bestuurder bevattend, zooals
ik het vroeger gevraagd heb, dringt zich op, volgens mij, als een volstrekt
noodzakelijke voorwaarde om het evenwicht en een goede tuchtregeling in deze
inrichting te verzekeren - natuurlijk zoo lang ze gebruikt wordt voor de opsluiting
van de misdadigers van heel het land.
De Bestuurder,
(w.g.) E. Bertrand.)
Uit dit schrijven, dat voor ons, Vlamingen, het overwegen waard is, blijkt dus dat
de toestand dien ik vroeger reeds aanklaagde en waarbij de hoogste plaatsen in de
Leuvensche gevangenis alle bezet zijn door Walen, niet toevallig is. Dat de Vlaamsche
gevangenen en ook het Vlaamsch lager personeel daar zeer onder geleden hebben,
schijnt de Waalsche bestuurder niet te willen inzien; nochtans is het duidelijk dat
met zes of zeven Walen op de toppen te plaatsen, de Vlamingen er altijd de
ondergeschikten moesten blijven en dat de Waalsche direktie er aldus den toon aangaf.
Zou in het Walenland iets dergelijks denkbaar zijn: een onaanzienlijke Vlaamsche
minderheid in de heerschers-positie? De Walen dulden niet eens een uitstekend
Franschkennenden bestuurder van Vlaamschen oorsprong in gelijk welke gevangenis
van Wallonië.
Het spreekt van zelf dat de heer Bertrand met zijn Waalsch-imperialistische
opvattingen een verwoed tegenstander zou blijven van de taalwet en toen hij na
herhaalde overtredingen, die zelfs door ‘De Standaard’ werden aangeklaagd, van het
Centraal Bestuur het bevel kreeg de wet na te leven en in het Nederlandsch te
briefwisselen, antwoordde de bestuurder in het Latijn, met een lakonisch ‘Nihil
obstat’(1), liever dan in onze gehate moedertaal.

(1) Niets verzet er zich tegen; er is geen bezwaar.
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Wat niet belette dat hij binnen de gevangenis zelf voortging met wetsovertreding op
wetsovertreding te stapelen. Telkens wanneer ik een inbreuk, hoe gering dan ook,
op de taalwet vaststelde, klaagde ik ze per rapportbriefje bij den bestuurder aan: zoo
b.v. wanneer ik de bewakers hoorde voortgaan met in de vleugels luidop Fransche
bevelen te geven of aan een andere cel het plaatje met ‘Chantre’ nog zag hangen.
In Februari '22 antwoordde de bestuurder mij op dergelijke klacht: ‘Onmogelijk
het Leuvensch dialekt op een oogwenk door de beschaafde taal te laten verdrijven...
In afwachting is zuiver fransch(2) niet verkiesbaar?
Wat “chantre” aangaat, zal men binnenkort het met kerkzanger verdubbelen en
iedereen zal bevredigd worden... totdat Malmediaansche of Eupenaarsche gevangenen
opkomen.
De Br.
B.’
Geen duidelijker bewijs evenwel van den onwil, ja van de vijandigheid van den
heer Bertrand tegenover de taalwet dan volgend officieel stuk, dat opzettelijk in 't
Fransch werd geschreven om te toonen hoe hij den brui gaf van die wet van 31 Juli
1921. Het is een uittreksel uit het driejaarlijksch verslag 1920 - 1921 - 1922 van de
centrale gevangenis te Leuven, en draagt de dagteekening 20 Juni 1923:
‘Het onderhavig verslag werd nogmaals opgesteld in 't Fransch zooals de vorige. Ik
zou kunnen pogen deze vrijheid te rechtvaardigen door het feit dat de geschriften
waarop het verslag steunt, voor twee derde in het Fransch zijn opgemaakt: de wet
immers werd eerst van kracht den 1sten Januari 1922.
Ongetwijfeld zou ik ook artikel 6 laatste paragraaf, van deze wet kunnen inroepen
waardoor uitzonderingen op de strenge voorschriften zijn toegelaten, wanneer het
technische studiën geldt. Zeker is het dat de Vlaamsche woordenschat voor de
officieele taal bij lange niet volkomen is, en wat niet zal bijdragen tot

(2) Dat ‘zuiver Fransch’ is kostelijk!
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een spoedige oplossing, is het feit dat in de ministerieele middens een neiging bestaat
het gebruik van Nederlandsche woordenboeken op te dringen, liever dan Belgische,
zoodat de ambtenaren, zelfs de Vlaamsche, moeten beginnen met het weinige, dat
ze van administratieve uitdrukkingen afwisten, te verleeren.
Wat er ook van zij, het is mogelijk dat binnen enkele jaren, en zelfs in 1926,
wanneer het eerstvolgend driejaarlijksch verslag zal moeten opgesteld worden, de
voorraad woorden en uitdrukkingen door een reeds langdurige praktijk verkregen,
al ruim genoeg zal zijn om zonder te veel moeilijkheden in het Vlaamsch een
algemeen overzicht van de diensten te geven, wat voor 't oogenblik op niets anders
dan strafwerk zou neerkomen. Ik wensch het van harte en zeer oprecht.
Maar in afwachting denk ik te moeten terugkomen op de princiepskwestie, gesteld
in mijn brief van 24 September 1921. De centrale gevangenis is door haar bestemming
tweetalig. Zij bedient het geheele land. Zooals voor de centrale besturen zou het
gebruik van het Fransch en het Vlaamsch er moeten afwisselen volgens de
noodwendigheden en de betamelijkheden, of in andere gevallen zou het gelijkloopend
moeten zijn.
De ministerieele aanschrijving van 6 Maart 1922, die per slot van rekening het
gebruik van het Fransch inkrimpt tot de betrekkingen met de gevangenen die geen
Vlaamsch kennen is glad verkeerd omdat zij den Vlaamschen geest doet
overheerschen in een sfeer waarin hij geen recht heeft op de hegemonie; en ik, Waal,
zeg dat niet uit vijandigheid of uit enggeestige eigenliefde... want de ondervinding
en een langdurig verblijf onder de Vamingen hebben mij de gegrondheid hunner
eischen op bestuurlijk gebied doen inzien maar ik ben alleenlijk gedreven door een
gevoel van rechtvaardigheid en door het in 't oog houden van de praktische gevolgen
van deze stelselmatige uitsluiting.
Immers nog eenige jaren dergelijk regiem, en de Waalsche gevangene zal zich
hier in 't geheel niet meer in ‘bekend land’ voelen en hij zal ten opzichte van het
personeel een heimelijk wantrouwen koesteren dat er zal toe bijdragen grootelijks
te schaden aan de de-
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gelijkheid van de herscheppende invloeden, die op hem moeten inwerken, ja zelfs
de tucht zal er onder lijden.
Naar aanleiding hiervan hebben zich reeds incidenten voorgedaan(1) en ik zou niet
genoeg kunnen wijzen - ik heb het reeds verscheidene keeren gedaan op het belang
van de keuze van een bestuurder van Waalschen oorsprong om deze instelling te
leiden, ten einde den indruk tegen te gaan die noodzakelijkerwijze moet
teweeggebracht worden op de ontvankelijke verbeelding van den veroordeelde,
wanneer hij vaststelt dat gansch het personeel tot een ras behoort dat, daar het niet
het zijne is, hem kan toeschijnen als schier ongeschikt om hem te begrijpen. Ik heb
overigens onlangs vernomen dat het gebruik der beide talen behouden is gebleven
in de centrale gevangenis te Gent, waar, naar het schijnt, de kommissie van beheer
zelfs weigert zich van het Vlaamsch te bedienen en ik denk altoos dat het bestuur
niet zal volharden in een besluit, dat meer door de letter dan door den geest van de
wet van 31 Juli is ingegeven.’
Ja, waarlijk een mooi stuk, dit uittreksel uit het officieel driejaarlijksch verslag!!
Anderhalf jaar na het in werking treden van de wet, blijft de bestuurder ze dus openlijk
verkrachten en hij gaat voort met zijn stokpaardje te berijden: de Waalsche leiding
voor de gevangenis te Leuven, die nochtans, we hebben het hierboven met cijfers
bewezen, een groote meerderheid Vlaamsche gevangenen telt.
De Vlamingen, die zich de onthullingen van Didaskalos herinneren, vóór den
oorlog verschenen, en zij die op de hoogte zijn van de huidige toestanden in de
Belgische administratie, weten hoe eenzijdig in al de ministeries de ambten verdeeld
worden, zoodat de Walen er overal de bovenhand hebben. Het verslag van den heer
Bertrand bewijst ons hoe zij daarbij te werk gaan. Zij bereiden langen tijd reeds op
voorhand de benoeming van een opvolger van ‘hun ras’ voor en zoo was het te
Leuven bekend welken kandidaat de huidige bestuurder uitverkoren heeft als zijn

(1) Die moeten in alle geval zeer onbeduidend geweest zijn, want anders ware ik erover ingelicht
geworden. (A.B.)
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erfgenaam: een volbloed Waal natuurlijk, die zich, omdat het nu niet anders meer
kan, ijverig toelegt op onze taal, daar anders de plaats hem zou kunnen ontsnappen;
maar niet zoodra benoemd, zal hij er wel voor zorgen dat de Waalsche geest er
heerscht en de inrichting ‘vast in Waalsche handen blijft’ om een uitdrukking van
den heer Bertrand te bezigen.
Een typisch voorbeeld hoe met de medeplichtigheid van het ministerie de Walen
voor de gezaghebbende ambten nog steeds in de Leuvensche gevangenis
binnensluipen, is het geval Lozet. Einde Februari 1928 bereikte de Luxemburgsche
hoofdonderwijzer Schanus de ouderdomsgrens en hij werd vervangen door den Waal
Lozet, die van St. Hubert kwam en geen Nederlandsch kende. Om de Vlamingen
zand in de oogen te smijten had minister Janson, die de benoeming deed, de
voorwaarde gesteld dat de nieuw benoemde na een half jaar volkomen op de hoogte
moest zijn van onze taal! Niet alleen kwam daarvan niets in huis, zoodat na eenigen
tijd zelfs het toezicht over de gevangenisbibliotheek aan den jongen Waalschen
indringer moest onttrokken worden, zoo groot was zijn onwil om Nederlandsch te
leeren. Die onwil werd evenwel nog door 't ministerie beloond: aan dien Waalschen
onderwijzer Lozet stond de minister van Justitie immers toe vanaf Oktober 1928 aan
de Leuvensche Universiteit de Fransche leergangen te volgen voor het doktoraat in
de opvoedkundige wetenschappen (14 u. per week) en heel de uurrooster der lessen
in de gevangenis, moest daarvoor gewijzigd worden ten nadeele van de twee
Vlaamsche onderwijzers. Wanneer die Waal nu na vier jaar in 't bezit zal zijn van
zijn einddiploma zal hij zijn doctorstitel doen gelden om opziener te worden van de
gevangenisscholen en zoo blijft het ‘heerschersras’ zijn meesterschap behouden in
België.
Waar het Vlaamsch recht nog heel wat leelijker deuken kreeg, was in de gevangenis
te St.-Gillis, zooals ik den 10den Augustus 1922 en volgende dagen kon vaststellen:
immers ik werd daar toen weer heen gevoerd om te getuigen in de zaak De Beuckelaer.
Vroeger waren de formulieren die de gevangenen er bij
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hun intrede in te vullen hadden, tweetalig: nu uitsluitend Fransch. Toen ik bij den
onderbestuurder, den Waalschen heer Marin(1), mijn beklag daarover maakte, kreeg
ik het verbijsterend antwoord, dat door de taalwet van 31 Juli 1921 het
gemeentebestuur van St.-Gillis te beslissen had over de taal van deze gevangenis en
dat het de voorkeur gegeven had aan het Fransch en alles nu eentalig Fransch
geworden was! Overigens de Waalsche dokter - zeker nog altijd dezelfde, die zoo
hardvochtig optrad tegen makker Hainaut z.g. - zou het me dadelijk doen voelen dat
het Nederlandsch hier nu gebannen was, want toen ik voor hem moest verschijnen
en deed of ik zijn brutaal Fransch bevel: ‘Déshabillez-vous’(2) niet verstond, rukte
hij aan mijn kleeren en ging zoo voort met gebarenspel. Op 't einde zei hij toch:
‘Geen ziekte?’ en voorzeker om mij te pesten, sprak hij nu Nederlandsch met den
volksjongen, die op mij volgde; maar dat bleek nu een Waal te zijn. Verwoed riep
de Vlaamschhater dan uit: ‘Et moi qui m'esquinte ici à parler flamand!’(3).
Volksvertegenwoordiger De Beuckelaer was den 10n November 1921 aangehouden
geworden, klaarblijkelijk om de Vlaamsche nationalisten een knak te geven bij de
Kamerverkiezingen, die eenige dagen later moesten plaats hebben. Den 7n Januari
1922 werd ik nogmaals naar het gerechtshof te Leuven vervoerd en daar, op bevel
van den krijgsauditor Stie, door den onderzoeksrechter 's Heeren ondervraagd over
de zaak-De Beuckelaer. Men kreeg er niet veel los uit mij en toen een briefje dat ik
in Vorst schreef aan den toenmaligen gevangenisbibliothekaris Van Cleemput, werd
voorgebracht, drukte ik mijn walg uit over de lage middelen die het gerecht gebruikte
om een Vlaamsch-nationalistischen voorman te kunnen treffen.
Bij de openbare behandeling van het proces den 21n Augustus 1922 voor den
krijgsraad te Brussel poog-

(1) Thans bestuurder te St.-Gillis.
(2) Ontkleed u.
(3) En ik die mij hier afbeul om Vlaamsch te spreken.
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de de beschuldiger Stie me tegen mijn eigen strijdgenoot uit te spelen, maar dat is
hem deerlijk mislukt en 'k ben zeker dat hij na mijn getuigenis gehoord te hebben,
zich beklaagd heeft mij uit den Leuvenschen kerker te hebben doen halen. Veertien
dagen verbleef ik te St.-Gillis tijdens dat ophefmakend proces en al wat ik gehoord
en gezien had gedurende die twee weken deed me terugkeeren naar mijn cel 310 met
de overtuiging dat de vijanden van Vlaanderen terrein aan 't verliezen waren. Daar
ten gevolge van mijn herhaaldelijk vervoer mijn pagina op het groot
gevangenisregister reeds vol was, kreeg ik een nieuw blad met het rolnummer 10558.
Vier dagen na mijn terugkeer te Leuven, werd ik omstreeks 5 u., na de sluiting
dus, uit de cel gehaald en te zamen met Dr. Limet leidde men mij naar 't bezoek.
Onderweg vraagde ik me af, wie nu weer tot ons mocht toegelaten worden op dit
zoo ontijdig uur. We moesten een oogenblik wachten in het bezoekzaaltje, dat
ingericht was als een afdeeling van een spoorwagen, met banken waarvan de hooge
leuning rug tegen rug stond. Hoe verbaasd was ik, mejuffrouw Belpaire, uit
Antwerpen, naar ons te zien toekomen. Met achter haar hare gezelschapsdame,
juffrouw Duyckers. Het was juist de 28ste Augustus, mijn naamfeest, en opgetogen
de hand reikend naar de eerste der bezoeksters zei ik blijgemoed:
- Dat is zeker voor mijn feestdag?
Koel klonk het antwoord:
- Ik kom voor Dr. Limet, en mejuffrouw Belpaire ging met mijn lotgenoot op de
achterste bank zitten. Gelukkig kwam professor Scharpé den pijnlijken toestand
redden en met juffrouw Duyckers en mijzelf plaats nemen op de middelste bank.
Een half uurtje duurde het gesprek waarna ik met den dokter terug naar de cel moest.
De volgende maand kwam de meewarige professor Scharpé tweemaal terug en
besprak met mij de verdere opvoeding mijner zonen, waar ook prof. Vliebergh zich
wilde voor inspannen. Er werd beslist dat ze oude humaniora-studiën zouden mogen
doen. De superior van het Klein Seminarie mijner geboortestad,
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E.H. Beeckman, had reeds geweigerd een mijner kinderen in zijn gesticht te
aanvaarden en het had heel wat voeten in de aarde alvorens mijn jongens in het St.
Hubertus-kollege te Neerpelt hun Latijnsche studiën konden beginnen.
In 't begin van dat zelfde jaar 1922 hadden de vier overblijvende politieke
gevangenen, van het ministerie verkregen bij slecht en guur weder den wandeltijd
te mogen doorbrengen in het zaaltje der advokaten. Die maatregel drong zich op,
want we waren op de wandeling slecht beschut tegen regen en koude, wat vooral
gevaar opleverde voor mijn drie bejaarde gezellen. Maar ook in dat slecht verlucht
zaaltje was het niet gezond en ware 't niet geweest voor mijn lotgenooten, men had
mij er nooit gezien. We zaten in die spreekkamer der advokaten opgesloten en telkens
na 't einde van den wandeltijd bracht de bewaker die dienst deed in het voorgebouw
ons naar 't centrum terug. Zoo gebeurde het eens dat ik onderweg met iemand van 't
personeel bleef praten - wat eigenlijk niet mocht - en daar het juist biechtdag was,
leidde die me naar een der ingangen van de kapel, waar ik nu tegen den muur mijn
beurt afwachtte om te biechten te gaan. Na een vijftal minuten stond mijn eerste
begeleider hijgend en zweetend naast mij en gaf me ‘een sigaar’(1) zooals dat in de
gevangenistaal geheeten wordt, omdat ik hem verlaten had. Hij meende dat ik gaan
vluchten was!
Ziekeren morgen hebben we zoo een poging om uit te breken beleefd. Het was
den 28n December 1923 iets voor 7 uur. De ploeg gevangenen die onze volle ijzeren
potten buiten dragen en de ledige binnen brengen, was bezig met dat werk, toen plots
een ongewoon lawaai in den vleugel ontstond; ik hoorde de gevangenen
binnensmijten, geweldig de celdeuren toeslaan en terzelfdertijd klonk een alarmsignaal
in 't centrum. Mijn eerste gedachte was: er is een opstand uitgebroken in de
gevangenis. Alles viel dan weer stil en zoowat een kwartier later werd de pottenkarwei
voortgezet, alsof er niets gebeurd was. Later vernam ik dat

(1) Een standje.
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een schoenmaker uit vleugel B, die eveneens tot het groepje pottendragers behoorde,
van de duisternis gebruik had gemaakt en buiten was weggeslopen. Zonder dat de
bewaker iets bemerkt had, moet hij over de portiek gewipt zijn en zoo in den tuin
terechtgekomen. Daar lagen nu juist balken voor het bouwen der schrijnwerkerij en
eenen daarvan heeft hij tegen den hoogen buitenmuur gezet en zoo is hij erop
geklommen, doch geland in een omsloten hofje. Er was daar geen uitweg dan langs
het huis en tot overmaat van ongeluk voor den vluchteling, liep hij den bewoner
tegen het lijf, een nachtwaker, die onmiddellijk de hand op hem legde. Het duurde
niet lang of de ontsnapte vogel zat terug in de kooi.
Sedert we 's namiddags mochten buitenkomen en tusschen de gevangenisvleugels
D en E of E en F wandelen, had ik in den winter ook de kans klaar om schampavie
te spelen. Om half vier werd de eerste reeks gevangenen binnengebracht en eerst een
vijf- of tiental minuten daarna kwam de tweede reeks buiten. Al dien tijd waren we
alleen en daar het in 't kortste van de dagen toen reeds donker was, zouden we
gemakkelijk, van 't noodige gerief voorzien, uit onze kevie zijn geraakt en wel op
een betere plaats dan die waar de schoenmaker in de knel viel. Ik kan verzekeren dat
het plan de beste kans van slagen bood, maar zooals ik hierboven reeds zeide, wat
ik voor Vlaanderen beoogde te bereiken, sloot het wegvluchten uit.
Voor gewone gevangenen is het geen kinderspel uit den Leuvenschen kerker te
ontsnappen. Pogingen als die van dien 28n December '23 komen dan ook zeer zelden
voor. En bij iedere poging neemt men nieuwe voorzorgen om ze in 't vervolg te
verijdelen; want op niets is de aandacht meer gespitst dan op de mogelijke
ontvluchtingen. Zoo werd er van toen af streng de hand aan gehouden dat niets meer
in 't bereik zou liggen van de gevangenen, waarmeê ze den hoogen muur zouden
kunnen beklimmen en alle namiddagen moesten voortaan balken en alle dergelijke
dingen binnen in de gevangenisvleugels gedragen worden.
Een dramatische ontvluchting, die vroeger jaren gebeurd was en waar men nog
dikwijls aan herinner-
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de, was die van een hovenier die het volle vertrouwen van 't personeel had weten te
winnen en in den tuin werkte van de direktie.
Langs een boom bereikte hij den omheiningsmuur, sprong naar beneden en ijlde
weg. Een bewaker achtervolgde den ontsnapte en ofschoon door dezen met een mes
gekwetst, hield hij hem in bedwang tot hulp opdaagde.
Van een samenzwering, die ontdekt werd de laatste maanden van mijn
gevangenschap zullen we verder gewagen.
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Naar mijn zieken vader
Mijn vader, die na den wapenstilstand zijn intrek had genomen met zijn eenige zuster,
onze tante Camilla, in het godshuis te Meerdonk (Waas), was tot dan toe kloek en
gezond gebleven, spijt zijn 77 jaar.
Den 11den Juni 1923 verwachtte ik mijn tante, maar zij had op 't laatste oogenblik
aan mijn echtgenoote laten weten niet te kunnen meekomen, doordien vader te bed
lag met een zware verkoudheid. Dit was het eerste wat ik van zijn ziekte hoorde.
Dienzelfden namiddag nog, juist vóór de sluiting, kwamen ze van uit de griffie, in
mijn cel naar vaders adres vernemen. Ik vraagde, waarom?
- O, voor inlichtingen, was het antwoord.
Dan begon ik te vermoeden dat het wel erg kon zijn met vader en ik schreef hem
een brief, die evenwel eerst vier en twintig uren later zou kunnen afgegeven worden
aan den bewaker, daar zulks slechts eenmaal daags, iets na half vijf, bij de sluiting
der cellen geschiedt.
's Anderen daags, juist na het uitdeelen van ons avondeten trad de bestuurder in
mijn cel en vraagde me in 't Fransch of ik al wist dat mijn vader ziek was.
Nu werd me alles ineens duidelijk. Ik begon te weenen en bezwoer hem de volle
waarheid te zeggen.
- ‘Ne vous alarmez-pas’, was zijn antwoord. ‘On accorde facilement cette
permission depuis Vandervelde, à fortiori à un prisonnier politique. La famille appelle
toujours à temps. Quand voulez-vous aller? Demain matin?’(1).

(1) Schrik niet zoozeer. Men staat die vergunning gemakkelijk toe sedert Vandervelde, des te
eer dan nog aan een politieken gevangene. De familie roept steeds bijtijds. Wanneer wilt gij
gaan? Morgen vroeg?

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

240
Dit alles werd op een vriendelijken toon gezegd en het zou waarlijk een balsem
geweest zijn op de versch geslagen wonde, hadden die troostwoorden in mijn eigen
taal den weg gevonden tot mijn hart.
- Het zal een zware reis zijn, antwoordde ik, en mijn stem stokte. Maar 't is mijn
plicht te gaan en wel zoo spoedig mogelijk.
Dien nacht sliep ik niet veel en toen men mij kwart over drie wilde komen wekken,
was ik reeds wakker.
Men liet me amper den tijd me te kleeden en te wasschen en leidde me dan in de
kamer der adjudanten, naast het centrum, in vleugel C. Daar moest ik nu mijn kleeren
weer uitdoen en tot op mijn hemd werd ik onderzocht door twee bewakers, die, toen
ik tegen dergelijke behandeling opkwam, zeiden streng bevel gekregen te hebben,
en me alles wat ze in mijn zakken vonden, afnamen. Bij 't terugkeeren in 't centrum
waarde de ‘Doodskop’ daar rond. Zoo wist ik dadelijk wie dat ‘streng bevel’ had
gegeven. Hij deed me nu naar cel 25 brengen in vleugel A, de ‘gekkencel’ waar
gevangenen die een aanval krijgen, tijdelijk in opgesloten worden. Zij is geheel ledig
en vóór het venster heeft men langs de binnenzijde dichte tralies gespannen.
De ‘Doodskop’ leidde me vandaar naar de griffie: twee gendarmen in burger
stonden mij er reeds te wachten en verzochten me met hen plaats te nemen in het
huurrijtuig dat zooeven aangekomen was op de open voorplaats van de gevangenis.
Enkele minuten later zaten we met ons drieën, als gewone reizigers, op den trein,
die te 4.42 u. naar Mechelen vertrok. Het zou wel tien uren worden eer ik bij vader
zou zijn! Hoe lang toch duurde die reis. Te Mechelen moesten we een half uur op
en af wandelen in 't station eer de trein naar St.-Niklaas, op een zijbaan kwam
aangereden en we konden instappen. Langzaam ging het nu over Hombeek en al de
bekende stationnetjes naar 't Land van Waas. Een mijner begeleiders had in de
omstreken van Willebroek aan gevechten deelgenomen en vertelde ons van zijn
oorlogsleven. Voorbij Bornhem keek ik reeds uit naar de
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Dr. August Borms vrij!
Foto van de Leuvensche gevangenis, evenals de voorgaande genomen door makker Nestor Gérard
van Antwerpen, in den zomer 1929.
(Op den voorgrond, niet ver van den gevangenismuur, in de schaduw afgeworpen door de boomen
van de Geldenakensche Vest, staat Dr. Borms).
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Schelde. Wat heerlijke stroom! en hij leek me dubbel zoo breed als vroeger. Nu
naderden wij mijn geboortestad. De tuin die ons Land van Waas is in den zomer,
had me nog nooit zoo prachtig geschenen.
- Hier heb ik als kind met vader gewandeld, zei ik tot de gendarmen en ze waren
ontroerd.
Daar zag ik Eigenloo weer, de Pas, de Raap(1), Vijf Straten en om half acht hielden
we stil en stapten uit 't station. Dadelijk herkende mij een bediende, die me de hand
kwam drukken en zeker mijn broeder Renaat ging verwittigen op den Houtbriel,
want het duurde geen kwartier of deze en andere strijdgenooten kwamen naar de
halte geloopen van de stoomtram die ons naar Verrebroek moest voeren. Ik was zoo
getroffen door de genegenheid van al die vrienden en vernam toen tot mijn groote
geruststelling dat vaders ziekte, die zeer gevaarlijk geweest was zoodat men hem
spoedig had moeten berechten, nu een betere wending had genomen. Mijn broeder,
die me vergezelde naar Meerdonk, vertelde mij dan onderweg al de bijzonderheden:
hoe men Mr Van Dieren verwittigd had en deze onmiddellijk al het noodige had
gedaan om oorlof voor mijn vervoer te bekomen.
Te Verrebroek moesten we in het postwagentje stappen, dat ons een half uur later
te Meerdonk bracht. De gendarmen betaalden den rit en vraagden den koetsier een
ontvangstbewijs te teekenen, wat dezen achterdochtig maakte, zoodat hij ons met
ietwat argwaan bekeek. Een paar stappen in een zijstraat en we waren aan 't
achterpoortje van 't klooster, Niet zoodra hadden de Eerw. Zusters ons bemerkt, of
we werden hartelijk begroet en met de gendarmen werd ik langs de trap naar boven
geleid. Daar kwam mijn goede tante op mij toe en nadat zij vader voorbereid had,
traden we allen samen in zijn slaapkamer. Ik omhelsde den geliefden zieke, daarbij
mijn ontroering zooveel mogelijk onderdrukkend. Men kon het hem bij den eersten
oogopslag aanzien dat hij een hevigen koortsaanval had moeten doorstaan: hij was
veel vermagerd en nog vertoonden zijne wangen een hoogroode kleur. Uit heel zijn
gezicht straal-

(1) Al buitenwijken van de stad St.-Niklaas.
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de evenwel het geluk me weer te zien, maar die blijde uitdrukking verdween zoodra
hij vermoedde dat de twee manspersonen, die in den hoek der kamer plaats genomen
hadden, met mijn bewaking belast waren. Ik moest erop drukken dat het goede
Vlaamsche jongens waren, eer vader zich met hun aanwezigheid verzoenen kon.
Ik wou nu uit mijn vestzakje het Sint Antoniusbeeldje halen dat ik uit Lourdes
gekregen had en nu op den feestdag van den heilige aan vader wilde geven. 'k Vond
het niet en 'k herinnerde me thans dat vóór de afreis mijn zakken geledigd werden:
ook die kleine relikwie was er dus uitgehaald.
De Eerw. Zuster, die vader oppaste, zei dat we hem niet te veel mochten vermoeien
en na nog een innigen zoen verlieten we de kamer en gingen nu het klooster afzien.
In de zaal waar de oude vrouwkens bijeenzaten moest ik op vele vragen antwoorden
over de gevangenis: mijn cel, het eten, enz. Hoe luisterden ze gretig. Ook door de
zieken werd ik verzocht eens aan hun bed te komen en overal verzekerde men mij
dat dagelijks gebeden werd voor mijn verlossing uit den kerker. Een zuster kwam
ons verwittigen dat de pastoor daar was en we gingen nu terug naar boven, waar
vader mij bij mijn binnentreden met luider stemme voorstelde aan den eerwaarden
bezoeker:
- Mijn grooten revolutionnair!
Vroeger had hij mij eens genoemd ‘den parel van zijn ouden dag’ en hoe hij mijn
offer waardeerde, kon men ook aanschouwelijk zien op zijn kamer: aan den wand
hingen talrijke foto's gespijkerd, die er een pyramide vormden, met mij aan de spits.
De pastoor en eenige oogenblikken later zijn jonge onderpastoor, die insgelijks
naar de ziekenkamer kwam, drukten me warm de hand, waarna de zuster ons weer
met een teeken te verstaan gaf dat we niet langer mochten blijven: zij vreesde immers
voor een stijgen van de koorts.
We gingen dan nog even naar den mannenkant, de negen oude ‘pekes’, die het
godshuis nog telde, groeten, in de kapel van 't klooster had ik vurig voor
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vaders genezing, waarna mijn broeder het voorstel deed, in afwachting dat het
noenmaal gereed zou zijn, een glas te gaan drinken in een nabijgelegen herberg. Met
ons vieren trokken wij er naartoe en zetten ons aan de ronde tafel. De bazin bracht
uit den kelder vier glazen bier. Hoe voelde ik me seffens thuis in die echt Wasche
gelagkamer, met aan den muur de ‘God ziet mij’-prent, het plakkaat met de
Kanada-boot, de prijzen gewonnen in de duivenwedstrijden. Naar de spraakzame
waardin kon ik niet genoeg luisteren, toen ze in haar sappig Waaslandsch sprak over
het weder, over den duren tijd, over het dorp - zoo vernam ik dat we maar 20 minuten
van de Hollandsche grens waren - wat niet belette dat de gendarmen me alleen naar
achter lieten gaan. Ten slotte bracht de minzame vrouw dan het gesprek op vader,
die, zoo verklaarde ze, niets dan vrienden had te Meerdonk en voor wien nu veel
gebeden werd.
Ik zou zoo uren hebben kunnen zitten luisteren, maar mijn tantje kwam ons nu
halen, daar ons eetmaal klaar stond in het klooster.
We kregen melkpap, ‘gebruineerde’ aardappelen, en spek met eieren. Het was
meer dan vier jaar geleden dat ik nog met iemand aan tafel had gezeten en dat deed
me die voor een gevangene echt koninklijke gerechten nog beter smaken. Ook de
gendarmen waren uiterst voldaan.
Daar we met het postkoetsken moesten terugkeeren, was het na dat middagmaal
dadelijk tijd om te vertrekken. Dit zou nu een zwaar oogenblik worden: het afscheid
van vader. Ik had wel de beste hoop dat de ziekte een gunstige wending zou nemen,
maar op zulken hoogen ouderdom was er zoo weinig noodig voor een doodelijken
afloop. Ik mocht evenwel van dergelijke vrees niet het minste laten merken en ik
hield me dan ook kloek: een kus en een kruisje op vaders voorhoofd terwijl ik ook
zijn zegen ontving, en ik was uit de kamer weg. Bij 't afdalen van de trap voelde ik
de ontroering me meester worden en wie weet zou ik het niet hebben moeten
uitsnikken, was op dat oogenblik niet plotseling mijn echtgenoote verschenen met
een mijner kinderen: ze hadden te Schaarbeek het
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nieuws gekregen van mijn bezoek aan vader, waren met den eersten trein naar
St.-Niklaas gespoord en kwamen nu met de auto van een dienstvaardigen stadgenoot
naar hier. Wat verrassing voor mij! En nu konden we nog wat blijven, want de
gendarmen stemden er dadelijk in toe dat we allen met die auto zouden terugkeeren
naar St.-Niklaas. Eerst gingen we nu nog eens terug naar vader, die zoo blij was me
met mijn vrouwtje weer te zien: nogmaals werd afscheid genomen, ik bedankte
Moeder overste en de zuster voor de goede zorgen waarmee zij vader omringden en
stapte dan met mijn verwanten en de gendarmen in de auto, vriendelijk begroet door
de menschen uit de buurt, die uit hun huizen gekomen waren om de afreis bij te
wonen.
Door Verrebroek, Vracene, Nieuwkerken-Waas ging de rit nu terug naar 't station
te St.-Niklaas. Meer dan eens vraagde ik mij af: Is dat werkelijkheid of is het allemaal
een droom? We waren wel een half uur te vroeg voor den trein. Eerst bleven we een
tijdje buiten staan, maar dat trok weldra de aandacht van de nieuwsgierigen en we
gingen dan liever binnen in de wachtzaal. Met Sint-Antoniusdag hadden de leerlingen
van het Klein Seminarie juist verlof en die kwamen nu hunnen trein nemen in 't
station. Spoedig hadden ze mij erkend: eerst groetten eenigen van verre, dan begonnen
Blauwvoet-kreten te weergalmen, terwijl strijdgenooten van St.-Niklaas in steeds
grooter getal me de hand kwamen drukken en me met allerlei pakken belaadden. De
beide gendarmen wandelden heen en weer in de wachtzaal en keken goedig toe, ook
wanneer buiten een dreunende ‘Vlaamsche Leeuw’ aangeheven werd en van uit den
trein naar Gent, die op 't eerste spoor voorbijreed, de studenten geestdriftig met hun
hoeden en petten zwaaiden. Van achter de glazen deur der wachtzaal wuifde ik hun
tegen met mijn zakdoek. Nu bracht een statiebediende een telegram van onze Gentsche
vrienden: een afvaardiging zou me komen groeten. Nog meer familieleden en vrienden
kwamen aan: allen omhelsde ik vóór de afreis, mijn echtgenoote gaf ik een laatsten
bewogen zoen en met de twee gendarmen stapte ik dan naar den
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Mechelschen trein. Alle blikken waren op ons gericht en ik merkte niets dan
sympathieke belangstelling, ook vanwege het personeel.
Verwanten en strijdgenooten stonden nu achter de houten afsluiting naast 't
stationsgebouw en zwaaiden daar met hun zakdoeken. Ik wuifde nogmaals tegen en
had alle moeite om mijn hevige aandoening te verbergen. Op 't allerlaatste oogenblik
sprongen de twee afgevaardigden uit Gent op de voettrede van onzen wagen en
reikten me de hand door het raampje. Het vertreksein werd gegeven, een luid vaarwel
weerklonk, de zakdoeken fladderden achter de omheining, ik wierp nog van verre
een zoen en bleef dan stom en bijna onbeweeglijk zitten tot Mechelen. Werktuiglijk
liep ik daar mee met de gendarmen naar den trein voor Leuven. Nauwelijks waren
we gezeten of een heer met een vuile donkerroode dienstpet - zeker de onderchef
van 't station - stond vóór mij en zegde op schamperen toon:
- Ik breng u het bezoek terug, dat ge mij gebracht hebt te Vilvoorde.
- O, dat is lang geleden, antwoordde ik zeer kalm.
- Daar waren wij zoo goed niet te pas, als gij er uitziet.
- Dat was mijn schuld niet. Ik ben misschien te gezond.
Mijn kalmte scheen den man, die zeker met geen goede bedoelingen in onze
afdeeling gekomen was, te ontwapenen; of zag hij misschien dat het niet goed zou
afloopen voor hem, daar mijn beide gezellen al zijn bewegingen scherp in 't oog
hielden? Wat er ook van zij, zijn stem klonk ineens veel vriendelijker en beleefd nam
hij afscheid van ons.
- Die man is zat, zei een der gendarmen. Ik had hem al langs den trein zonderling
zien uitkijken, zeker om u te vinden.
Volgens mij was die onverwachte bezoeker evenwel niet dronken, maar door den
haat bezeten. Hij zal verbleven hebben in de ‘Correctie’ te Vilvoorde toen ik in
Oktober '18, den dag na mijn bezoek aan het gevangenkamp te Diest, daar kwam,
eveneens met het
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inzicht het lot van de politieke opgeslotenen te doen verzachten. Door den laster van
de Belgische rioolpers vergiftigd, heeft hij waarschijnlijk in mij een monster gezien
en zich nu willen wreken.
Doodmoe ten gevolge van die afmattende reis en van al de doorstane ontroeringen
reed ik te 6 u. 's avonds met mijn twee brave begeleiders, in een rijtuig de Leuvensche
gevangenis binnen. Alvorens terug in mijn cel 310 achter slot te gaan, moest ik
evenals 's morgens me weer een streng lijfonderzoek laten welgevallen, waarover ik
dan 's anderen daags mijn verontwaardiging uitte in volgend schrijven:
‘Geachte Heer Bestuurder,
Woensdag is een dag geweest vol schokkende ontroeringen. Gelukkig heb ik mijn
vader, die met dit koude weer een longontsteking heeft opgedaan, aan de beterhand
gevonden: de koorts die tot 40o geweest is, was gedaald tot 37o, zoodat er hoop bestaat
den dierbaren zieke te redden.
Een feit dat ik niet zonder meer mag laten voorbijgaan, is de onwaardige
behandeling, die men mij hier vooral 's morgens voor de afreis heeft doen ondergaan:
ik werd verplicht mij geheel uit te kleeden en onderzocht tot op mijn hemd ofschoon
ik de bewakers deed opmerken dat de politieke gevangenen nooit afgetast werden.
Men heeft mij alles afgenomen, zelfs een klein beeldje van den H. Antonius, hetwelk
ik van een beschermster gekregen heb die het uit Lourdes meebracht en dat ik nu op
den feestdag van dien heilige aan vader wilde geven. Toen ik voor zijn ziekbed stond
en hem die gedenkenis wou toereiken, voelde ik dat mijn zakken heelemaal geledigd
waren. Een boek, dat ik gevraagd had te mogen meenemen om den tijd te dooden,
werd mij ook afgenomen, doch later gaf de adjudant de toelating het mij te
overhandigen. Na het onderzoek werd ik in de strafcel nr 25(1) gestoken, tot het
oogenblik kwam dat ik naar de griffie geleid werd.
's Avonds bij mijn terugkeer werd ik nogmaals

(1) Later eerst vernam ik dat dit de “gekkencel” was.
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onderworpen aan hetzelfde onderzoek. De bewakers verontschuldigden zich telkens
en zeiden dat zij op bevel handelden. Ik kan niet gelooven, geachte Heer Bestuurder,
dat dit bevel van U zou uitgegaan zijn en ik vlei me dan ook met de hoop dat het
voldoende zal geweest zijn U hiervan op de hoogte te hebben gebracht, om aan de
politieke gevangenen in 't vervolg zulke vernedering te besparen.
Met de meeste achting,
(w.g.) A. Borms.
N.S. - Mag ik UEd. vragen of aan de ongelijkheid in mijn schrijven van den 29n
l.l. aangeklaagd, reeds een einde gemaakt is?’(1).
Op bovenstaand verzet heb ik nooit een antwoord gekregen. Daarentegen was den
dag na mijn terugkeer uit Meerdonk reeds een onderzoek aan den gang over de
studentenbetooging in 't station te St.-Niklaas, en de onderbestuurder met den
tuchtdienst belast, kwam me daarover in de cel ondervragen. Mijn vader vernoemde
hij niet eens en ik bleef acht dagen in de grootste onrust over diens toestand. Dan
eerst vernam ik langs 't bezoek dat het doodsgevaar geweken was, want na mijn
afscheid had men weer 't ergste gevreesd, doordien 's avonds de koorts zeer was
gestegen. Maar vader had altoos het vast geloof dat de goede God hem niet zou laten
sterven, vóor ik zou vrij zijn. Ge moest eens gehoord hebben, met wat een overtuiging
hij telkens sprak van zijn ‘kontrakt met Onzen Lieven Heer’. Dat geloof zal hem
gered hebben.
Voor mij evenwel is die heele week na mijn terugkeer uit Meerdonk er een geweest
van angstige spanning, want alle dagen vreesde ik dat het onherroepelijke zou
geschieden. Aan mijn gezellen, vooral aan Dr. Limet, deelde ik mijn angsten mee,
waarop hij me dan telkens verweet dat ik de gelegenheid niet had waargenomen om
over de grens te vluchten.
Wat me ook zoo pijnigde, is die hardvochtigheid,

(1) Die ongelijkheid was dat de sekretaris van het Fransch krantje voor het opstellen van dat
blaadje 0.50 fr. per uur betaald werd en die van het Vlaamsch gedeelte slechts 0.30 fr.! Aan
dat onrecht werd dan een einde gemaakt.
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welke de gevangenisdirektie toen aan den dag legde: geen enkele van die heeren
sprak me een woord over mijn doodelijk zieken vader, terwijl, naar ik uit de beste
bron wist, het onderzoek over de betooging te St.-Niklaas streng werd voortgezet en
de gendarmen die me hadden begeleid, aan een verhoor werden onderworpen.
Goddank, vader herstelde allengs en de Voorzienigheid verhoorde zijn hartebede:
me triomfantelijk uit den kerker te zien treden. Dan was zijn levenswensch voldaan.
Na mijn vrijlating door een beroerte getroffen, herkende vader me nog aan zijn
doodbed. Met de laatste krachten die hem restten, drukte hij me de hand, prevelde
duidelijk: ‘Halleluja! Halleluja!’ en ging zacht de eeuwigheid in, den 24sten Januari
1929, zeven dagen na mijn uittocht uit den kerker.
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De gevangeniscensuur.
Zoolang de politieke gevangene in voorarrest zit, wordt op hem art. 252bis van de
‘politieke tuchtregeling’ toegepast en ontsnapt zijn briefwisseling aan het toezicht
van den bestuurder; maar dat voorrecht valt weg, zoodra hij veroordeeld is. Het
briefje dat hij dagelijks mag schrijven en de twee, die hij mag ontvangen, worden
dan door den bestuurder, ofwel door den onderbestuurder of den onderwijzer, dien
men met dat werkje belast, gelezen en gekortteekend, zooals we hierboven reeds
zagen. Die censuur was te Leuven uiterst grillig, zoodat ik werkelijk den indruk
gekregen heb, dat het heelemaal afhing van de goede of kwade luim van den censor,
of een brief doorging of niet.
Soms voor een nietigheid kreeg ik mijn schrijven terug en dan stak er een strookje
papier in, met een of ander uittreksel uit het reglement, zoo b.v. dat we op het
gevangenisregiem niet mochten vitten, ofwel dat we slechts over persoonlijke
aangelegenheden mochten schrijven. Die voorschriften werden vooral streng toegepast
op mij, wanneer ik het met de eene of andere inbreuk op de taalwet aan te klagen,
bij den bestuurder verkorven had.
Telkens als ik zoo een brief terugkreeg, nam ik mijn penhouder, stak het uiteinde
ervan in mijn inktpot en overstreek de gewraakte regels die gewoonlijk onderlijnd
of in den rand aangeteekend waren, met een laag inkt, zoodat de brief dikwijls op
een stuk zebra-vel geleek. Bij 't eerstvolgend bezoek zei ik dan wat de zoo
gecensureerde passus bevatte en mijn bezoeker of bezoekster lichtte den geadresseerde
in. Zulke brieven kregen daardoor een grootere waarde.
De strookjes, die de censor bij mijn geweigerde brieven voegde, heb ik ook
bewaard. Er zijn er bij die
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verdienen aangehaald te worden. Zoo o.a. dat hier: ‘De veroordeelden hebben 24
uur om hunne rechters te verwenschen. Al deze beschouwingen zijn in het
brievenverkeer niet toegelaten des te meer dat zij mondelings kunnen medegedeeld
worden.’ Ik ontving het met een geweigerden brief van 16 April 1923, waarin de
censuur volgende zinnen had onderstreept: ‘We zijn geen millionnairs,(1) doch
doodarme aktivisten, die de groote misdaad begingen, datgene voor hun Moeder
Vlaanderen op te eischen, waar ieder vrij volk als een levensrecht aanspraak op
maakt. Gelukkig hebben we onze Moeder zoo lief, dat we er gaarne voor lijden, hoe
meer hoe liever ja, als we maar weten dat dit lijden haar ten goede komt.
Voor zooveel ik de kinders achter dat vuil glas heb kunnen zien, waren zij allen
goed te pas. Herman leek me fel gegroeid en zeer gezond.’
Ik moest toen weer drie maand bezoek ontvangen in de ‘glazen biechtstoelen’,
omdat ‘De Voorpost’ van Gent, een brief van mij had laten verschijnen. 'k Had me
kunnen redden met te zeggen dat mijn dochter hem stenografisch had opgenomen
tijdens 't bezoek, anders zou de straf heel wat zwaarder geweest zijn. Nu bepaalde
zij zich bij die drie maand berooving van de spreekkamer en ook mocht mijn dochter
me heel dien tijd geen bezoek meer brengen. Al die maanden was de censuur ook
uiterst streng en 'k zond daar o.a. volgende schriftelijke klacht over aan den bestuurder
toen hij een louter dankbriefje voor een mijner weldoeners bestemd weigerde: ‘Wat
ik UEd. wil doen opmerken is dat dit schrijven naar een onbekenden weldoener (die
me reeds herhaaldelijk versnaperingen zond) te streng gecensureerd is en voor een
politieke gevangene die in mijn geval verkeert niets anders bevat, naar mijn
bescheiden meening dan persoonlijke aangelegenheden. Ik geloof, Hooggeachte

(1) Ik zinspeelde op het verschil in behandeling van rijke lui, als Coppée, en de Vlaamsche
politieke gevangenen. Baron Coppée werd b.v. in een villa-sanatorium geherbergd gedurende
heel zijn voorarrest en kwam per auto naar het gerechtshof.
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Heer Bestuurder, dat gij er niet genoeg rekening mee houdt, hoe zwaar die boeien
ons knellen, die men om onze gedachten wil slaan en welke niet nutteloos zouden
dienen vaster geschroefd te worden. Ik vraag me waarlijk af, na dien geweigerden
brief, wat ik nog mag schrijven?
Ik ben dan ook zoo vrij U dien brief nogmaals weer te sturen, opdat ge mij zoudt
willen aanduiden wat er verkeerds in staat.’
Daar de brief geweigerd bleef, voegde ik hem bij een schrijven voor mijn advokaat,
Mr. Van Dieren, want met hun verdediger mogen al de gevangenen briefwisselen
zoogezegd zonden censuur. Doch ook dat briefgeheim eerbiedigde men bij mij niet
want ik kreeg alles terug, omdat, tegen 't reglement, een boodschap voor een derden
persoon in mijn brief aan den advokaat stak.
Dergelijke plagerijen vanwege den censor kwelden me zoozeer, dat ik veel liever
een dag in de donkere strafcel, ‘'t cachot’ zooals ze zeiden in de gevangenis, zou
hebben gezeten, op water en brood, dan een brief terug te krijgen van de censuur.
Wat me dan nog meer pijnigde 't is wanneer brieven die niets dan de zuivere
waarheid bevatten, terugkwamen met de geschreven, later de gedrukte vermelding:
‘Het is verboden in de brieven onjuiste of tendencieuze aanhalingen uit te drukken’
of nog erger eigenhandig van den bestuurder: ‘Leugenachtige en tendencieuze
berichten in de briefwisseling worden niet doorgelaten.
De Br.
E.B.’
Een schrijven naar vader Brans, te Eppegem, waarin ik hem een verjaardag wenschte,
werd een heele week door den censor teruggezonden, daar ik het telkens wijzigde:
eindelijk gaf ik het dan tersluiks mee op 't bezoek. Gelukkig dat ik die veiligheidsklep
had, zooniet had dat knevelen me razend gemaakt.
Een uiterst pijnlijk geval was het inhouden van een brief dien ik den 1sten Maart
1927 zond aan de familie Rousseau te Borgerhout, om een groet te brengen aan hun
stervenden oom, die ik zeer goed gekend had. Deze overleed den 3den Maart, zoodat
mijn laat-
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ste groet hem nog juist zou hebben bereikt. Ook mijn rouwbeklag aan mijn vriend
Rousseeu en zijn gade, liet de censor niet door; dit alles omdat hij sedert het
zakken-plakken-incident. waar we hierna zullen van gewagen, meer dan ooit uit zijn
humeur was.
Ik had de gewoonte boven mijn gevangenisbrieven de leus te schrijven
A.
V.V.K.
V.(1)
en ze te eindigen met den kreet, waarmee ik mijn doodvonnis begroet had: ‘Leve
Vlaanderen!’ Dr Jacob schrijft in zijn brosjuur: ‘Borms in de Cel’ (blz. 25) dat hij
een brief in handen kreeg, waar de censor dezen uitroep dik had doorgehaald. ‘Alsof
hij met zijn zwarten inkt Vlaanderen van de wereldkaart kon schrappen!’
Op 't bezoek toonde me een mijner beschermsters, een Antwerpsche dame een
gecensureerd schrijven dat ze van mij ontving, en waarop onze bestuurder eigenhandig
kleineerend kommentaar had gekrabbeld.
Het hatelijkste evenwel dat hij als censor tegen mij heeft uitgehaald was de
verminking van den tekst op een foto van een Vlaamsch turnfeest. Mijn
oud-schoolmakker en vriend Hektor Metsers, een der talrijke vooraanstaande
aktivisten uit mijn geboortestad (‘quelle St.-Nicolas pour le pays’(2) liet de
onderzoeksrechter Bilaut zich eens ontvallen) zond me die herinnering van een hulde
hem te Hulst, zijn ballingsoord, gebracht door den turnkring dien hij jaren geleden
te St.-Niklaas stichtte. Hij schreef er volgende opdracht op: ‘Turnfeest te Hulst 27
Mei 23. Aan mijn oude schoolmakker en trouwe vriend, Vlaanderens voorman en
groote martelaar’ en teekende: H. Metsers. Den 14den Augustus 1923 bracht adjudant
‘Doodskop’ deze foto in mijn cel en zei dat ik ze met den oorspronkelijken tekst niet
mocht ontvangen, maar dat de bestuurder er een lichte wijziging had aan toe-

(1) Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus!
(2) Wat een St.-Niklaas voor het land! - Voor Vlaanderen, zeker! en we hebben het hoofdzakelijk
te danken aan den Waschen Studentenkring.
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gebracht. Daarop verliet hij mij en dan zag ik dat ‘martelaar’ was verminkt in
‘makelaar’.
Onmiddellijk voelde ik den venijnigen steek van ‘Boeddha’ en 'k was al blij dat
ik de verminking niet vroeger had gezien, want dan had ik me misschien moeilijk
kunnen bedwingen en zou men het dokument voorzeker hebben teruggeëischt.
Ik wist wel dat van de briefwisseling, die voor mij bestemd was, veel voor den
censuur-rooster bleef steken, maar dat het zoo een hoop zou zijn, had ik niet vermoed.
Immers volgens het reglement moest men mij al de achtergehoudene ter hand stellen
bij mijn ‘ontslag’ en waarlijk enkele dagen vóór den uittocht werd de heele stapel in
310 gebracht. Er waren ook kranten bij, zelfs een nr. van ‘The Times’, die nochtans
op de lijst der toegestane bladen stond, maar het was een ‘City of London Number’
en dien ondertitel zal de censor tevergeefs op de ministerieele lijst gezocht hebben.
Een heele karrevracht papier zou ik moeten meenemen hebben, had ik ‘De Tijd’ van
Gent, niet daar gelaten, want heele jaargangen waren dat geworden: de redaktie was
immers zoo vriendelijk geweest me de krant dagelijks te sturen, heelemaal gratis,
doch de censuur had er steeds beslag op gelegd, enkele nummers uitgezonderd, die
bij vergissing - quandoque dormitat bonus censor(1) - door de mazen geraakten, maar
dan was het een echte jacht vanwege den ‘Doodskop’ om die terug te bemachtigen.
En of hij bij dergelijke gelegenheden ‘sigaren’ uitdeelde aan de bedienden, die dat
onheil niet hadden weten te beletten.
Wat ik aan briefwisseling in dien stapel vond, waren heele dozijnen kaarten van
Vlaanderen met het leeuwenvlaggetje onderaan, destijds uitgegeven door onze
strijdgenooten van Deurne: kaarten van de IJzerbedevaart, van de Meibetooging te
Kester, een paar met ‘Voor Vrij Vlaanderen’, eene ook uit Göttingen van mijn trouwen
wapenbroeder Raf Verhulst. Ze was gedagteekend Kerstmis Ochtend 1925 en al las
ik ze eerst meer dan drie jaar later, toch ontroerde ze me nog diep.

(1) De brave censor sluimert wel eens.
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De tekst luidt als volgt: ‘Lieve Broeder, Al wat Vlaanderen liefheeft is met U op dit
oogenblik in gedachten vereenigd. Uw cel is gevuld met de liefde van duizenden. In
knielende houding maakten de Gemeentenaren van 1302 zich gereed tot den strijd
en behaalden de Overwinnnig. Wij begrijpen U. De Ster van Bethlehem gloort boven
uw kerker. In uw cel wordt Vlaanderen's zelfstandigheid geboren.
Alles voor Vlaanderen! In naam der Vlaamsche bannelingen te Göttingen. Uw
broeder
(w.g.) Raf Verhulst en zijn vrouw.’
Op den kant teekende ook een Vlaamsch Oudstrijder, Frans Naudts.
Kaarten en brieven met verscheidene handteekeningen werden me doorgaans
onthouden en dergelijke, o.a. van bedevaarders, van onze uitgeweken vrienden in
Noord Nederland, tot Oktober 1924 steeds met den naam van den geliefden Dr.
Depla, z.g. vooraan, vond ik met tientallen. Ze hadden den censor niet kunnen
vermurwen ook niet wanneer ze geschreven waren bij priesterwijdingen, o.a. toen
de E.H. Willem Depla en de Eerw. Pater Lambrecht hunne eerste Mis deden in het
gastvrije Noorden.
Al de gelukwenschen, me gestuurd ter gelegenheid van mijn 3000sten
gevangenisdag in April 1927, gingen in den ‘Bundel Borms’ zooals dat heette, vroeger
jaren luidde het ‘Au dossier’. Ook de heilwenschen bij het ingaan van mijn 10de
gevangenisjaar (8 Februari 1928) en die voor mijn zilveren bruiloft (23 Februari
1928) deelden hetzelfde lot. Daar waren meer dan tweehonderd telegrammen bij, en
zelfs wanneer die van volksvertegenwoordigers kwamen, vonden ze geen genade bij
den bestuurder. Aangeteekende brieven hield hij in, brieven van zieken uit het
sanatorium Joostens te St.-Antonius (Brecht), een briefkaart van professor Scharpé,
een van Felix Timmermans en een van Staf Bruggen, een gedicht van onzen
oud-lotgenoot Dr. Bruwier, eveneens het aandoenlijk schrijven van een Vlaamsch
meisje uit Antwerpen, een uur vóór het binnengaan in 't klooster. Het doodprentje
met foto van onzen diepbetreurden leider H. Meert werd
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in een omslag gestoken, met het opschrift: ‘Au dossier de Borms’. Nog vond ik in
het pak een uitnoodiging om lid te worden van den Oud-Germanistenbond te Leuven,
uitgaande van den Z.E.H. Professor A. Boon en van de professors L. Grootaers, L.
Scharpé en J. van de Wijer. En dan nog allerlei vragen, o.a. om een foto te willen
onderteekenen, om mijn naam te schenken aan een nieuwe visscherssloep te Heist,
om een aanbeveling voor de eene of andere betrekking, en dergelijke meer. Vlaamsche
priesters, zelfs een van uit Noord-Amerika, schreven me dat ze voor mij en de mijnen
baden aan het Altaar, doch dat werd gevaarlijk geacht en ik mocht het niet vernemen,
evenmin als de sympathiebetuigingen van stamgenooten uit Nederlandsch-Indië.
Boeken en brosjuren behoorden ook tot de verbeurdverklaarde stukken: o.a. een
overdruk van Dr. H.P. Schaap, uit ‘De Dietsche Gedachte’, en ‘De Noordhoorn’ van
dichter R. de Clercq, waarbij een mooie brief behoorde met de vermelding dat die
tweede uitgave me opgedragen was. Ik heb zulks eerst mogen vernemen bij mijn
invrijheidstelling. Dan ook kreeg ik eerst de reproduktie van een prachtwerk van
onzen aktivistischen medestander, ingenieur R. Kimpe, nl. een Kristus aan het Kruis,
die me onthouden was geworden, zeker ook omdat op de achterzijde een genegen
opdracht stond. Dat alles hield men voor staatsgevaarlijk, evenals de heerlijke
muurkalenders ‘Groot Nederland’ van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Eén enkele vijandige uiting vond ik in dien hoop, namelijk een prentkaart met 't
muzeum van Tervuren, gepost te Boschvoorde en waarop deze hartekreet stond:
‘Crèves-y.
Un Wallingant(1)
Ernest J.’
‘Af te geven bij ontslaging’, schreef de censor erop. 't Verwondert mij dat ze nadien
niet gevoegd werd bij de doodsbedreigingen, die men de laatste weken van mijn
gevangenschap allemaal zou doorlaten. Maar dat is een andere geschiedenis, waarmee
we deze gedenkschriften zullen sluiten.

(1) Krepeer er. Een Waalschgezinde.
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Wanneer ik nu af en toe die briefwisseling in handen neem, welke een kleingeestige
en soms hardvochtige censuur me zoolang ontzegd heeft, word ik nog ontroerd. Want
er zijn daar echt treffende bewijzen van genegenheid en trouwe aanhankelijkheid
bij. Een ervan, geschreven door een mij onbekend fabrieksmeisje uit Vilvoorde, was
echt aandoenlijk in zijn eenvoud, doch werd dan ook fel bewerkt met het blauw
potlood van den censor.
Tegen al het misselijk gedoe van de censuur heb ik herhaaldelijk verzet
aangeteekend bij de direktie van de gevangenis; maar meestal bleven die klachten
onbeantwoord ofwel liet de bestuurder mij weten: ‘Kan zich tot den minister wenden.’
Waarom ik hem dan eens terugschreef: ‘Dat ware zooals ons volk zegt: bij den duivel
te biechten gaan’.
Immers, wat ik van de ministers te verwachten had, ondervond ik best, toen ik in
Maart '26 aan minister Poullet, die destijds de leiding van het departement van justitie
in handen had, vraagde het lasterlijk artikel einde Februari 1926 door Rudiger-Wullus
in ‘La Libre Belgique’ geschreven, te mogen beantwoorden. Den 11den Maart ontving
ik een weigerend antwoord, onderteekend door den algemeenen bestuurder van het
gevangeniswezen te Brussel, Didion, die voorzeker handelde volgens opdracht van
den minister. Toen ik me vroeger reeds tot het gevangenisbestuur gewend had om
eerroovende aanvallen vanwege de franskiljonsche pers te weerleggen, had men mij
daarvoor naar den minister verwezen: doch dat was op dat oogenblik de Waal Masson
van wien we niets goeds te verwachten hadden. Hij was het immers, die in 1923 aan
den Vlaamsch-nationalistischen volksvertegenwoordiger Mr. Hendrik Picard
geantwoord had, dat vóór tien jaar zelfs niet aan een strafvermindering voor mij kon
gedacht worden.
Maar toen eenmaal de zoogezegde ‘Vlaamsche leider’ Poullet aan 't hoofd van
justitie was gekomen wou ik de kans wel wagen en ik zond hem dan ook het
verzoekschrift waarvan hierboven sprake. Het antwoord kwam dus, dat ik moest
zwijgen zoolang ik in den kerker zat, en de
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Wullussen derhalve ongehinderd en straffeloos hun laag werk mochten voortzetten
tegenover een politieken gevangene, die zich niet kon verdedigen.
Door mijn strijd met de censuur verloor ik in Augustus 1925 mijn plaatsken op
het doksaal. Ik zette zulks uiteen in een brief van 12 Augustus '25 aan Mr. Van Dieren
dien ik hier laat volgen:
‘Einde Oktober (1924) liet ik in ons gevangenis-blaadje “Streven naar beter Leven”
de woorden verschijnen van “O Kruise den Vlaming...”, den schoonen Lofzang, die
dienzelfden Zondagnamiddag in de kapel zou gezongen worden. Maar voor de Mis
reeds deelde de leider op 't doksaal ons mede, dat hij daartoe verbod gekregen had,
en dat ook de andere Lofzangen uit ons “Vlaamsch Hosanna”’ waarin de ‘woorden
“Vlaanderen” of “Vlaming” voorkwamen, niet meer mochten worden uitgevoerd.
Zulks trof me diep, dat kunt ge wel denken. 'k Zweeg nochtans en wachtte een
gunstige gelegenheid af, om dien grievenden maatregel te doen intrekken. Ik meende
die gelegenheid gevonden te hebben in de Meimaand, en wees er toen op in een
“rapportbriefje” - zoo heet men de open briefwisseling van de gevangenen met het
Bestuur - dat door een spijtige beslissing het vorig jaar genomen, de schoonste
Marialiederen, die in ons zangboekje stonden, niet konden uitgevoerd worden.
De Bestuurder was toen juist ziek gevallen, en ik kreeg geen antwoord. 'k Nam
me evenwel voor, zoodra zijn ziekteverlof zou geëindigd zijn, mijn vraag te herhalen.
Dat deed ik dan ook den 29sten Juli l.l. en na aan mijn vorig rapportbriefje herinnerd
te hebben, vraagde ik dat 't schoon Marialied “Liefde gaf U” of “Onze Lieve Vrouw
van Vlaanderen” zou mogen gezongen worden den Zondag na O.L. Vr. Hemelvaart,
in het Lof.
Daarop kreeg ik 's anderen daags het antwoord: “De vorige beslissing blijft
gehandhaafd”.
Ik meende het daar niet te mogen bij laten en schreef den 31sten Juli een nieuw
rapportbriefje, waarin ik vraagde “of de vorige beslissing ook zou gehandhaafd
blijven in geval ik me van het doksaal terugtrok als gewoon kapelzanger.”
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Neen, was ditmaal het antwoord.
Den 1sten Augustus schreef ik dan terug:
Vermits dus het verbod wegvalt, zoo ik het doksaal verlaat, zal ik mijn ontslag
indienen als gewoon kapelzanger, den 15den a.s. Ik hoop dan dat den 16den Oogst
“Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen”, zal mogen gezongen worden.’
‘Den 3den werd daarop geantwoord:
Nota genomen van zijn ontslag, dat intreedt op heden.’
‘Den 6den zond ik dan een laatste briefje dat luidde als volgt:
Ten einde den betreurenswaardigen maatregel te doen intrekken, die verbood de
schoonste lofzangen uit ons “Vlaamsch Hosanna” te zingen, had ik me bereid
verklaard mij na den 15den dezer van het doksaal terug te trekken als gewoon
kapelzanger. Ik was dan ook verwonderd Onmidddelijk het doksaal te moeten verlaten
en tevens te vernemen dat ik mijn ontslag gekregen had als zanger in het groot koor.
Wordt zulks gehandhaafd, zoo zou ik daar niets anders in kunnen zien dan een
ongewettigden maatregel tegen mij getroffen, uitsluitend en alleen om mijn Vlaamsch
zijn’.
‘De maatregel werd niet ingetrokken.’
Zoo geraakte ik dus door de vijandigheid van het bestuur de gunst kwijt, nog ooit op
het doksaal te mogen verschijnen. Ik had daar altijd veel van gehouden, niet alleen
omdat ik gaarne zong, en de kapelzangers daarboven op een gemakkelijken stoel
mochten zitten, maar ook doordien ik er de gelegenheid kreeg menigen ongelukkige
te helpen. Dat zou nu voorgoed gedaan zijn, want eveneens van het uitgebreid koor,
dat de plechtige Missen op de hoogdagen uitvoerde, mocht ik geen deel meer
uitmaken, en zelfs werd me 't oorlof ontzegd des Zondags 's avonds op 't koncert in
't centrum nog te mogen als zanger optreden. Een heelen tijd, na de vrijlating van
onzen Vlaamschen voorzanger, makker Karel Fossey, was ik, ofschoon daartoe
minder geschikt, hem daar opgevolgd, om te verhinderen dat het Vlaamsch lied van
't programma zou verdwijnen. Vergeleken met den Waal-
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schen bariton, een gewezen opera-zanger, maakte ik evenwel zoo een jammerlijk
figuur, dat ik later overgelukkig was toen deze zich, uit genegenheid voor de
Vlamingen (hij was overigens van Vlaamsche afkomst) bereid verklaarde af en toe
in onze taal te zingen. Hij deed het weldra uitstekend en durfde met Kerstmis reeds
Wambach's ‘Kerstnacht’ aan.
Na mijn verwijdering van het doksaal heeft hij mij op 't Zondagskoncert heelemaal
willen vervangen.
Toen ik opnieuw de kerkelijke diensten moest bijwonen beneden in de kapel werd
ik niet meer opgesloten in de ‘doodkisten’, want intusschen had Brussel toegestaan,
dat de politieke gevangenen op een houten stoel mochten zitten, achteraan naast het
biechtgestoelte. Zoo werden van tijd tot tijd enkele verbeteringen ingevoerd, ook
voor de gewone gevangenen, die bijvoorbeeld vanaf den 15den December 1923 's
morgens bij de opening der cellen, even na zes uur dus, licht kregen, wat tot dusverre
altijd voor iets onmogelijks was gehouden geworden. Wat zij niet zullen vermoed
hebben, is dat zij dien zoo welkomen maatregel hebben te danken gehad aan onzen
goedaardigen lotgenoot, den drukker Dieudonné, die na zijn vrijlating een
welwillenden ambtenaar van het centraal bestuur tot deze menschlievende verzachting
heeft weten over te halen. Wij, als politieke gevangenen, genoten die gunst reeds
sedert ettelijke jaren.
De bestuurder te Leuven voerde ook nog enkele nieuwigheden in, gedurende ons
verblijf aldaar: o.a. liet hij sedert 1923 's morgens op Kerstdag van cel tot cel een
fijn tarwebroodje uitdeelen en van Paschen 1925 af kreeg ieder een hard gekookt ei:
het eenige ei dat een gezonde gevangene proeft per jaar. Een karig geschenk zal men
zeggen, maar toch wordt er ginder naar getracht en zijn de celbewoners er dankbaar
voor, zooals volgende bijdrage van een Waal, die in den kerker Nederlandsch leerde(1)
en aan onze wedstrijden deelnam, bewijst. Ze verscheen door

(1) Het aantal Walen, die zich toelegden op onze taal was zeer gering. Overigens, het bestuur
moedigde de studie van het Nederlandsch niet in 't minste aan.
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hem zelf vertaald naar zijn oorspronkelijken Franschen tekst, in het Paaschnummer
van ‘Streven naar beter Leven’, den 4den April 1926 en de inzender behaalde er een
prijs mee in den letterkundigen Paaschwedstrijd van dat jaar.

Paascheieren in den hof
Het was verleden jaar!......
Volgens de volksoverlevering vertrokken de klokken op Witten Donderdag
naar Rome; op Paaschavond kwamen zij terug en brachten aan de kinderen,
eieren die door Z.H. den Paus gewijd werden. Maar dat jaar, gebeurde er
iets zonderlings, waarvan men in de legende nooit had hooren spreken...
De klokken vlogen samen, bij hunne terugreis, volgens de streek waar zij
woonden. Deze van Mechelen, Leuven, Brussel, Antwerpen, enz. maakten
de talrijkste groep uit, en zij kakelden, babbelden, praatten gelijk oude
babbelkousen, zoo luid dat men er zou doof van geworden zijn.
Plotseling zegde de klok van St. Rombouts tot de andere:
- Mijne zusters, wij zullen ons eens goed vermaken! want de grootste
vreugde is toch wel, een weinig vreugde te brengen aan wie lijdt. Dus
wanneer wij boven dit groot gebouw daar, zullen vliegen, zullen wij een
paaschei laten vallen in den tuin van den Bestuurder van dit huis.
- Wat voor een huis is dat? vraagt met een schelle stem het kloksken van
Bornhem.
De klokken van Leuven antwoordden in koor:
- Wel, kent gij dit huis nog niet? Het is de gevangenis waar de misdadigers,
de dieven opgesloten zitten.
- Foei! zegde Brussel, aan de galeiboeven paascheieren geven, terwijl
zoovele kleine kinderen, deze engels der aarde, er geene zullen ontvangen.
- Wel, hernam St. Rombouts, daar zijn lijdende mannen; (en de man die
lijdt is een groot, beklagenswaardig kind). Daar zijn ook ongelukkigen die
hunne losbandigheden van vroeger beweenen, die er berouw over hebben;
(en het berouw is de zuster van de onschuld). Mijne zusters, geeft hun
omdat zij lijden, omdat zij weenen; geeft hun... zij zullen zoo tevreden
zijn!
Alle klokken keurden die woorden goed, verdubbelden hun gelui, en in 't
voorbijvliegen boven den tuin, lieten zij er het dikste ei neervallen.
Daarna vlogen zij ter sluik en heimelijk lachende heen. En wanneer al de
klokken hunnen tol aan het lijden betaald hadden, begonnen zij hun vroolijk
halleluja te zingen.
Wat zegt ge? Eieren in den tuin? Ja, wanneer de Heer Bestuurder naar
zijnen hof kwam, lagen er gelijk het manna van de Israëlieten in de
woestijn. De grond was er gansch mee bedekt; er waren er groote en kleine,
witte en roetzwarte, lange en korte. Men zou gezegd hebben dat het
gesneeuwd
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had. Bij het zien van dien overvloed, dacht de Heer Bestuurder:
- Wat goed buitenkansje voor mijn groote kinderen! Wat zullen zij gelukkig
zijn! Zij zullen nu ook een paaschei ontvangen.....
Lecram.
Wel een bewijs dat de gevangenen gevoelig waren voor geschenken en de goede
bedoeling van den bestuurder wisten te waardeeren. Want dat hij het goed met hen
meende, staat buiten kijf. Hij droeg zijn ‘kinderen’ voorzeker een warm hart toe en
zooals ik hem eens zegde: hij ware een volmaakt bestuurder geweest voor een
gevangenis in Wallonië. In Vlaanderen evenwel hoorde hij niet thuis en alsof hij
zulks voelde zette hij zich schrap tegen alles wat eenigszins kon afbreuk doen aan
de voorrechten van de Walen in 't Vlaamsche land. Vandaar zijn haat tegen het
Vlaamsch-Nationalisme, dat hem voorzeker als een rechtstreeksche bedreiging
voorkwam. Zijn Waalsche drift zooals we vroeger reeds zagen deed hem dan ook
daden verrichten, welke zijn beter ik nadien wel zal betreurd hebben. Van zijn
onbillijke, ja echt hatelijke handelingen moeten we alvorens dit hoofdstuk te sluiten
hier nog een paar voorbeelden aanhalen:
We zeiden vroeger al dat het Vlaamsch gedeelte van het gevangeniskrantje onder
strenge censuur stond. De Fransche redaktie daarentegen was daarvan vrijgesteld.
Volgend eigenhandig schrijven van den heer Bertrand bewijst het: ‘La censure n'existe
pas pour le texte français parce que l'auteur de celui-ci n'a pas de vues tendancieuses
de nature à compromettre la direction, qui est l'éditeur du journal.
Le D.(1)
B.’
We bewezen reeds dat de Fransche sekretaris van dat krantje, van de vrijheid, die
hem gelaten werd, misbruik maakte om zijn anti-Vlaamsche anti-volksgezinde,
militaristische en pro-Fransche gevoelens lucht

(1) Er bestaat geen censuur voor den Franschen tekst, omdat de schrijver van dien tekst geen
tendentieuse inzichten heeft welke de direktie, die het blaadje uitgeeft, in opspraak zouden
kunnen brengen. De B(estuurder).
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te geven dikwijls op een wijze die andersdenkende lezers moest krenken. Ik trad
vooruit in het blaadje als Vlaming, als demokraat en als voorstander van den vrede,
maar ik deed het steeds op een wijze die niemand kon kwetsen.
Ziehier wat ik naar aanleiding van die censuur den 23sten Februari 1923 schreef
in een rapportbriefje, aan den bestuurder:
‘..... Zeker zult ge van mij nooit verkrijgen dat ik één enkel woord zal schrijven
tegen mijn overtuiging, maar dat belet niet dat de waarheid van mijn berichtjes aan
de strengste kritiek mag getoetst worden.
Toch ligt er een strekking in, zult ge aanvoeren; ja, dat geef ik grif toe, maar die
ligt nog veel meer in het Fransch gedeelte waarin alles door een Franschen bril gezien
wordt.
Ik zou UEd. daarvan een aantal sprekende bewijzen kunen geven. Doch het is
waar, met de Franschgezinde neigingen van onze regeering, zal zelfs de hevigste
Franschdolheid niemand in opspraak brengen. Enkel de vaderlandsche strijd van een
Vlaming voor zijn goed recht, om zijn land aan de klauwen van Frankrijk te
onttrekken, kan “compromittant” zijn voor een Belgischen ambtenaar.’
Ook op zedelijk gebied heeft het Vlaamsch blaadje nooit aanstoot gegeven, het
Fransche wel, zooals de bestuurder genoegzaam weet. En toch voor ons een strenge
censuur; voor de Walen niet! Kan het partijdiger?
Die onbillijke handelwijze griefde mij natuurlijk, maar heel wat erger was de
hatelijkheid waarmee bijvoorbeeld tegenover mijn bezoekers werd opgetreden. Zoo
o.a. tegenover die Antwerpsche strijdgenoote, aan wie men den dag zelf waarop ze
mij wilde komen bezoeken, volgenden brief liet geworden:

‘Leuven, den 5 December 1923.
Mejuffer,
In antwoord op uw schrijven van 30 November l.l. heb ik de eer U mede te deelen
dat de reden die U opgeeft om den genaamden Borms te bezoeken niet
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genoegzaam gegrond is om een aanvraag tot bezoek te staven.
Groetenissen.’
De heer Bertrand deed dit onderteekenen door een zijner onderbestuurders.
Die ziekelijke, weinig bemiddelde en alleenstaande juffrouw kwam dus den 6den
December, op St-Niklaasdag, naar Leuven, zonder van die weigering iets af te weten:
ze werd er onhoffelijk ontvangen, daar men haar verweet dat zij slechts gebaarde
den brief van de direktie niet gekregen te hebben; en nochtans die brief draagt den
poststempel: Leuven 6-12-'23.
Ik had op dat oogenblik vier andere bezoekers: drie familieleden en een priester,
een mijner oudleerlingen van 't Antwerpsch atheneum. Men wees niettemin die arme
juffrouw de deur en zonder me zelfs van verre gezien te hebben, werd ze weenend
op straat gezet.
Het hatelijkst van al is de bestuurder evenwel opgetreden tegen onze
Noord-Nederlandsche beschermster, de reeds vermelde ‘gevangenismoeder’, die me
sedert Februari 1921 onafgebroken alle eerste Donderdagen van de maand een bezoek
bracht. We wezen er reeds op, dat de bestuurder begin 1923 aan die weldoenster der
gevangenen den toegang tot zijn tuchthuis weigerde. Dat verbod viel juist samen met
de straf waarvan ik hierboven gewag maakte en welke ik opliep voor den brief, die
in ‘De Voorpost’ verschenen was. Ik richtte me dus per rapportbriefje tot den
bestuurder, eveneens den 23sten Februari 1923, en vraagde hem of er eenig verband
was tusschen die straf en den dwangmaatregel tegen onze beschermster getroffen?
Ik eindigde het briefje als volgt: ‘Daar Mevr. (hier de naam der dame) me meer dan
twee jaar regelmatig heeft mogen bezoeken en niets in hare handelwijze, die steeds
enkel door edelmoedige naastenliefde voor een zwaarbeproefden gekerkerde werd
ingegeven, een ontzeggen van die gunst kan verklaren, ben ik zoo vrij, Hooggeachte
Heer Bestuurder, UEd. om de reden te vragen van dit verbod.’
Den 24sten Februari ontving ik daarop dit eigenhandig door den heer Bertrand
geschreven antwoord:
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‘Mevr....... van Hollandsche Nationaliteit zijnde,(1) is verzocht geworden zich aan
den minister van justitie te wenden, om verder bezoeken te mogen brengen. Het feit
staat niet in verband met de andere maatregelen; het was voltrokken als de oorzaak
derzelfden (sic) zich voordeed.
De Br.,
B.’
Op mijn geschreven vraag, waarom tot dien maatregel werd overgegaan na meer dan
twee jaar regelmatig bezoek? kreeg ik letterlijk het antwoord:
‘Omdat aan het bestuur het gepast scheen’. (resic).
Ik kon dus slechts gissen welke de redenen konden zijn, die den bestuurder tot dat
vijandig optreden tegenover een hoogstaande Noord Nederlandsche vrouw, hadden
bewogen. Dat het zijn anti-Nederlandsche drift was, die hem in dezen had geleid
stond evenwel bij mij vast. Ik kreeg er het stellig bewijs van, toen me onderstaande
brief in handen kwam, die evenwel nog heel wat krassere redenen aangaf dan ik had
kunnen vermoeden:

‘Leuven, den 9 April 1923.
Tuchtdienst.
No 1541
Mijnheer de Minister,
Ik heb de eer U te laten weten, in antwoord op de apostil van den 6 l.m. 1e Sectie,
Nr 45, Litt. B., waarvan de bijlage hiernevens, dat mijn bestuur, na, in der daad, een
heelen tijd aan Mevr............. de toelating gegund te hebben aan de politieke
gevangenen bezoek te brengen, geraadzamer geoordeeld heeft, gezien hare
nederlandsche nationaliteit en den rol door de drukpers aan zekere personen van
hollandsche oorsprong in België gevestigd toegeschreven, die dame te verzoeken,
haren verlof(2) door den H. Minister te doen bekrachtigen.
Daar, overigens, politieke veroordeelden, aan wie

(1) Onderstreept door den bestuurder.
(2) Lees: hare toelating. Men heeft hier telkens staaltjes van het Nederlandsch dat in de Belgische
officieele wereld gebezigd wordt, wanneer de taalwet hoeft toegepast.
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het bezoek van ongetrouwde vrouwen toegestaan was, met dezelfde zich verloofd
hebben, scheen het voorzichtig ook de getrouwde niet met gevangenen in aanraking
te laten komen, des te meer dat hunne philanthropische gevoelens ze aanzetten
telkenmale hunne beschermelingen te omhelzen, wat ook ten kwaade (sic) zou kunnen
genomen worden door de afwezige echtgenooten.
De meeste politieke veroordeelden ontvangen regelmatig het bezoek van leden
van hunne familiën, en van oude vrienden; in die voorwaarden, wordt de deelneming
van eene “marraine” ten minste overbodig.
De Bestuurder,
(w.g.) Bertrand.’
Kan het plomper? Omdat de franskiljonsche drukpers dag in dag uit, de
Noord-Nederlanders, vooral degenen die ons Vlamingen een goed hart toedragen,
door het slijk sleurt, ze hatelijk maakt en voor spionnen verslijt, wordt een snoode
verdenking geworpen op een edelaardige vrouw die aller eerbied en achting zou
moeten afdwingen, al was het maar om hare echt evangelische liefdadigheid. Zoo
een verdachtmaking kon in dien beperkten tijd der Roerbezetting de ergste gevolgen
na zich sleepen maar daar bleek de bestuurder dus niet voor terug te deinzen zoomin
als voor die laagheid de eer niet alleen van onze goede beschermster, maar
daarenboven nog van de beide zeer deftige juffrouwen die zich met onze twee jonge
lotgenooten verloofd hadden, aan te tasten. Al wie weet wat de Fransche
soldatenmeters waren in den goren oorlogstijd, zal dat scheldwoord ‘marraine’,
waarmee de bestuurder zijn lasterlijk schrijven eindigt, doen walgen. Had de heer
Bertrand den anti-Nederlandschen geest niet gekend, die in de ministeries te Brussel
heerscht hij zou nooit zijn smaadbrief hebben durven opsturen zooals hij het ook
geen oogenblik zou hebben gewaagd zich te verzetten tegen de taalwet van 31 Juli
1921 indien de Vlaamsche Belgicisten in de Kamer de strafbepaling door onze
gekozenen voorgesteld, niet als nutteloos, hadden afgestemd.
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Verdere gevangenisellende
Bij al die zedelijke kwellingen kwamen nog de lichamelijke mizeries. We hadden
het vroeger reeds over die hartstoornissen en den weerspannigen huiduitslag; een
derde kwaal begon me nu hoe langer hoe meer te hinderen, namelijk een steeds
toenemende hardhoorigheid. In December '23 ging ik daarvoor bij den
hoofdgeneesheer, Dr. Delmarcel, die me maandenlang behandeld heeft, eerst met
inspuitingen en dan met lucht in mijn ooren te blazen. Ik moest daarvoor telkens naar
de dokterskamer komen in het voorgebouw van de gevangenis, waar zich ook het
hospitaal bevindt. Zoo heb ik van zeer nabij den geneeskundigen dienst kunnen
nagaan en met eigen oogen vastgesteld hoe die hoofdgeneesheer de aan zijn zorgen
toevertrouwde zieke gevangenen verwaarloosde. In vleugel A moest hij een tiental
cellen binnengaan waar de niet doodelijk zieke patiënten lagen. Onze Waalsche
lotgenoot, Dr. Limet, kluisde daar ook. Welnu dat ziekenbezoek was altijd in een
paar minuten afgeloopen, meestal deed men de celdeur open en toe, zoodat zijn
zieken niet eens de gelegenheid kregen om een vraag te stellen. Toen ik den 8sten
December '23 met dien hoofdgeneesheer en zijn helper, den ‘majoor’-ziekendiener,
naar boven ging, zei deze hem:
Nr...... (in de 40, van de ziekenafdeeling) heeft weer 'nen brief afgegeven, waarop
Dr. Delmarcel dan knorrig antwoordde:
- 'k Heb geenen tijd om dat allemaal te lezen, wat die schrijven; en ze kunnen mij
spreken, nietwaar?
- Neen, heer dokter, dacht ik, dat kunnen ze niet, want ge zijt uit him cel voor zij
hunnen mond hebben kunnen openen.
Diezelfde hoofdgeneesheer heeft een epithelioma
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of kankerachtige huidontsteking van den armen Dr. Limet, welke ik heb weten
beginnen met een nietig puistje, geheel verwaarloosd en draagt mede de schuld van
diens vroegtijdigen dood. Volgens onzen zoo zwaarbeproefden Waalschen lotgenoot
was die ontsteking waarschijnlijk veroorzaakt door het dragen van de stijve
winterkleedij der gevangenen: immers, zooals de meeste politieke gevangenen had
Dr. Limet de middelen niet om zijn versleten burgerkleeren door nieuwe te vervangen
en moest hij uit armoede het grove winterboevenpak aantrekken.
Van ons allen was er geen die zoo leed in den kerker als die arme dokter, daar hij
voortdurend tegen zijn gevangenschap in opstand kwam en elk oogenblik om zoo te
zeggen den loggen steenhoop, waaronder hij ingemuurd zat op zijn vermorzeld hart
voelde drukken. Zijn toegewijde gade was een opoffering en deed al wat maar
mogelijk was om zijn lot te verzachten: aan haar en aan de voortdurende opbeuring
vanwege zijn Vlaamsche medegevangenen is het voorzeker te danken geweest dat
onze Waalsche vriend geen zelfmoord heeft gepleegd. Hij drukte ons herhaaldelijk
zijn vrees uit, krankzinnig te zullen worden, maar dat de kanker hem zou neervellen,
heeft hij nooit vermoed. In zijn ziekelijke opwinding schreef hij menigen brief aan
degenen, die hij verantwoordelijk hield voor zijn ongeluk; ministers, logebroeders,
en dergelijken, wat zijn toestand nog verergerde, want zij vervolgden daarna hun
slachtoffer met nog vinnigeren haat.
Dit kwam o.a. tot uiting in een verslag van den anthropologischen dienst onzer
gevangenis, welke dienst onder het ministerschap van den heer Vandervelde tot stand
gekomen, toen toevertrouwd was aan Dr. D'Hollander. Het verslag, dat voorzeker
door het centraal bestuur gevraagd was geworden, kwam in mijn handen en de lezing
ervan deed me de vuisten ballen van woede. Onze kranke lotgenoot werd erin
voorgesteld als een onbetrouwbare kerel(1), een ont-

(1) Letterlijk luidde, dat deel van het verslag: ‘d'une façon générale il y a lieu de se méfier du
sens moral de ce déséquilibré’ (over 't algemeen dient men den zedelijkheidszin van dezen
onevenwichtige te wantrouwen).
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aarde, een erfelijk belaste, een drankzuchtige... en (daarmee eindigde dat
‘geneeskundig’ rapport): een Duitschgezinde, die niet tot inkeer kwam; derhalve,
besloot de patriottische Dr. D'Hollander dat die Waalsche aktivist diende opgesloten
te blijven in de Leuvensche gevangenis!! En dat afschuwelijk verslag, waardoor die
diep ongelukkige Dr. Limet door zijn kollega zoo smadelijk werd afgemaakt, heeft
deze laatste opgesteld na één enkel, zeer vriendelijk onderhoud met zijn slachtoffer,
wien hij den indruk had gelaten 'n vriend te zijn die voor zijn verlossing zou ijveren!
Ik ben later verplicht geweest mijn lotgenoot de waarheid te zeggen, en hij kon zijn
eigen oogen niet gelooven wanneer hij die schandalige aantijgingen zwart op wit
zag. Terwijl de gevangenisdokters dus dien lijdenden medemensch zoo onmeedoogend
behandelden, hebben wij, zijn Vlaamsche kameraden, alles in 't werk gesteld om
hem te redden; zelfs een gemeenschappelijk verzoek hebben we tot invloedrijke
personen gericht om onzen beklagenswaardigen vriend, al was het maar voorloopig,
uit den kerker te helpen. Helaas, het mocht allemaal niet baten en zijn lijden ging
voort; ook zijn ziekte ondermijnde hem allengs meer en meer, nog altijd zonder dat
hij wist wat eigenlijk die stilaan verergerde huidontsteking was. Slechts door een
toeval vernam hij den ernstigen aard ervan. Op 'n Zondag, einde December '23, was
hij te bed blijven liggen en de tweede gevangenisarts, Dr. Willems, een franskiljon,
maar ik moet het getuigen, iemand die zijn gekerkerde zieken plichtmatig verpleegde
verving den eersten geneesheer. In de cel van Dr. Limet gekomen zei deze hem dat
hij zooveel pijn had en toonde de kleine wonde, want het puistje van vroeger was nu
al heel wat grooter geworden. Bij den eersten oogopslag erkende Dr. Willems de
kwaal en liet voorzichtig hooren dat best een heelmeester zou ingrijpen.
Van toen af drong de zieke erop aan dat hij zou geopereerd worden. Men had hem
gemakkelijk voorloopig kunnen vrijlaten wegens ziekte, of ook de wet Le Jeune
kunnen toepassen, die de voorwaardelijke in-
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vrijheidstelling mogelijk maakte nadat een derde der gevangenisstraf uitgeboet is:
Dr. Limet had op dat oogenblik reeds meer dan vijf jaar in den kerker doorgebracht,
en zijn straf was verminderd geworden tot tien jaar, dus was hij reeds over de helft!
Maar de loge loste hem niet en den 4den Februari 1924 werd onze deerniswaarde
gezel met twee cipiers naar het St.-Pietersgasthuis te Leuven vervoerd en daar in de
gemeenschappelijke zaal gelegd. Tien dagen later, nog voor de snede welke prof.
Debaisieux van de Leuvensche universiteit op de aangetaste plek had moeten
toebrengen, dicht was, deed men Dr. Limet terughalen naar ons tuchthuis, waar op
enkele weken zijn ziekte weer zoodanig toenam, dat zijn beulen het raadzaam achtten
hunne reeds ten doode opgeschreven prooi, den 24sten April '24, na 1954 afgrijselijke
kerkerdagen voorloopig vrij te laten. Het door de vrijmetselarij veroordeeld slachtoffer
stond al met een been in 't graf en ter voorkoming van opspraak binnen en buiten het
land wou men vermijden dat nog politieke gevangenen in den kerker zouden sterven.
Pas enkele dagen na zijn invrijheidstelling moest de lijder weer onder het snijmes
van prof. Debaisieux, ditmaal in een Leuvensche kliniek, waar de goedhartige
professor Scharpé voor gezorgd had. Toen de dokter die verliet mocht hij, Goddank,
te Ste Marie Geest, in Waalsch Brabant, met zijn goede gade de gulste gastvrijheid
genieten bij een doorbrave landbouwersfamilie, wier naastenliefde schril afstak tegen
de hardvochtige handelwijze van zoovele valsche vrienden, die nu hun vroegeren
weldoener den rug toekeerden. Zij moesten nochtans weten welke eerlijke drijfveer
dien menschenvriend had doen handelen gedurende de bezetting en hoe onbaatzuchtig
hij was geweest vermits hij verarmd uit den oorlog kwam en bij zijn vrijlating zelfs
geen middelen van bestaan meer bezat.
Ofschoon het reizen hem reeds lastig viel wegens zijn pijnlijke, niet meer te genezen
kwaal, wou de trouwe dokter me nog een blijk geven van zijn genegenheid, en hij
kwam me den 13den Juni '24 bezoeken in mijn eenzaamheid, hij die nochtans een
gruw had
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van de gevangenis, daar zij hem zoo schrikkelijk had doen lijden.
Ik liet niets blijken van mijn vrees, maar ik vond mijn vriend nog afgevallen; toch
was ik er verre van af te vermoeden, dat de forsche handdruk dien we malkander
gaven bij het afscheid, de laatste zou zijn in dit leven.
Enkele dagen daarna ontving ik in 't geheim een brief welke me meldde dat de
dokter uit schrik voor den liberalen minister Masson, (die aan den aktivistischen
voorman, Mr. Josson, toen insgelijks voorloopig vrij wegens ziekte, het bevel had
doen geven weer te keeren naar den kerker, en hem zelf, zoo vreesde hij, ook wel
opnieuw zou hebben durven inrekenen), tersluiks het land had verlaten en zich met
zijn echtgenoote te München ging vestigen bij zijn schoonzuster.
Beroemde Duitsche artsen werden daar geraadpleegd over zijn kwaal: zij spraken
schande over den Leuvenschen gevangenisdokter, die den armen lijder zoo slecht
had verpleegd.
Twee groote operaties werden nog beproefd, maar het mocht niet meer baten en
begin Oktober 1925 zond me Mevrouw Limet de doodmare van den martelaar, die
den 29sten September 1925 in een kliniek te München overleden was.
Treffende bijzonderheid: deze trouwe vriend van Vlaanderen stierf met op zijn
doodsponde ons Vlaamsch-Nationalistisch dagblad ‘De Schelde’, dat hij dagelijks
van makker Fossey uit Antwerpen ontving en hetwelk hij, reeds zieltogend, nog
poogde te lezen.
Dr. Limet was slechts zestig jaar oud: hij werd te Hoei geboren in 1865. Had men
hem niet vermoord in de gevangeniscel, hij zou voorzeker nog jaren hebben kunnen
strijden voor zijn levensideaal, waarbij Vlaanderen, hetwelk hij hartstochtelijk had
leeren liefhebben, een eereplaats innam. Zijn asch rust thans op het kerkhof te
Mülheim, in het Rijnland, dat hem na Wallonië en Vlaanderen het liefst was op de
wereld. Zij ruste er zacht terwijl wij het aandenken van onzen rechtgeaarden
Waalschen vriend
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in eer zullen houden en naar zijn voorbeeld den strijd zullen voortzetten voor ons
volk en voor de menschheid, zijn geliefkoosde leus steeds indachtig: ‘Vincere aut
mori’(1).
Sterfgevallen maakten altijd een zeer diepen indruk op ons in den kerker, ook weer
die dood van dezen geliefden Waalschen lotgenoot. En hoe pijnlijk telkens het nieuws
te ontvangen, dat ook dierbare strijdgenooten de eeuwigheid waren ingegaan zonder
dat men hun een laatste vaarwel had mogen toesturen. Bij het afsterven van onzen
edelen Limburgschen voorman, Dr. Quintens, die den 25sten April 1923 te Caberg,
bij Maastricht, in ballingschap overleed, deed zich het wondere samentreffen voor
dat ik, zonder iets af te weten van zijn toestand, die dagen voortdurend met hem
bezig was en den 26sten April, dus den dag na zijn dood, haastig een brief schreef
voor hem om dien 's namiddags op 't bezoek te kunnen afgeven. Volgens mij
vermoedelijk een geval van telepathie.
Gedurende de tien jaar mijner opsluiting heb ik in de cel ook het overlijden van
twee bloedverwanten moeten vernemen: in Oktober '23 dat van mijn achttienjarigen
neef Alfred Borms en in September '28 dat van mijn oude peettante Camilla, de
eenige zuster van mijn vader. Telkens drukte die rouw me zwaar. Voor mijn tante ze was als een tweede moeder voor mij geweest - vraagde ik officieel de toelating
om bij de begrafenis te mogen aanwezig zijn. Ziehier letterlijk het antwoord van het
ministerie:
‘Centrale Gevangenis te Leuven.
Telefonische mededeeling.
Afzender: Ministerie van Justitie.
Tekst: Gedetineerde A. Borms dient noch in vrijheid gesteld noch overgebracht
te worden om de begrafenis zijner tante bij te wonen. (Beslissing der rechtsgeleerdheid
van het departement van Justitie). Datum 1-10-'28.’
Zelfs het hooger personeel van de Leuvensche gevangenis was verontwaardigd
over dat hardvochtig ant-

(1) Overwinnen of sterven.
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woord, hetwelk slechts kon ingegeven zijn door den haat, die de Belgische
machthebbers dwaasheid op dwaasheid deed stapelen. Immers na al de gunstige
gelegenheden, welke zij hadden laten voorbijgaan om me vrij te laten, en zoo de
83.058 kaakslagen der Antwerpsche verkiezing van 9 December '28 te ontwijken,
was dit nu voor hen een laatste kans geweest: me voorloopig in vrijheid te stellen
wegens dien rouw in mijn familie. Een andere mooie gelegenheid was hun geboden
geworden in 1926. Den 16den Februari van dat jaar wendde mijn echtgenoote zich
met volgend verzoekschrift tot den heer Poullet, toen minister van justitie:
‘Aan den Weledelen Heer Minister van Rechtswezen
te Brussel.
Weledele Heer Minister,
Ondergeteekende, echtgenoote van Dr. August Borms, neemt eerbiedig de vrijheid
tot UEd. volgend verzoek te richten: Ik en mijn kinderen, we maken ons ongerust
over den gezondheidstoestand van den dierbaren Gevangene, die nu reeds meer dan
zeven jaar in de cel opgesloten zit. Gaarne zouden wij hem ter volledige geruststelling
willen laten onderzoeken door twee geneesheeren, Dr. Mulier te Leuven en Dr. De
Wals te Kortenberg, die ons aanbevolen werden en welke naar men ons verzekerde
bijzonder bevoegd zijn om de ziekte te kunnen vaststellen waaraan we vreezen dat
Vader lijdt: nl. slagader-verkalking.
In de vaste hoop, Weledele Heer Minister, dat dit verzoek niet zal geweigerd
worden, groet ik UEd. met den verschuldigden eerbied.
(w.g.) Cesarina Borms-Smet en hare zes kinderen.
Julius Lebrunstraat, 5
Schaarbeek’
Mijn gezondheidstoestand was toen werkelijk weer minder goed: er schortte sedert
eenigen tijd ook wat aan den pylorus, de verbinding tusschen maag en darm was niet
meer in orde en veroorzaakte me soms hevige pijnen.
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Den 1sten Maart ontving mijn echtgenoote van het Algemeen Secretariaat van Justitie
een gunstig antwoord op haar verzoek en den Zondag daaropvolgende, 7 Maart,
kwamen Dr. Gravez van Aalst en Dr. De Wals reeds naar de gevangenis en werd ik
om half vijf, na het Lof, bij hen gebracht in de kamer der geneesheeren, waar ze mij
beiden gedurende bijna een uur onderzochten. Het verslag dat ze daarna opstelden
besloot tot de wenschelijkheid van mijn spoedige vrijlating, daar een langer verblijf
in den kerker noodlottige gevolgen voor mijn gezondheid zou kunnen hebben.
Minister Poullet zou me toen gaarne voorloopig in vrijheid hebben gesteld, maar
de man, die zich door de Brusselsche franskiljons liet bespuwen, week voor de
Vlaamschhaters en liet me in de gevangenis.
De dokterskamer, waar dat geneeskundig onderzoek plaats had, lag, zooals we
vroeger reeds zeiden, in 't voorgebouw van de gevangenis, op de bovenverdieping
waar zich ook de ziekenkamers bevonden. Want dat waren geen cellen, maar ruime
en luchtige kamers, die nog slechts aan de gevangenis herinnerden door de staven
vóór de vensters. In eene daarvan heeft een berucht gevangene bijna dertig jaar
doorgebracht, n.l. Léon Peltzer, die in 1882 door het assisenhof van Brabant tegelijk
met zijn broeder, den ingenieur Armand Peltzer, veroordeeld werd om den 7den
Januari van dat jaar in nr. 159 van de Wetstraat te Brussel, den Antwerpschen advokaat
Bernays in een hinderlaag gelokt en vermoord te hebben. Armand was in 1885 reeds
onder het kerkerleed bezweken, maar Léon hield het vol en door zijn advokaat Mr.
Jules Le Jeune, die later minister van justitie werd, erlangde hij het voorrecht, dat
nooit een gewonen gevangene was toegestaan, n.l. opnieuw zijn burgerkleedij te
dragen, doch dan mocht hij niet meer onder 't oog van de andere gedetineerden
komen. Vandaar dat hij die ziekenkamer verkreeg met al de voordeelen welke daaraan
vast waren, doch nooit die kamer verliet(1) tot hij in 1911 werd vrijgelaten onder

(1) Hij schreef er o.a., naar men mij verzekerde, de honderden reeksen ‘spreuken en zedelessen’,
die op bordpapier geplakt in de cellen hangen en maandelijks vervangen worden. Ze zijn
tweetalig, maar de Nederlandsche tekst krioelt van fouten. Er komen zinnen in voor als deze:
‘De arbeid vermakelijkt het werk’ (8ste reeks); ‘de onnozelheid is eerweerdig’ (10de reeks);
‘een gegeven peerd ziet men niet in den bek’ (12de reeks) en veel dergelijke onzin meer.
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voorwaarde onmiddellijk naar den vreemde te trekken. Hij was verscheidene jaren
werkzaam in een plantage te Ceylon, kwam na den oorlog terug en eindigde met zich
hij Oostende in de Noordzee te verdrinken. De lang opgeslotenen kunnen zich zelden
nog aanpassen en velen varen ongelukkig na hun invrijheidsstelling. De besten zijn
nog degenen welke de wereld voorgoed verzaakt hebben en hun gedwongen
kluizenaarsleven vrijwillig kunnen gaan voortzetten in een streng klooster, wat ik
meer dan eens heb weten gebeuren.
Voor geen enkel veroordeelde, mag men zeggen, geldt thans nog het ‘Lasciate
ogni speranza, voi che 'ntrate’ (laat alle hoop varen, gij die binnentreedt), dat Dante
boven de hel schrijft. Wie niet opstandig is in den kerker, ook al is hij de grootste
moordenaar, komt na ten hoogste een dertigtal jaren gevangenschap weer vrij, wel
te verstaan indien hij zich zelf zal kunnen bedruipen of dat de familie voor hem zal
willen instaan. Vaak ontmoet men dààr tegenstand en dikwijls zijn het de eigen
verwanten die zich het hardnekkigst tegen een vrijlating verzetten. Zulks was ook
het geval met onzen hovenier van vleugel E, denzelfden dien ik in Mei 1920, aan 't
wieden had gezien, toen ik den eersten dag mocht wandelen buiten de hokjes. Hij
droeg destijds nog de kap, maar 'k had toch al gehoord dat hij een Wazenaar was, en
wist spoedig waarom en sedert hoelang hij ‘zat’. Bij 't naderen van 't twintigste jaar
zijner gevangenschap, kreeg hij de hoop te kunnen vrijkomen en die hoop groeide
voortdurend aan en werd allengs een ziekelijk smachten naar de vrijheid. Zijn
meerderjarige, reeds gehuwde kinderen wilden hem opnemen, maar zijn gescheiden
vrouw verzette er zich hardnekkig tegen dat men hem zou loslaten: 468 - dat was
zijn nummer

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

275
- die tot dan toe een gelaten gevangene was geweest, werd nu gejaagd en had geen
rust meer. Ik beurde hem op zooveel ik kon, doch zulke belette niet dat hij zich hoe
langer hoe ongelukkiger voelde; we zagen hem wegkwijnen en den 12den Mei 1926,
den dag vôôr O.L.H.-Hemelvaart, vernamen we 's morgens dat hij dien nacht bijna
plotseling gestorven was. Een hartziekte, zeker verergerd door zijn onrustige
gemoedsstemming van de laatste maanden, had den dood veroorzaakt. Den vorigen
namiddag was zijn laatste werk geweest een der acht populieren die tusschen vleugels
E en F stonden, een verdorden boom, te vellen en bij 't binnengaan hadden we malkaar
nog in 't geniep den goeden avond gewenscht. Ook het overlijden van dien stakkerd
heeft me zeer bedroefd. Zonder de tegenwerking van zijn echtgenoote zou hij
waarschijnlijk begin 1926 de gevangenis hebben mogen verlaten en nu zelfs ware
zijn invrijheidsstelling toch niet lang meer uitgebleven, zoodat hij waarlijk met de
haven in t zicht, is vergaan.
Over mijn mogelijke vrijlating werd mij het eerst iets gerept door den
gevangenisbestuurder den 20sten Sept. '21 toen hij van zijn verlof terugkwam en na
over koetjes en kalfjes gesproken te hebben me zei dat onze gevangenschap niet lang
meer zou duren en ik zelf spoedig zou vrij zijn, zoo ik er in toestemde, naar het
buitenland te gaan. Ik antwoordde daarop dat ik zulks als vaandelvlucht zou
beschouwen. Daar bleef het dan bij van de zijde van den bestuurder, maar in 1922
toen het ministerie van justitie reeds enkele maanden uit de handen van Vandervelde
was overgegaan in die van den Waal Masson, werd me door nog twee andere
invloedrijke personen de vrijheid voorgespiegeld, zoo ik voorwaarden aannam.
Ik bleef evenwel bij mijn besluit; overigens om van dergelijke verzoekingen
verschoond te blijven, had ik in Februari 1923 een Verklaring aan het Vlaamsche
Volk openbaar gemaakt, waarin ik opkwam voor Vlaanderen's Zelfstandigheid en
aan minister Masson voorspelde, dat eer dan hij dacht, het truweel uit de hand van
den Belgischen metselaar zou geslagen worden.
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Deze Open Brief luidde een nieuwe krachtdadig gevoerde amnestie-aktie in, waarvan
Dr. Jacob, die den 21sten November 1923 zonder zich door eenige voorwaarde te
hebben laten binden, zegevierend uit den Antwerpschen kerker was getreden, de
leiding nam. Deze in grooten stijl gevoerde aktie (een hoogtepunt ervan was de
betooging voor de Leuvensche gevangenis den 10den Februari 1924(1) wekte
grootelijks den wrevel van Masson, die er in de Kamer heftig tegen te keer ging.
Mijn vader zond hem dan langs de pers volgenden brief:

‘Meerdonk, 6 Juni 1924.
Mijnheer de Minister,
Donderdag, 5den l.l. heb ik mijn dierbaren, ter dood veroordeelden zoon
eindelijk mogen weerzien in zijn sombere gevangenis te Leuven. Op één
week na was het een jaar geleden dat ik hem had omhelsd, en die vorige
ontmoeting geschiedde in het godshuis te Meerdonk (Waas) aan mijn
bedsponde: ik lag daar toen doodelijk ziek, achtte mijn laatste uur gekomen
en wou mijn geliefden zoon nog een zoen en een kruisje geven, alvorens
te sterven. Wij hadden op dat oogenblik ook halvelings gehoopt, Mijnheer
de Minister, dat gij, wiens “goedhartigheid” men altijd hoort ophemelen,
uw slachtoffer in voorloopige vrijheid zoudt gelaten hebben: ge hebt het
niet gedaan en daardoor bewezen, dat het U zoowel aan menschelijk gevoel
als aan staatsmanswijsheid mangelt.
Voor “handelaars met den vijand” blijkt gij veel meer over te hebben, dan
voor Vlaamsche idealisten: immers voor al de rijke Charelken Dop's(2)
werden reeds lang de Leuvensche gevangenispoorten geopend en zelfs
verscheidene spionnen, waaronder meer dan een ter dood veroordeelde,
werden door U vrijgelaten. En gij verwondert U dan dat zulke handelwijze,
gevoegd bij al het andere schreeuwend onrecht, hetwelk dag-in, dag-uit
tegen Vlaanderen wordt gepleegd, beroering verwekt onder het Vlaamsche
volk? Maar voor veel minder

(1) Zelf vernam ik daar evenwel niets van, zoomin als van de andere betoogingen, die in de
omgeving van mijn kerker gehouden werden. Het eenige wat ik eens hoorde, nl. den 18den
Juli '26 was een krachtig aangeheven ‘Vlaamsche Leeuw’, door heldere kinderstemmen met
overtuiging gezongen. 's Anderen daags las ik in ‘De Standaard’ dat het padvinders waren
en dat ze eerst gebeden hadden vóór de gevangenis. Het schijnt dat hun leider gerechtelijk
vervolgd werd, doordien hij de onzijdige zone, welke men ter oorzake van mijn verblijf
aldaar, om de Leuvensche Bastille geschapen had, met zijn groep ‘boy-scouts’ had betreden.
(2) Naar het boek van Dr. Ernest Claes.
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zouden uwe Waalsche volksgenooten reeds lang aan 't muiten zijn gegaan:
had men hun eens, na het bloedig offer aan den IJzer, na de plechtige
koninklijke belofte, een smadelijke Nolfhoogeschool opgedrongen? hun
beste zonen neergeschoten, en al wie opkomt tegen de verdrukking, door
een partijdig gerecht vogelvrij laten verklaren?
Mijn gekerkerde zoon, met zijn diep rechtvaardigheidsgevoel, lijdt ten
zeerste onder al dat onrecht zijn dierbaar volk voortdurend aangedaan en
bij mijn laatste bezoek had hij, die nochtans altijd zoo geduldig en
vergevingsgezind is, harde woorden tegen al de verdrukkers van
Vlaanderen. Ook tegen U, Mijnheer de Minister, vooral om uwe
ongehoorde handelwijze tegenover zijne drie over blijvende lotgenooten.
Gij hebt immers verklaard die niet te zullen loslaten, zoolang de krachtig
doorgevoerde beweging voor algeheele amnestie voortduurt. Mijne
kleinkinderen hebben U daarover reeds geschreven in een Open Brief, die
den 20sten Maart l.l. in “De Schelde” verscheen. Sedert dien moest gij
wel Dr. Limet, een dezer drie politieke slachtoffers, wegens een
verschrikkelijke kwaal, door zijn langdurige gevangenschap opgedaan,
voorloopig in vrijheid stellen. Maar op de twee journalisten blijft gij uw
onmenschelijk stelsel toepassen: “Zoolang de Vlamingen roeren, laat ik
u niet los”. Wat een wreedheid en wat een willekeur. Het was reeds zoo
onbillijk, die uitgevers van “La Belgique” zoo zwaar te straffen, dan
wanneer zooveel anderen, die juist hetzelfde als zij hadden gedaan, niet
eens werden vervolgd (denk aan “Vooruit”, enz.), ofwel met klank
vrijgesproken, zooals L'ami de l'ordre en andere.
Gij hebt dit ook wel ingezien. Mijnheer de Minister, want van die
onrechtvaardig veroordeelden,(1) hebt gij reeds al de anderen in vrijheid
gesteld; enkel de twee oudsten, - een hunner telt 65 jaar en zit nu meer
dan 2000 dagen opgesloten, - houdt gij gevangen en nu wilt gij die
menschen, welke geen Vlamingen zijn, uitspelen tegen mijn zoon, zeker
met de geheime bedoeling dat zij hem zullen beïnvloeden en om zijn
vrijlating zullen doen smeeken. Dat doel bereikt ge nooit, Mijnheer de
Minister, maar integendeel zult gij met uw onbillijke handelwijze olie op
't vuur werpen en de gisting in 't land steeds doen toenemen. Laat recht
heerschen en onmiddellijk zal de kalmte weerkeeren in de harten en in de
geesten.
Ik, 78-jarige grijsaard, die een rijke levenservaring heb en een open oog
op wat gebeurt, voorspel het U en dezen welke met U het staatsschip
sturen: Uw regiem van onrecht moet en zal ten onder gaan en zoo niet
mijn kinderen, dan toch mijne talrijke kleinkinderen zullen het einde
beleven van de verdrukking, die loodzwaar op Vlaanderen weegt en die
ik tot mijn laatsten adem zal helpen bekampen, God dankend dat Hij mij
zulke moedige zonen heeft gegeven, die èn in den

(1) Namelijk in de “La Belgique” - zaak.
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kerker èn in de ballingschap fier lijden voor hun land en volk. Heil
Vlaanderen!
Met verschuldigden eerbied.
Lodewijk Borms.’
De amnestie-aktie ging dus onverminderd voort en zou bekroond worden door mijn
kandidaatstelling te Antwerpen, voor de Kamerverkiezingen van 1925. De gunstige
tijd bleek daarvoor evenwel nog niet aangebroken, want in de poll-vergadering van
de Antwerpsche Frontpartij, den 3den Maart, kwam ik een honderdtal stemmen te
kort om als kandidaat voorgedragen te kunnen worden.
Vermits ik uit de gevangenis moest geraken door den wil van de Vlaamsche kiezers,
beteekende die mislukking dat ik in de cel de volgende verkiezingen namelijk die
van 1929, moest afwachten om dan weer mijn kandidatuur te stellen.
Deze jammerlijke uitslag bedroefde mij des te meer, daar mijn oud-lotgenoot Jef
van Extergem, die sedert Juni 1921 in voorwaardelijke vrijheid was, met het oog op
mijn kandidaatstelling de hem door minister Vandervelde gestelde voorwaarden,
‘dat hij geen deel zou nemen aan openbare vergaderingen of eenige medewerking
met politieke strekking’, had opgezegd. Die daad zou nu aan makker Van Extergem
drie jaar en vier maand hechtenis kosten tot zijn straftijd zou zijn voltooid, en van
mijn kandidatuur, waarvoor hij dat zwaar offer wou brengen, kon nu niets in huis
komen.
Dat waren harde slagen voor mij. Doch 'k herinnerde me de leus van den heiligen
studentenvriend Dr. Laporta:
Niet klagen,
Maar dragen
En bidden om kracht.

De verkiezingen brachten de zoogenaamd demokratische regeering
Poullet-Vandervelde aan 't roer. De Waalsche demokraat Mr. Tschoffen werd minister
van justitie. Den 24sten September '25 stuurde hij den gevangenisbestuurder naar
mijn cel, nadat zich drie dagen te voren nog een zeer pijnlijk incident had voorgedaan.
Naar aanleiding van een artikel, dat mijn oudste
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zoon Wilfried in het Vlaamsch-Nationalistisch weekblad van Leuven ‘De Vlaamsche
Bode’ had laten verschijnen, en waarin wantoestanden uit de gevangenis, vooral op
taalgebied, werden aangeklaagd, kreeg hij het verbod me nog te komen bezoeken.
Mijn vader was daarover verontwaardigd en liet door middel van denzelfden
‘Vlaamsche Bode’ den heer Bertrand weten dat hij mij zou een bezoek brengen met
Wilfried den 21sten September 1925. Wilfried mocht evenwel niet binnen en daar
vader zich van hem met wilde laten scheiden, moest hij, de bijna tachtigjarige, ook
terug naar Meerdonk zonder zijn zoon te hebben mogen weerzien.
Toen ik dat vernam, heb ik al mijn wilskracht moeten aanwenden, om tegen
dergelijke meedoogenloosheid niet in opstand te komen.
Het is den Donderdag daarop, in den voormiddag, terwijl de bewaker-barbier, die
om de week in de cel komt, zich gereed maakte om mij te scheren, dat ik den
bestuurder statig, als altijd, zag verschijnen: hij bleef een wijl in het lage, smalle
steenen deurgat staan als in een nis (zijn met vier gouden bandjes stralende kepi
raakte bijna den arduinen ingang), kwam binnen en gaf den ‘majoor’-baardscheerder
bevel zich te verwijderen. En dan, ietwat zenuwachtig, klonk het, louter in 't Fransch:
- Le ministre de la justice me charge de vous demander si vous voulez vous engager
à vous retirer de la politique. Dans ce cas il vous libérera immédiatement.(1)
- Neen, dat doe ik niet, Mijnheer de Bestuurder.
- Votre fille doit lui avoir écrit que vous y renoncerez.(2)
- Daar weet ik de eerste letter niet van.

(1) De minister van justitie gelast mij u te vragen of ge u er wilt toe verbinden u uit de politiek
terug te trekken. In dat geval zal hij u onmiddellijk vrijlaten.
(Met ‘de politiek’ bedoelden ze steeds ‘den Vlaamschen strijd’.)
(2) Uwe dochter moet hem geschreven hebben, dat gij de politiek zult laten varen.
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- Réfléchissez bien; vous n'aurez peut-être plus jamais un ministre qui sera si bien
disposé.(1).
- Maar, Heer Bestuurder, had ik zulke voorwaarden willen aannemen, dan zou ik
hier al jaren weg geweest zijn.
- Tous les autres sont bien partis(2).
- Ja, maar ik dek heel het aktivisme.
- Vous êtes un têtu.(3).
- Neen, Heer Bstuurder, maar ik ben een Vlaming, die zijn verdrukt Vlaamsch
volk niet wil verraden. Wat gij me komt voorstellen, beschouw ik als verraad
tegenover Vlaanderen.
- (met 'n grijns). Oui, la Flandre! la Flandre!(4)
- Ja Vlaanderen is mijn vaderland.
- Donc, je dois répondre que vous refusez?(5)
- Ja. Mijnheer de Bestuurder.
Ik teekende dan nog krachtdadig protest aan tegen de weigering die mijn vader en
mijn zoon den vorigen Maandag hadden opgeloopen.
- Votre père n'a pas été refusé.(6).
- Mijn zoon mocht niet binnen. Welnu, vader en zijn kleinzoon waren daar niet te
scheiden.
- Vous désarmez les meilleures volontés.(7)
- Neen, de slechte wil komt van uw kant.
Bij die laatste woorden stond de bestuurder al buiten mijn cel. De barbier kwam
terug binnen en ik werd geschoren. 't Is het laatste voorstel dat me gedaan werd.
Minister Tschoffen trad kort daarna, uit de regeering. Hij werd vervangen door den
huiverigen heer Poullet en daarna kwam de vijandige Hijmans en na hem Janson aan
justitie.
Onder Hijmans deed zich het scherpste geschil voor met M. Bertrand.
Op Zondag 25 Juli 1926 zou een groote am-

(1) Denk goed na; gij zult misschien nooit meer een minister hebben, die zoo goed gestemd zal
zijn.
(2) Al de anderen zijn wel vertrokken.
(3) Gij zijt een koppigaard.
(4) Ja, Vlaanderen! Vlaanderen!
(5) Ik moet dus antwoorden dat gij weigert?
(6) Uw vader werd niet geweigerd.
(7) Gij ontwapent de beste inzichten.
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(Zie het vervolg in het ‘Aanhangsel’) tusschen bl. 316-317.
de gevangenis gesmokkelde brief waarin Dr. Borms zijn dank uitdrukt aan de onderteekenaars van
het internationaal amnestie-verzoekschrift.
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nestiebetooging gehouden worden te Leuven. Er heerschte, zeker naar aanleiding
daarvan, een buitengewone zenuwachtigheid bij de direktie. Zoo werd ons
medegedeeld dat de wekeljiksche bezoeken, voor de gewone gevangenen (des
Zondags) en ook voor de politieke gevangenen ('s Maandags en Donderdags), dien
25sten en ook den 26sten zouden geschorst worden; de gevangenis was in staat van
beleg, zoodat al de wachtposten aanmerkelijk waren versterkt. Een veertigtal soldaten
verbleven dagen lang binnen onze muren en zelfs werd ik bij slapenstijd door drie
cipiers uit mijn cel 310 gehaald en brachten ze mij, om er te vernachten, naar de
leegstaande cel nr. 55 in vleugel A, ongetwijfeld uit vrees dat de Vlamingen den
kerker zouden kunnen binnendringen en me uit mijn kluis zouden halen. Het was in
die koortsige stemming dat de bestuurder in ‘De Schelde’ van 23 Juli het verslag las
van mijn vader over zijn bezoek der vorige week. Vader noemde daarin den bestuurder
een ‘fanatieken Waalschen Vlaamschhater’ en stelde ook een fascistischen beambte
van de griffie aan de kaak, zekeren Bouchat, die voorzeker het hatelijk artikel had
ingegeven ‘Le Détenu de la Cellule 310’, dat den 2den Juli 1926 in ‘La Gazette’ van
Brussel was verschenen. Immers daarin werd onder meer gezinspeeld op een incident
dat zich had voorgedaan in 't centrum den 18den Mei van datzelfde jaar en waarbij
die Bouchat geweigerd had op een beleefd in 't Nederlandsch gestelde vraag om
inlichtingen, te antwoorden.
Toen ik nu dien Vrijdagnamiddag 23sten Juli met mijn laatst overgebleven
burgerlijken gezel, den heer Hutt van ‘La Belgique’ (Moressée was sedert den 22sten
Oktober 1925 vrij) door vleugel F stapte om naar de wandeling te gaan, waarschuwde
men ons door vier vingers op de mouw te leggen - dit doelde op de vier strepen van
den direkteur - dat de heer Bertrand in de nabijheid vertoefde. En werkelijk, zoodra
we buiten waren, kwam hij ons dadelijk opgewonden te gemoet met een
wijdopengespreid ‘Schelde’-nummer in zijn handen. Dan kwam het tot een geweldigen
uitval, waarin hij o.a. van de Vlaamsch-nationalisten zei: ‘Ils sont capables de tout...
Ils se
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conduisent comme des bandits! Dimanche ils peuvent aller assasiner ce pauvre
Bouchat!’(1)
Heel bedaard antwoordde ik daarop, zooals altijd in 't Nederlandsch, dat mijn
strijdgenooten maar al te goedzakkig bleven, dat wat vader in zijn verslag geschreven
had, waar was; dat ik niets tegen hem persoonlijk had, en hij een uitstekend bestuurder
zou zijn voor een Waalsche gevangenis, maar heelemaal niet op zijn plaats in 't
Vlaamsche land; dat ik nooit zou ontwapenen zoolang Vlaanderen onrecht werd
aangedaan en ik den strijd ook in den kerker voortzette. Dat alles zei ik dus heel
bedaard, maar juist die kalmte maakte den bestuurder nog woedender, zijn gezicht
werd wit en dan weer grauw en razend ging hij heen.
Ik kon wel vermoeden dat het daarbij niet zou blijven. Den volgenden middag
zond hij dan ook een zijner onder-bestuurders, die me kwam meedeelen dat ik
voortaan zou afgetast worden vóór en na 't bezoek; het bezoek zou nog slechts een
half uur duren; ik zou dagelijks maar anderhalf uur meer mogen wandelen; men zou
mij den tweeden gasbek (waarover de politieke gevangenen beschikten om iets te
verwarmen) dadelijk afsnijden en ik moest voortaan werken zooals 'n gewoon
gevangene. Daar mijn doodstraf in ‘eeuwigdurenden dwangarbeid’ was omgezet,
kon men mij gedurende al den werktijd in de gevangenis, zoowat negen uren per
dag, doen arbeiden. Tot dusverre had het opstellen van 't gevangenisblaadje daartoe
volstaan, maar nu zou ik daarbij kopiëerwerk moeten verrichten, wat hoofdzakelijk
bestaat in leergangen af te schrijven voor studenten. 'k Had daar zoo een hekel aan,
want het zou me voortdurend mijn eigen hoogeschooltijd herinneren. Denzelfden
namiddag bracht men mij reeds twee schrijfboeken: ‘Droit Commercial’ met in 't
Fransch de vermelding dat het werk moest afgeleverd worden ten laatste den
Donderdag daarop en ik de bladzijden links moest onbeschreven laten. Ik belde mijn
‘majoor’ op: in iedere cel is daarvoor een belletrekker, dien men evenwel slechts
voor een gegronde

(1) Zij zijn tot alles in staat... Ze gedragen zich als bandieten! Ze kunnen Zondag dien armen
Bouchat gaan vermoorden!
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reden mag aanraken. 'k Gaf de schrijfboeken terug; op den witten band die ze omsloot,
had ik geschreven: ‘Eerbiedig de taalwet a.u.b.!’
Nog vóór de sluiting kwamen ze terug, voorzien ditmaal van aanduidingen in 't
Nederlandsch.
Intusschen was een der twee hoofdbewakers me komen zeggen dat ik dus
schrijfwerk zou moeten verrichten. 'k Antwoordde hem beleefd, maar beslist, dat ik
het niet zou doen. Dan zou ik netten moeten breien, of pantoffels vlechten, of in
ijzerdraad werken, of zakken plakken.
- Welnu, 'k plak dan nog liefst zakskens.
Hij trachtte me zulks af te raden, doch 'k bleef erbij en geen tien minuten later
verscheen in mijn cel de ‘majoor’ belast met het toezicht over de plakkerij, vergezeld
van een gevangene, een deskundige in het vak, die al het noodige gerief droeg (een
houten baksken met de pap, een borstel en een els met een handvol koordekens om
de zakskens in pakken van vijftig eraan te rijgen) en me mijn eerste les gaf in dat
nieuw bedrijf. Ik zette me dan dadelijk aan 't werk, zoo traag ik maar kon: vóór mij
lag een boek open en ik las terwijl mjin hand den papborstel hanteerde. Af en toe
kwam men aan 't spionnetje kijken: voorzeker was het de ‘Doodskop’ die wou zien
of ik bezig was, want heel den tijd dat die straf duurde, trok hij al zijn aandacht samen
op mij. Door 't kijkgat moest het lijken of ik ijverig plakte...
Twee dagen nadien kwam men mijn plakkersgereedschap terughalen en werd alles
in de rolmand geladen, waarmee de zakken door de gevangenis-vleugels werden
vervoerd. Ik kende den sukkelaar zoo goed dien ik al jaren deze mand had zien
voortduwen: hij was een kliënt geweest van mijn advokaat, Mr. Schiltz zaliger, en
deze had me van hem gesproken reeds bij zijn eerste bezoek te Leuven. Hij werd
betrokken in een stroopersdrama, dat voorviel niet ver van Mechelen, en volgens
Mr. Schiltz, onschuldig veroordeeld. Zoowat twintig jaar heeft die ongelukkige
gevangen gezeten en men kon het hem aanzien hoe de doorstane foltering diep haar
stempel geslagen had op zijn bedroefd gelaat. Als een beeld der smart zie ik
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dien gebroken man nog steeds vóór mij en 'k vraag me af, of de invrijheidstelling
ook hier niet te laat gekomen is om hem nog eenige levensvreugde te hebben kunnen
verschaffen.
Dat weghalen van mijn plakkersrommel geschiedde doordien het bestuur bevolen
had dat ik niets dan schrijfwerk zou verrichten, maar ten slotte ontsnapte ik daar toch
aan, en wel om de volgende reden: Dr. Willems, die nu sedert de zoogezegde
bezuinigingspolitiek streng werd toegepast op de gevangenissen alleen met den
geneeskundigen dienst was belast, moest erkennen dat ik aan hartstoornissen leed
en 'k hield staande dat die met de negen uren kopiëerwerk per dag zouden verergeren.
Het bevel werd dus uitgevaardigd dat ik weer aan 't zakkenplakken diende te gaan
en heel de santenboetiek kwam terug in mijn cel.
Daar ik gehoopt had dat de direktie zou terugkomen op haar onbillijk besluit om
ons bezoek van Maandagnamiddag 26sten af te schaffen, was mijn echtgenoote niet
verwittigd geworden, zij kwam dus met een mijner zonen als gewoonlijk iets voor
2 u. aan de gevangenis, maar geen van beiden werd binnengelaten.
Aan mijn eerste bezoekers, die ik dan zag den Donderdag daaropvolgende vertelde
ik al het gebeurde der laatste dagen en 'k vraagde dat zij het aan ‘De Schelde’ zouden
mededeelen, wat dan ook geschiedde, maar met een spijtige overdrijving. Ik had
gezegd dat ik thans per dag een en twintig en half uur achtereen in de cel moest
blijven en daar nu ook zakken moest plakken. De toevallige medewerker van ‘De
Schelde’ had ervan gemaakt: Dr. Borms, moet 21½ u. per dag zakken zitten plakken!
Neen, zoo erg was ik er nog niet aan toe en heel de plakkerij geschiedde overigens
in zoo een traag tempo dat ik einde Augustus nog geen 500 zakskens afgeleverd had.
Mijn werkboeksken vermeldde dan ook voor die maand: 9.75 fr. voor het
gevangenisblaadje en 0.33 fr. voor de ‘papieren zakken’!
Bij de andere dwangmaatregelen die sedert den 24sten Juli streng toegepast werden,
kwam den 7den Augustus nog een plagerij: ik moest verhuizen naar cel 338, op de
hoogste verdieping van onzen vleugel D.
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Ofschoon die cellen boven veel lichter en luchtiger zijn, was ik zoodanig vergroeid
met mijn 310 dat het me pijn deed eruit gezet te worden.
Het helder klokje van 't nieuw klooster der Paters Redemptoristen, 't uitzicht op
de nabijgelegen straat (later vernam ik dat het de ‘Brabançonne-straat was!) de zon,
die nu in mijn cel scheen, wat nooit het geval was in mijn somber 310, konden me
toch de kluis niet doen vergeten, waar ik al meer dan zes jaar had in doorgebracht.
Ik zou dan ook de kans vastgrijpen, die me reeds einde September 1926 geboden
werd, om naar mijn oude kevie terug te keeren.
De knevelarijen van de direktie hadden ophef gemaakt, niet alleen in Vlaanderen
maar ook in Noord-Nederland en voor de kritiek, die de pers aldaar uitoefende, was
de regeering te Brussel altijd zeer gevoelig.
Zoo kwam de algemeene opziener van het gevangeniswezen, de heer Belym, begin
September een onderzoek instellen over mijn geval en dat leidde tot volgend voorstel
vanwege het centraal bestuur: mits onderstaand stuk te onderschrijven, zouden
dadelijk al de maatregelen door den gevangenisdirekteur tegen mij genomen,
ingetrokken worden:
‘De ondergeteekende verbindt zich op zijn eer jegens den Heer Minister van Justitie
geen misbruik te maken van de vrijstelling van het lichamelijk onderzoek voor en
na de bezoeken in de bezoekplaats, namelijk geen schriften naar buiten over te maken.
Centrale Gevangenis te Leuven den 29sten September 1926.’
Den avond te voren was een der onderbestuurders nog in mijn cel gekomen om van
mij te verkrijgen dat ik zou bekennen ongelijk gehad te hebben in heel dat geschil
met de direktie der gevangenis. Ik deed hem inzien, hoe hij de zaken op hun kop
zette. 't Was diezelfde onderbestuurder, welke me nu, in 't centrum, namens minister
Hijmans, die verbintenis ter onderteekening aanbood. Ik stelde één voorwaarde: het
volledig statuquo van voor den 24sten Juli, dus ook terugkeer in mijn cel 310. Dat
had hij voorzeker niet verwacht en hij moest er den bestuurder over gaan raadplegen.
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Vijf minuten later kwam hij met een toestemmend antwoord, ik teekende en een uur
daarna gaf adjudant ‘Doodskop’ reeds bevel dat ik moest beginnen te verhuizen. Hij
verbood evenwel de bewakers mij een hand toe te steken, (dertig keeren moest ik
met al mijn papieren van 't krantje, enz. de hooge ijzeren wenteltrap op en af) daaruit
kon ik afleiden hoe het hem speet me die zegepraal op het bestuur te zien behalen.
Die Waal schepte er daarentegen telkens genoegen in, wanneer hij ons kon kwellen.
Wij zagen hierboven reeds welke behandeling hij me deed ondergaan dien vroegen
morgen op Sint-Antoniusdag vóor ik afreisde naar mijn zieken vader te Meerdonk.
Hier nog een paar andere staaltjes van zijn onbeschoftheid jegens ons: gelezen kranten,
die ik aan mijn echtgenoote deed ter hand stellen, liet hij haar afgeven met het
opschrift: ‘Borms. Remettre a (sic) sa femme. 27 - 12 - 20’.
Op 't bezoek mochten wij nooit naast elkaar zitten. Zoolang de spreekkamer van
de advocaten nog niet te onzer beschikking stond en we onze bezoekers moesten
ontvangen in het gemeenschappelijk zaaltje, waren we verplicht plaats te nemen op
tegenover elkaar staande banken, waarnaast voortdurend een bewaker heen en weer
wandelde. Ten gevolge van mijn hardhoorigheid moest ik wel dicht den persoon
naderen met wien ik me onderhield, zooniet was het onmogelijk een eenigszins
vertrouwelijk gesprek te voeren. Tijdens een bezoek van mijn echtgenoote, den 18den
Februari 1924, deed de ‘Doodskop’ door den dienstdoenden bewaker met luider stem
het bevel geven dat ik mijn knieën moest verwijderen van die mijner gade en de
volgende week waren de banken zoo ver van elkaar geschoven dat ons gesprek door
al de aanwezigen kon gehoord worden.
Van medegevangenen vernam ik ook dat hij ze opruide tegen mij: 't was mijn
schuld zoo ze nog niet vrijgelaten waren! Ik bleef zitten omdat ik er voor betaald
werd, meer dan een volksvertegenwoordiger! Ik deed overigens alles voor geld! en
dergelijken laster meer.
Eens heb ik ziek gelegen in mijn cel: 't was begin
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April 1925. Ik leed aan een griepaanval: die besmetting heb ik herhaaldelijk weten
heerschen in de gevangenis. Drie dagen moest ik in mijn bed blijven en dan heb ik
ervaren hoeveel langer en ellendiger nog een kerkerdag is voor een zieke. Donderdag
2 April kwam mijn oudste dochter me bezoeken. Men weigerde haar den toegang
tot mijn cel, zoogezegd omdat het gevangenisreglement verbiedt dat vrouwen binnen
in de geangenisvleugels komen! Nochtans had ik dat voorschrift al dikwijls weten
overtreden: immers de echtgenoote van een Leuvenschen wethouder was tot lid
benoemd van de ‘Commissie van Beheer’ en kwam op aanvraag de gevangenen
bezoeken in hun cel. Ook heele gezelschappen met vrouwen, Brusselsche vooral,
had ik door de vleugels zien stappen en voorbij de wandelplaatsen zien komen, ons
nieuwsgierig bekijkend. 't Was bij zoo'n gelegenheid dat ik onzen hovenier hoorde
zeggen: ‘Zijn ze niet beschaamd!’ Immers die man zag voor den eersten keer de
ultra-moderne zomersche kleederdracht(1).
Ik heb dus in de weigering dat bezoek aan mijn ziekbed te mogen ontvangen, niets
anders kunnen zien, dan weer een vijandige daad vanwege het hooger personeel.
De ondergeschikte bedienden - op een paar na allen Vlamingen - waren me,
Goddank, allen genegen. Dat was een groote verlichting in mijn gevangenschap.
Waren zij opgetreden gelijk die Waalsche adjudant, mijn leven in den kerker zou
een voortdurende en bijna ondraaglijke foltering geworden zijn. Maar nu beschermde
het nederig personeel me zelfs tegen de Waalsche kopstukken. Ik wil daarvan slechts
dit ééne bewijs aanhalen: 'k Deed altijd al wat ik kon om het lot der andere
gevangenen, vooral van degenen van wie ik vermoedde dat ze buitengewoon
ongelukkig waren, eenigszins te verzachten.

(1) Om te begrijpen welken indruk die moet maken op de lang gekerkerden, zij hier slechts
vermeld, dat een gevangene, nadat hij het vrouwelijk kommissielid, waarvan hierboven
sprake, in zijn vleugel had zien komen, aan den bestuurder schreef, voortaan van de kwelling
verschoond te willen blijven, een vrouw binnen die muren te ontwaren.
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En zoo gebeurde het, dat ik op Kerstdag 1923, terwijl we, tusschen twee wandeltijden
in, alleen buiten bleven, een pakje met een Kerstgeschenk geworpen had door het
klein valvenster in een cel van de benedenverdieping. Ik wou den moedeloozen
gevangene, die daar treurde, opwekken met een zoete lekkernij en hoopte dat zijn
gezicht bliksemsnel eens aan het venstertje zou verschijnen om zoo de goede ontvangst
te melden, maar er verroerde niets! En het kon ook niet, vermits ik, voor we
binnengingen bij 't eindigen van de wandeling, vernam, dat die gevangene, wegens
ziekte, naar elders was verhuisd en zijn cel dus leegstond! Een dezer dagen zou de
‘Doodskop’ er wel eens gaan snuffelen - dat was zoo zijne gewoonte - en dan ontdekte
hij mijn gift en zat ik in de klem.
Welnu, een goede ziel heeft me uit die verlegenheid gered en ik blijf daar natuurlijk,
mijn leven lang, dankbaar voor.
O! wat heb ik onder de gevangenisbewakers, brave menschen leeren kennen! En
hoevelen voelden met ons mee. Trouwens zij zagen hoe langer hoe duidelijker in,
dat zij eveneens van 't Belgisch regiem te lijden hadden. Karig was hun loon en de
beste plaatsen werden dan nog weggekaapt door de Walen.
De bezuiniging, door een staat die honderden millioenen wegsmijt voor 't leger,
werd op een echt schraapachtige wijze op hen toegepast. Zoo b.v. toen in 1927, de
Waalsche adjudant Rigaux, de ‘Doodskop’ dus, de ouderdomsgrens bereikt had,
werd hij niet vervangen, maar een Vlaamsch ‘majoor’ moest den zwaren dienst van
adjudant verrichten, zonder evenwel de wedde, vroeger aan dat ambt verbonden, te
ontvangen. Van de 115 ambtenaren, beambten en bedienden, die de Leuvensche
celgevangenis telde, waren er over de honderd Vlamingen, maar zij werden in alles
achtergesteld en overheerscht door de enkele Walen. Dit begon die Vlaamsche
meerderheid van ondergeschikten steeds klaarder te beseffen; wat er niet toe bijdroeg
hen te doen blaken van liefde voor den Belgischen verdrukker. Buiten de gevangenis
steeg het Vlaamsch verzet, dat wist ik door de berichten welke mij voortdurend
bereikten, maar binnen mijn kerker stelde ik
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ook den weelderigen groei vast van onze Vlaamsch-nationale gedachte. Uit
belgicistische staatsbedienden, die ik bij mijn aankomst te Leuven met bonte lintjes,
driekleurige kokardes, royalistische dasspelden en rammelende medaljes in mijn cel
had zien komen, waren allengs overtuigde Vlamingen gegroeid, in wier hart België
reeds dood is en Vlaanderen leeft. De omwenteling in de geesten was reeds
voltrokken.
Ook mijn anti-Belgischgezindheid was scherper geworden van jaar tot jaar en toen
in April '25 een hooger ambtenaar van 't ministerie van justitie - juist bij den aanvang
van mijn griep - in mijn cel gekomen was om me te vragen een taalkundigen arbeid
voor hem te verrichten, had ik dien voor hem persoonlijk aanvaard, doch 'k weigerde
nadien beslist, zoodra ik vernam, dat ik dat werk voor 't centraal bestuur zou doen
en door het ministerie er zou voor betaald worden. Werken voor mijnen beul, dat
nooit! Den 28sten April 1925 liet ik zulks weten aan voormelden ambtenaar in een
brief, waarvan ik hier het begin overschrijf: ‘Toen ik vereerd werd met Uw bezoek
in mijn gevangeniscel, heb ik de taak, die UEd. van mij verlangde, onmiddellijk
aangenomen, omdat ik dacht dat het een werk was voor U persoonlijk. Nu ik tot mijn
verbazing vaststel dat het een vertaling is voor het ministerie van justitie en dat dit
ministerie me zelfs doet vragen welk salaris ik daarvoor eisch, kan ik onmogelijk
dat werk verrichten. 'k Heb er om te beginnen een principieel bezwaar tegen, iets te
doen ten bate van het middenbestuur van een staat, die mij deed ter dood veroordeelen
en mijn stamgenooten verdrukt en vervolgt en daarenboven wil ik geen onderkruiper
spelen tegenover de beambten van den officieelen vertaaldienst.’
Zoo moesten onze vijanden ervaren dat zij met hun knevelarijen den diamant
mijner Vlaamsche overtuiging voortdurend geslepen hadden; al de facetten ervan
glansden steeds helderder naarmate mijn gevangenschap langer duurde.
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Het jaar der bevrijding en dat van den uittocht
1928 begon goed. Den 5den Januari werd de heer Hutt, mijn laatste burgerlijke gezel,
voorloopig in vrijheid gesteld, na meer dan negen jaar gevangenschap. Hij had zijn
vrijlating om zoo te zeggen afgedwongen van minister Janson: dat hij meer dan 9
jaar uitgezeten had van de 20 en letterlijk wegkwijnde, dit alles had hem niet uit de
gevangenis kunnen helpen er liepen reeds een heelen tijd al de ter dood en levenslang
veroordeelde spionnen, bijna allen Walen, op vrije voeten.
Het lijstje van negen dier spionnen had ik in 1926 overgemaakt aan mijn vrienden,
en volksvertegenwoordiger Blavier stelde, op hun aandringen, daarover een
parlementaire vraag, welke ik den 25sten Juni 1926 als volgt in ‘De Standaard’
vermeld vond:
‘Veroordeelde Spionnen
De heer Blavier had aan den minister van Justitie gevraagd of de volgende
levenslang of ter dood veroordeelde spionnen, uit de gevangenis te Leuven werden
losgelaten:
1. Scheldenwaet, levenslang, vrij, sedert 2 September 1922.
2. Thibaut, levenslang, vrij, sedert 25 Oct., 1923.
3. Botty, ter dood, vrij sedert 18 November 1923.
4. Bamps, levenslang vrij sedert 13 Februari 1924.
5. Remy, ter dood, vrij sedert 26 Oktober 1925.
6. Dehoux, ter dood vrij sedert 10 November 1925
7. A. Gendarme, levenslang, vrij sedert 22 November 1925.
8. N. Maes, ter dood, vrij sedert 31 December 1925.
9. Dumonceau, ter dood, vrij sedert 29 Januari 1926.
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Moet deze lijst nog aangevuld worden?
De veroordeelden, zoo heeft de betrokken minister geantwoord, vermeld in de
verstrekte lijst die met twee namen moet aangevuld worden,(1) werden inderdaad uit
de centrale gevangenis te Leuven de eerste voorloopig, de anderen voorwaardelijk
ontslagen’.
Zoo moest de toenmalige minister van wat men justitie noemt, Hijmans, zelf het
schreeuwende onrecht bekennen, dat tegenover de politieke gevangenen werd begaan:
zij bleven gekerkerd, zelfs wanneer ze, zooals de heer Hutt, een veel geringere straf
hadden dan spionnen.
Die onbillijkheid was hemeltergend en voortdurend wezen we daar dan ook op.
Het bericht van ‘De Standaard’ had ik uitgeknipt en het heeft tot den laatsten dag
van mijn gevangenschap aan den witgekalkten wand mijner cel gehangen als een
voortdurende aanklacht tegen de om wraak schreiende verongelijking waarvan we
het slachtoffer waren: ministers hadden immers in volle Parlement verklaard toen
ons geval te berde kwam, dat de wet hun verbood de straf van een ter dood of
levenslang veroordeelde te verminderen voor hij tien jaar uitgeboet had... en spionnen
lieten zij reeds in 1922 en '23 vrij.
Nu de trouwe echtgenoote van den heer Hutt, die ofschoon ziek en zuchtig hem
al die jaren wekelijks kwam bezoeken in den kerker door haar kankerkwaal op het
lijdensbed lag neergeveld, bestookte mijn gezel den minister Janson met brieven,
die zijn vroegeren advokaat zoodanig het vuur aan de schenen legden, dat hij mijn
lotgenoot eerst einde December 1927 en-

(1) Die twee kende ik ook, doch ze werden eerst vrijgelaten nadat mijn lijstje met de negen reeds
buitengesmokkeld was. Het waren nog twee Walen. - Zooals ik den 29sten Maart 1929, op
Goeden Vrijdag, in “De Schelde” schreef, zat toen o.a. nog een Antwerpenaar gevangen, die
voor een oorlogsfeit slechts tot 20 jaar was veroordeeld en na tien jaar gevangenschap nog
altijd bleef zitten, terwijl de ter dood veroordeelde Walen, al lang vrij waren!
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kele dagen op zijn eerewoord vrijliet en hem dan bijna onmiddellijk na zijn terugkeer
op 't bepaalde uur, voorloopig in vrijheid stelde. De arme Mevrouw Hutt is in Mei
daaropvolgende gestorven en Janson heeft haar echtgenoot niet meer opnieuw durven
inrekenen.
Ik bleef dus alleen met mijn laatsten makker, want sedert den 7den Januari 1927
hadden we een nieuwen kameraad gekregen, den Westvlaamschen oudstrijder Hendrik
Claerhout, van Ichtegem, het dorp waar onze dierbare veteraan Dr. Bruwier verblijft.
We zagen vroeger dat in 1920 de soldaten, die onder 't politiek regiem stonden, streng
van ons, burgerlijke gevangenen, gescheiden werden. Dat is zoo gebleven tot
Claerhoutje - zoo noemde ik hem altijd - alleen overbleef en van de direktie oorlof
verkreeg om met ons te wandelen. Dien 7den Januari mocht hij den eersten keer bij
mij komen - de lichamelijk gebroken heer Hutt, kwam toen bijna niet meer buiten.
Wat was dat een geluk, het dapper, geestig kereltje van ‘bachten de kupe’ nu als
trouwen maat te krijgen op de wandeling. Hij was na den wapenstilstand in
Duitschland gebleven, werkte er zich op ofschoon eentalige Vlaming en uurwerkmaker
van beroep, tot waard van het koffiehuis ‘Zùm Rebstock’ te Hannover, won met zijn
‘Wirtschaft’ goed zijn brood, maar had heimwee naar zijn ouders en naar zijn
Vlaanderen en kwam zich den 14den Augustus 1923 vrijwillig gevangen geven in
de gendarmerie te Brugge. 't Was in den tijd der Roerbezetting en ofschoon makker
Claerhout bijna vier jaar in de loopgrachten gestaan had aan den IJzer, kreeg hij van
den krijgsraad te Brugge, de doodstraf. Hij droeg ze moedig en landde in ons
Leuvensch ‘spinhuis’ aan, den 11den Februari 1924, den dag na de groote
amnestie-betooging, toen de Vlamingen op het oefenplein voor de gevangenis, dat
tot het grondgebied van de gemeente Heverlee behoort, hadden geknield en gebeden.(1).
Reeds zeer vroeg was ik tersluiks in briefwisseling geraakt met makker Claerhout
en we kenden

(1) In Leuven had de burgemeester Smolders den staat van beleg uitgeroepen.
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malkaar dus al goed voor we den eersten keer samen mochten stappen op dat wegje
van twintig meter langs de rij populieren. Wat was me dat een genot, nu weer een
Vlaming tot gezel te hebben en zoo een levenslustigen Vlaming, die kon ‘koeten’(1)
dat ge er uren lang zoudt naar geluisterd hebben. Reeds zijn taal alleen, zijn pittig
welluidend Westvlaamsch was een wellust voor mij, maar ook wat hij vertelde boeide
me steeds: hetzij het ging over zijn frontleven - ik vernam zoo nog vele bijzonderheden
over den oorlog (o.a. dat in de eerste twee maanden, bij den aftocht, de officieren
aan hun soldaten voortdurend den raad gaven: ‘Zet u in burger, maar houdt uw
geweer’), over het bitter oorlogsleed onzer Vlaamsche IJzerjongens, die België in
de bloedgrachten hield, terwijl de Walen en franskiljons veilig in de bureelen zaten
- hetzij hij me zijn wedervaren verhaalde in Duitschland of me onderhield over zijn
bedrijf het horlogemaken, waar hij zoo knap in was dat men in de gevangenis
voortdurend zijn hulp inriep voor de moeilijkste herstellingen.
Sedert de heer Hutt weg was, sloeg ik dan ook bijna geen wandeling meer over
en dikwijls stapte ik met Claerhout vijf uren per dag altijd op denzelfden wegel en
door die beweging en het opgewekte leven dat ik nu leidde verbeterde mijn
gezondheid. Ik onderhield mijn gezel ook veel over den Vlaamschen strijd en daar
hij zooveel gezond verstand had en zwijgen kon als een graf, deelde ik hem vaak
mijn plannen mee en we bespraken die dan samen. Zoo was hij er van op de hoogte
dat ik mijn kandidaatstelling voorbereidde voor de Kamerverkiezingen van Mei '29:
mijn inzicht was me dan voor de Kamer te laten voordragen te Gent en voor den
Senaat, als plaatsvervanger, te Antwerpen.
Ik moest daarvoor beginnen met de verbintenis op te zeggen die ik den 29sten
September 1926, zooals in het vorig hoofdstuk vermeld, onderteekend had en welke
me zou belet hebben de vereischte formulieren voor mijn kandidatuur ‘naar buiten
over te maken’.

(1) Westvlaamsche uitspraak van: kouten.
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De bestuurder zelf deed me een gegronde reden aan de hand om dat stuk in te trekken
hij had toen namelijk zoodanig zijn censuur verscherpt, dat ik gerechtigd was volgend
schrijven aan den algemeenen opziener van de gevangenissen te zenden:
‘Waarde Heer Algemeene Opziener,
Toen ik den 29sten September 1926 de verbintenis onderteekende waarbij
ik beloofde “geen misbruik te maken van de vrijstelling van het lichamelijk
onderzoek”, sprak het van zelf dat deze gold voor normale
censuur-toestanden. Dit jaar nu, door de steeds toenemende vijandigheid
van den gevangenisbestuurder, verscherpte het toezicht op mijne
briefwisseling zoodanig, dat deze grootelijks belemmerd werd.
Indien UEd. daarover een onderzoek moest openen, zou het U blijken hoe
hinderlijk de censuur dikwijls op mijn brieven werd uitgeoefend, wat er
veel toe bijdroeg mijn lot in den kerker te verzwaren.
Het ergste is evenwel thans gebeurd: Ik schreef namelijk den 3den l.l. naar
een Vlaamschen strijdgenoot, den heer J.M. Brans, letterkundige,
woonachtig te Eppegem. Mijn brief was hoofdzakelijk geschreven om
dien veteraan in onzen Vlaamschen strijd mijn heilwenschen aan te bieden
ter gelegenheid van zijn 74sten verjaardag, en ving aldus aan: “Ik heb
gisteren uw verjaardag niet vergeten en in mijn gebeden heb ik op u
gedacht. Gaarne had ik gewild dat mijn gelukwensch u bereikte den 2den
Oktober zelf, maar met de briefbeperking, die op ons in deze Belgische
knip drukt, doet men niet wat men wil”.
Voorts had ik het over 't bezoek, als volgt: “'k Zou zeggen, kom me te
voren al eens bezoeken, maar die kans lijkt wel afgesneden, immers de
laatste maanden werden bijna al de vragen om toelating afwijzend
beantwoord.”
Die brief kwam 's anderen daags terug met er bovenaan geschreven,
eigenhandig door den bestuurder:
“Brieven met leugenachtige meldingen worden niet door“gelaten”,
gekortteekend: De Ber. (de bestuurder) B.” De hierboven onderlijnde
woorden(1) waren met blauw potlood onderstreept.
Ik zond onmiddellijk een protest daartegen per rapportbriefje: “Die
meldingen” in mijn brief van den 3-X-'27 zijn echt, “immers 1o mijn
briefwisseling is beperkt, vermits ik maar één brief per dag mag schrijven,
en 2o bijna al de aanvragen voor bezoek, die mij bekend zijn, werden den
laatsten tijd geweigerd, hetzij hier, hetzij te Brussel.
Ik zou U daar een lijstje van kunnen opmaken. Het is dus weer (evenals
het rondgeven van de “Revue Belge” met een lasterlijk artikel tegen mij),
een laf machtsmisbruik van den bestuurder tegen een politieken
gevangene”.
Terzelfdertijd had ik den gewraakten brief teruggezonden

(1) Hier in vetjes gedrukt.
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en het hierboven onderstreepte erin, met inkt doorgehaald, zoodat het
onleesbaar was geworden.
Den volgenden middag vond ik mijn briefomslag op mijn tafel: de brief
zelf had de bestuurder gehouden. Ik schreef dan een nieuwen, met
weglating van de gewraakte gedeelten, die hetzelfde lot onderging, en zoo
heeft dat voortgeduurd van den Maandag 3den tot vandaag Woensdag
12den, want zooeven heb ik mijn vierden brief, nogmaals gewijzigd,
afgegeven, en ik vraag me af, of die nu eindelijk zal verzonden worden?
Zulke hoonende handelwijze, die dan nog dieper kwetst, doordien de
bestuurder me doet doorgaan voor een leugenaar, kan ik niet zonder verzet
laten voorbijgaan en ik heb dan ook besloten, Waarde Heer Algemeene
Opziener, hierbij de verbintenis den 29sten September 1926 aangegaan,
op te zeggen.
Alvorens te eindigen nog een enkel woord over hoogervernoemde “Revue
Belge”, welke de bestuurder hier doet rondgaan onder de gevangenen: het
is het nr. van den 15den Juli l.l., waarin een smadelijk artikel tegen mij
voorkomt van den lasteraar Wullus. Zoodra ik daarover ingelicht was, heb
ik bij den bestuurder in een rapportbriefje dat schandelijk feit aan de kaak
gesteld, het heeft evenwel niet mogen baten en het lasterlijk stuk gaat hier
nog altijd rond, het is op dit oogenblik in cel 329.
Het hatelijke van die daad tegen een weerloozen politieken gevangene
springt des te meer in het oog, als men weet dat onlangs de nrs. van de
“Revue Belge”, die over de gebroeders Peltzer handelden, ingehouden
werden door den bestuurder, en overigens steeds alles streng geweerd
wordt wat veroordeelden voor 't gemeen recht, eenigszins zou kunnen
krenken. Ook heb ik mijne vrienden van dat alles op de hoogte gebracht.
Gelief, Waarde Heer Algemeene Opziener, den heer Minister van
Rechtswezen mijn besluit aangaande de verbintenis van 29 Sepember '26
mede te deelen en aanvaard de betuiging van mijn verschuldigden eerbied.
(w.g.) A. Borms.
N.S. Mag ik van de gelegenheid gebruik maken, om nog te doen opmerken,
dat de wetsovertredingen in de gevangenisapotheek, waarop ik Uwe
aandacht trok bij het laatste bezoek in mijn cel, nog steeds voortduren.
Ook heb ik te vergeefs gewacht op het afschrift van een soortgelijke
verbintenis als die van 29 September '26, tegenover den
gevangenisbestuurder hier aangegaan in 1920(1), welk afschrift me toen
eveneens door UEd. in 't vooruitzicht gesteld werd.
A.B.
Leuven, den 12den Oktober 1927.’
Ik maakte voor het verzenden van dien brief gebruik van het brievenkastje dat in
iederen vleugel hangt en maandelijks door een lid van de ‘Commissie van Beheer’
moet gelicht worden. Langs dien weg kunnen de gevangenen hun klachten, wenschen
(1) We hebben daar reeds gewag van gemaakt op blz. 148.
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aant.

Terzelfdertijd zond ik evenwel volgend rapportbriefje naar den bestuurder:
‘Ik ben gewoon met open vizier te strijden, zooals het een echten Vlaming past,
en verwittig dan ook den heer bestuurder dat ik officieel verzet heb aangeteekend
tegen het machtsmisbruik door hem tegenover een politieken gevangene gepleegd.
- Ik ga ook voort met de taalwetsovertredingen op te teekenen. Vandaag weer
bemerkte ik er niet minder dan twee: 1o In vleugel F stond op den vloer wel tienmaal
“Attention à la couleur”(1) geschreven en geen enkele maal dezelfde verwittiging in
't Nederlandsch; 2o de muurkalender, voor 1928, hier ter drukkerij vervaardigd,
vermeldt de namen der maanden, der heiligen enz. enkel in 't Fransch. Quousque
tandem?’(2)
De weg voor de briefwisseling langs den ‘kommissaris van de maand’ moet er
een zijn met vele hindernissen, want de algemeene opziener van de gevangenissen,
de heer Belym ontving mijn schrijven eerst den 24sten December, dus bijna twee en
een halve maand later. Dat vernam ik van hem zelf den 9den Januari '28: dien dag
immers, kwam deze gezant van 't ministerie weer in mijn cel, om me op mijn besluit
te doen terugkomen want, voegde hij erbij in zijn gebroken Nederlandsch, zoo ge de
verbintenis verbreekt, zal de minister(3) tot zijn spijt verplicht zijn U weer te doen
aftasten voor en na 't bezoek.
Ik bleef natuurlijk bij mijn besluit. Ofschoon de verbintenis dus vervallen was,
heeft men mij nooit meer afgetast. In de gevangenis zelf had ik aldus den weg geeffend
voor mijn kandidatuur en ik kon nu geduldig afwachten wat met het steeds verdaagd
amnestie-voorstel in de Kamer zou gebeuren. Zoo mijn strijdgenooten ditmaal wilden,
hadden we de regeering tusschen de tang, te meer daar in het buitenland stijgende
belangstelling voor het strijdend en lijdend Vlaanderen vast te stellen was, zooals
bleek uit het internationaal verzoekschrift voor ‘volledige en onvoorwaardelijke
amnestie’, dat door tweehonderd vooraanstaande per-

(1) Opgepast voor de verf.
(2) Hoelang nog?
(3) Mr. Janson.
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sonen uit vijftien verschillende landen onderteekend, den 8sten Februari 1928
negenden verjaardag van mijn aanhouding, bij de Belgische Kamer werd ingediend.
Wat jubelde ik met makker Claerhout bij 't vernemen van dat heuglijk nieuws.
Omstreeks denzelfden tijd lekte de samenzwering uit, waarvan ik reeds met een
enkel woord gewaagde: een briefje was onderschept waaruit men kon afleiden dat
zwaar veroordeelde gevangenen bezig waren met een komplot te smeden.
Ze zouden gedurende de turnoefening, op het pleintje tusschen vleugels C en D,
de twee bewakers onschadelijk maken en zeker door middel van de turntoestellen
trachten te ontvluchten. Wie weet, indien ik bij de turngroep was ingelijfd geworden,
of de hooge oomes mij er niet zouden van verdacht hebben betrokken te zijn geweest
in die samenzwering? Maar zooals vroeger vermeld, werden mijn herhaalde aanvragen
om aan die lichamelijke oefeningen deel te nemen, telkens afgewezen.
Een laatste maal had ik den 30sten Oktober 1927, daarover volgend rapportbriefje
geschreven: ‘Een opsluiting van straks negen jaar noopt ondergeteekende ertoe,
nogmaals zijn verzoek te herhalen, om met de andere gevangenen aan de
turnoefeningen deel te nemen, zooals het vroeger aan zijn lotgenoot, makker X.
toegelaten werd.
‘Zulks naar aanleiding van het Bericht in 't gevangenisblaadje van heden
verschenen(1). Hij wijst er evenwel op dat naar de letter en den geest van de wet van
31 Juli 1921 die turnoefeningen ook in 't Nederlandsch moeten geschieden wat tot
nu toe nog altijd het geval niet is zes jaar na afkondiging van de wet!
De bestuurder liet zich zoomin vermurwen als de vorige keeren en het turnen bleef
me ontzegd.
Den 25sten Maart '28 was het Passiezondag en begon naar jaarlijksche gewoonte
het gevangenisretret De Vlaamsche predikant was de bekende kanselredenaar E.P.
Coppens S.J., die vroeger reeds tweemaal

(1) Een oproep tot de oudere gevangenen, om een veteranen-afdeeling te vormen.
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ons retret had gepreekt. Hij werd zeer graag gehoord door de gevangenen. Zijn nagels
met koppen sloegen in en men trachtte dan ook telkens naar zijn dagelijksch sermoen,
dat om kwart over drie op het Fransch volgde. Den 27sten, Dinsdags, waren we
evenwel in onze verwachtingen teleurgesteld: prins Leopold was immers naar de
gevangenis gekomen, samen met den minister van justitie, Janson, en nu werd ons
retret geschorst voor dat ongewoon bezoek. De prins ging in verscheidene cellen,
vooral bij de meest bekende gevangenen: zoo vertoefde hij o.a. tamelijk lang bij een
franskiljon, wiens zaak enkele jaren geleden, veel ophef gemaakt heeft te Antwerpen.
Om naar de schrijnwerkerij te gaan - een der groote aantrekkelijkheden voor de
bezoekers - moest het gezelschap voorbij onze wandelplaats komen: maar ze hebben
zich niet laten zien. Claerhout zou anders minister Janson aangeklampt hebben om
hem te zeggen dat zijn kollega minister Hendrik Heyman de waarheid verdraaid had,
toen hij verklaarde dat geen enkel oudstrijder nog gevangen zat voor ‘oorlogsfeiten’.
Men moet M. Janson daar een zevental maanden later opmerkzaam op gemaakt
hebben want alvorens begin November bij het amnestie-debat in de Kamer zijn rede
uit te spreken, waarin hij die bewering van minister Heyman wou herhalen, liet men
haastig nog twee oudstrijders vrij en zoo verloor ik den 30sten Oktober 1928 mijn
laatsten gezel. Hij mocht mij alvorens heen te gaan nog eens komen groeten 's
namiddags op de wandeling en wij omhelsden malkaar bij het afscheid.
Nu begon voor mij weer de groote eenzaamheid en de eerste dagen treurde ik wel
wat. Maar dat zou niet lang duren want weldra bereikte mij zeer belangrijk politiek
nieuws. De heer Kreglinger, volksvertegenwoordiger voor Antwerpen, was plotseling
in Zwitserland gestorven en daarmee had de Antwerpsche liberale bank in de Kamer
geen plaatsvervanger meer en moest binnen de veertig dagen overgegaan worden tot
een tusschentijdsche verkiezing te Antwerpen. Die kwam nu waarlijk voor mij uit
den hemel gevallen. De staatskatholieken en ook de socialisten oor-
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deelden dat de zetel toekwam aan de liberalen: zij zouden dus geen tegenkandidaat
stellen(1).
De kommunisten waren verdeeld en traden in 't strijdperk met een Stalinist, mijn
oud-lotgenoot Jef van Extergem, en met een Trotzkyist, Hennaut.
Den 9den November kwam onze vriend volksvertegenwoordiger Herman Vos me
zijn maandelijksch bezoek brengen en in 't advokatenzaaltje besloten wij tot het
voordragen van mijn kandidatuur. De liberale partij had haar keus laten vallen op
Mr. Baelde, een franskiljonschen patriotard, beruchten broodroover en aktivistenvreter.
De tegenstelling Vlaanderen - Francobelgië kon niet beter uitkomen.
Nu moesten we nog de vereischte formulieren kunnen onderteekenen op 't bezoek:
dat geschiedde achtereenvolgens den 16den November en den 1sten December,
zonder de minste moeilijkheid vanwege de bewakers, die dus, ofschoon op dien
tweeden datum de lijsten reeds ingediend waren, geen onderrichtingen gekregen
hadden om me die dagen bijzonder streng in 't oog te houden. De regeering moet
derhalve het inzicht niet gehad hebben mijn kandidatuur te verhinderen, anders had
zij den bestuurder dit zeer eenvoudig middel doen gebruiken: me een veertiental
dagen volledig af te zonderen. Ik veronderstel dan ook dat de Brusselsche
machthebbers zullen geredeneerd hebben als volgt: Laten we de
Vlaamsch-nationalisten ongehinderd hun lijst met Borms als werkelijken, en Adelfons
Henderickx als plaatsvervangenden kandidaat voordragen. Ze zullen een deerlijk
fiasco oploopen en zoo een onherstelbaren knak krijgen voor de algemeene
verkiezingen van Mei '29.
Ik volgde natuurlijk met groote belangstelling het verloop van den kiesstrijd in
mijn kranten, las met groote vreugde hoe dwaas Rip te keer ging in zijn ‘Nieuwe
Gazet’: die was stemmen aan 't winnen voor ons! en trachtte meer dan ooit naar een
bezoek om zoo nog omstandiger ingelicht te worden. Onze trou-

(1) Een staatskatholiek uit Deurne, die van zins was zich met den liberaal te meten, kreeg bevel
van de leiders zijner partij zulks niet te doen.
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we strijdgenoot oud - volksvertegenwoordiger Leo Augusteyns, aan wien ik ditmaal
volmacht had gegeven voor mijn kandidaatstelling, hield mij ook uitstekend op de
hoogte.
‘De Schelde’ had een prognostiekwedstrijd uitgeschreven met een mooien prijs
voor wie het cijfer van mijn stemmenaantal 't dichtst zou benaderen. Bewakers
kwamen me daarover raadplegen en vraagden wat mijn verwachtingen waren. Ik
durfde niet hooger gaan dan 30.000 stemmen en toen de broeder van mijn advokaat
Mr. Schiltz me Woensdag 5 December kwam zeggen, dat op het gerechtshof te
Antwerpen magistraten 65.000 stemmen voor de Bormslijst voorspelden, achtte ik
die verwachting onmogelijk.
Zoo werd het 9 December. Het had 's nachts goed gevrozen en toen ik na 't
ontwaken eens vlug vóór het celvenstertje wipte, mocht ik vaststellen dat het een
prachtige winterdag zou worden. In de Mis bad ik voor den goeden uitslag en op de
wandeling gingen mijn gedachten voortdurend naar het gebeuren te Antwerpen. Af
en toe kwam een bewaker in 't voorbijgaan langs den breeden wegel me met een paar
woorden over de verkiezing, wat afleiding geven tijdens mijn eenzaam heen en weer
stappen. Allen wenschten me het beste. Zoo werd het etenstijd. 's Zondags om kwart
vóor twaalf, - en na één uur dacht ik bij mij zelf: De teerling is geworpen. De stembus
had over mijn lot beslist.
Na het Lof nog een half uurtje wandeling (sedert Claerhout weg was, geheel alleen),
en dan de lange Zondagavond in de cel, met na half acht een uur muziek van de
gevangenisharmonie in 't centrum.
Ik hoopte niet voor 's anderen daags iets te vernemen en trachtte naar mijn bed,
immers op een tiental slechte nachten na sliep ik altijd uitstekend in de gevangenis,
zoodat die uren steeds verbazend snel voorbij waren.
Om half negen eindigde het koncert en nauwelijks waren de hekken van 't centrum
open- en toegedaan voor de muzikanten die terugkeerden naar hun cel, of mijn luikje
ging open en mij werd een telegram toegereikt door den adjudant... den Vlaamschen
op-
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volger van den ‘Doodskop’ - die me zei dat de bestuurder hem dit deed afgeven. Het
was geopend en ik las: ‘De gekende uitslagen laten reeds toe met zekerheid te
voorspellen dat dr. Borms met groote meerderheid van stemmen in de tusschentijdsche
verkiezing te Antwerpen tegenover den liberalen kandidaat schitterend de overwinning
behaalt. Zou U dankbaar zijn indien dit voor hem zoo heuglijke nieuws door uw
zorgen aan dr. Borms werd medegedeeld.
HERMAN VOS,
Volksvertegenwoordiger voor Antwerpen.’
Ik knielde dadelijk vóór het kruisbeeld en de H. Hart-prent aan den wand en dankte
vurig den goeden God voor mijn verlossing: want dat duidelijk besef had ik nu, dat
dit zegebericht mijn bevrijding beteekende.
Na kwart vóór negen draait men spoedig het gaslicht uit, zoodat ik me moest
haasten om mijn bed klaar te hebben vóór ik in 't donker stond. Enkele oogenblikken
nog overdacht ik mijn geluk en zeker was het geen negen uur toen ik al sliep gelijk
een roos.
's Morgens bij 't ontwaken, was mijn eerste werk me te overtuigen of ik niet
gedroomd had en of het telegram wel werkelijk in mijn brieventasch stak. Zoodra ik
licht kreeg in mijn cel las en herlas ik het en bekeek het nu nauwkeurig. Het was
gezonden ‘Aan den Heer Bertrand, bestuurder der centrale gevangenis Leuven’,
droeg nr. 2267 en werd afgegeven te Antwerpen te 18 u. 40. Aankomst te Leuven
18 u. 53. Later vernam ik dat de bestuurder het al meer dan een uur in zijn bezit had,
alvorens het mij te doen overhandigen. Hij zal dus een tijdlang geaarzeld hebben
vooraleer tot het besluit te komen mij die overwinning - een zware nederlaag voor
België - mee te deelen.
Vóór de ‘majoor’ de Zondagsche brieven kwam afhalen, wat alle Maandagen na
het ontbijt geschiedt, voegde ik nog haastig dit postscriptum bij een schrijven, dat
ik voor een Antwerpsche Vlaamsch-nationalistische familie gereed liggen had:
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‘Maandag 10 December
Trouwe strijdgenooten, ik heb mijn briefje moeten onderbreken, daar het slapenstijd
was: kwart voor negen is het hier taptoe. Enkele minuten te voren bracht men mij
een telegram van onzen vriend volksvertegenwoordiger Herman Vos, waarin hij de
schitterende overwinning laat voorzien te Antwerpen. Loven wij den goeden God,
die het recht zoo laat zegevieren. Mijn innigsten dank ook aan al de trouwe
Vlamingen, die aan deze zege hebben medegewerkt.
Zeker zal de familie X., met alle kracht er het hare ook hebben toe bijgedragen.
Wie nog een dankje verdienen, dat zijn onze razende vijanden, en Rip met zijn
‘Nieuwe Gazet’ in de eerste plaats! Ge moet R.I.P. heeten, om zoo uw eigen graf te
graven.
Trouwe Strijdgenooten, van verre aan U allen een broederlijken handdruk, dien
ik hoop U weldra persoonlijk te kunnen komen reiken. Leve Vlaanderen!
Uw verkleefde
A. Borms.
Toen ik dien morgen naar het bad, en later naar de wandeling ging, zag ik bij de
bewakers overal glimlachende gezichten. In de bladen las ik nog voor den middag
de bijzonderheden over de zegepraal welke me bevestigd werden door Mr. Van
Dieren, die mij kwam gelukwenschen, en 's namiddags op het bezoek door de talrijke
bezoekers, welke men nu zonder tegenpruttelen toeliet. Mijn echtgenoote en mijn
oudste zoon straalden van geluk en er heerschte in de bezoekkamer een zeer
opgewekte stemming. De voorzitter van de Frontpartij, makker Herman van
Puymbrouck, had een prachtigen tuil meegebracht, dien ik naar de gevangeniskapel
deed dragen en de bezoektijd werd door den goedgezinden bewaker ruim gemeten.
Wat was heel het lager personeel blij! Ze kwamen me in 't geniep de hand drukken
en vraagden dat ik hen niet zou vergeten in 't parlement en er voor hun belangen zou
opkomen. Ze waren immers allen overtuigd dat men mij den Kamerzetel, dien de
overweldigende meerderheid der kiezers me toegedacht had, niet kon ontzeggen en
ze noemden het een schan-
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aant.

de toen ze enkele dagen later vernamen dat de zoo deerlijk verslagen tegenkandidaat
door een machtsmisbruik van de regeerende partijen, n.l. met 80 stemmen van
liberalen en staatskatholieken, verkozen werd verklaard.
Dat was geen eerlijk spel, verklaarden zij en het rechtgeaarde volksgemoed sprak
door hunnen mond, toen zij dien zetel van Baelde een ‘gestolen zetel’ noemden.
In mijn cel kwamen de telegrammen, brieven en kaartjes met gelukwenschen,
voortdurend binnen: het was al een heel pak en dat verwonderde mij des te meer,
daar de censuur te voren, zooals we vroeger reeds zagen, zoo streng optrad. Ik
ontdekte evenwel spoedig de reden van die toegevendheid: ze wilden me schrik
aanjagen met het tiental doodsbedreigingen mij uit verschillende deelen van 't land
toegestuurd en waarin me beloofd werd dat ik bij mijn vrijlating op een gruwelijke
wijze zou worden afgemaakt: de eenen zouden mij slachten met scherpe messen,
anderen hielden granaten gereed of zouden me levend verbranden met benzine, enz.
en dat alles werd gekortteekend door den censor en zoo afgegeven in mijn cel. Zelfs
bracht de bestuurder den 19den December zoo een dreigbrief in de hezoekkamer, en
overhandigde hem opengevouwen ter lezing aan de dame - een onzer wakkere
strijdgenooten - die met mij was komen onderhandelen over de schikkingen voor
mijn uittocht. Die ongepaste doenwijze van den heer Bertrand stuitte me zoo tegen
de borst, dat ik dadelijk na het bezoek, daarover een onderhoud met hem wenschte
te hebben en op de vraag, waarom men al die doodsbedreigingen doorliet, antwoordde
hij letterlijk:
- Ik heb ‘instructiën’; ik moet u alles geven, het schoone, en... hier vond hij het
gepaste woord niet, zoodat ik zelf volledigde:
- En het leelijke.
'k Vraagde dan dat mij ook de vroeger in beslag genomen briefwisseling niet langer
zou onthouden blijven. Hij dacht een oogenblik na, en zei toen:
- Ge zult ze hebben.
Dit was mijn eerste gesprek met onzen bestuurder sedert Januari 1927, toen hij
me was komen be-
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danken voor de deelneming welke ik hem gestuurd had, bij het overlijden van zijn
ouden vader. Hij had me toen verklaard:
- J'espère d'être bientôt debarrassé de vous et vous sans doute de moi(1).
Het heeft nog tot den 9den Januari 1929 geduurd eer ik, na herhaald aandringen
per rapportbriefje, het zware pak kreeg met al het achtergehouden drukwerk en enkele
dagen later, de jarenlang achtergehouden briefwisseling: een heelen stapel, zooals
we in het hoofdstuk over de censuur gezien hebben.
Wat me evenwel in gesloten omslag reeds den 14den December 1928 bereikt had,
was de officiëele kennisgeving van den uitslag van 9 December.
Dat stuk moet voor het nageslacht bewaard blijven en ik schrijf het dus af:
‘Kiescollege van het Arrondissement Antwerpen Hoofdbureel formuul X
bis
Buitengewone Verkiezing voor de Wetgevende Kamers op 9 December
1928
Kennisgeving aan de verkozenen van den uitslag der Verkiezing.
De Voorzitter van het Hoofdbureel van het Kiescollege van het
Arrondissement Antwerpen, heeft de eer, navolgend uittreksel uit het
proces verbaal opgemaakt 10n dezer, van dit bureel mede te deelen aan
den heer Borms, August-Camiel-Ghislain-Marie.(2)
Ten jare duizend negen honderd acht en twintig, den Maandag 10n
December 1928, te 12 uur, vergadert het Hoofdbureel van het Kiescollege
van het Arrondissement Antwerpen, ten einde over te gaan tot de verdeeling
der zetels onder de candidaten in de verkiezing voor de Wetgevende
Kamers op 9n dezer maand.
Zijn aanwezig: Jozef De Winter, Voorzitter, Bol André, Coopman Victor,
Claes Jos, Brees Lod. Bijzitters. - Jan Laenens, Sekretaris.
Het publiek wordt toegelaten in de zaal waar het bureel zetelt en de
voorzitter geeft aan de vergadering kennis van het volgende:
Wordt uitgeroepen tot lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers:

(1) Ik hoop weldra van u verlost te zijn en gij, voorzeker, van mij.
(2) Die voornamen heeft het gemeentebestuur van Schaarbeek in dezen Franschen vorm
overgemaakt.
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Voor de lijst: 3 Mijnheer Borms, August Camiel Ghislain-Marie.
Wordt plaatsvervanger verklaard:
Voor de lijst 3: Henderickx Pieter Jan Adelfons.
Van wat alles dit proces-verbaal in dubbel, gedurende de zitting werd
opgemaakt en door al de leden van het bureel en de getuigen onderteekend.
Gedaan te Antwerpen den 10 December 1928..
Geteekend: De Voorzitter, J. De Winter. André Bol, Victor Coopman,
Claes Jos, Brees Lod., allen bijzitters.
De Sekretaris: Jan Laenens.
De getuigen: Poignard, Cloots, L. Van Nuffelen.
Eensluidend verklaard.
Antwerpen 13 December 1928
De Voorzitter van het Hoofdbureel
(w.g.) J. De Winter
Aan Mijnheer Borms August- Camiel Ghislain Marie, Leeraar, Jules
Lebrunstraat, 5, Schaarbeek Brussel, thans in de centrale gevangenis
Geldenaaksche vest 62 Leuven.’
Dat werd me afgegeven te zamen met twee doodsbedreigingen uit Luik en een diep
ontroerend schrijven van een Noord Nederlander, die me uitnoodigde om met mijn
familie op zijn landgoed in Noord-Brabant te komen verblijven. Ik antwoordde daarop
drie dagen later: Wat tegenstelling! de Walen, die mij naar het leven staan; de
Noord-Nederlandsche Broeder welke op zijn landgoed de gulste gastvrijheid aanbiedt.
Den 29sten November '28 had de Kamer het ‘Clementiewetje’ dat den kenker voor
mij moest ontsluiten goedgekeurd en zoodra het nu aangenomen was door den Senaat,
moest België mij lossen. Doch de eerste Kamer slenterde opvallend en zelfs werd
door sommigen reeds gevreesd dat ze wel een amendement zou durven goedkeuren,
waardoor ik in de gevangenis zou blijven.
Dat alles noopte mij ertoe aan ‘De Schelde’ volgenden open brief te laten geworden,
die den 30sten December 1928 verscheen.
Om de censuur bekommerde ik me nu niet veel meer.

‘Vlaamsche Strijdgenooten,
Tegen Uwen uitdrukkelijken wil, zoo klaar en duidelijk uitgesproken in de
Antwerpsche verkiezing van den 9den j.l., blijft de regeering op bevel van de loge
en het hof mij gevangen houden.

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

306
Zelfs word ik hier nu strenger bewaakt dan ooit te voren en zooals de bladen het u
hebben gemeld, heeft men binnen deze muren talrijke gendarmen samen getrokken,
die dag en nacht op wacht staan en mitraljeuzen geplaatst hebben tot in de
burchttorentjes boven den gevel der gevangenis(1).
Niets werd verwaarloosd tot de takken toe van de reusachtige boomen die het
dichtst bij den ingang staan werden weggekapt.
Wat heeft onze verdrukker, het centralistische België, schrik gekregen, sedert die
davering hem door de Antwerpsche kiezers toegebracht.
Mij tracht men intusschen te beïnvloeden met mij meer dan vroeger nog, af te
zonderen; aanvragen voor bezoek worden afgewezen, met de uitvlucht dat het de
moeite niet meer is, daar ik weldra zal vrij zijn. Ook laat de censuur allerlei
doodsbedreigingen tegen mij door, in den aard van deze den 17 j.l. tusschen 19 en
20 uur te Luik gepost:
‘Si on nous donne la joie de vous lacher (sic) du bagne, nous aurons le plaisir de
vous asperger d'un seau de 5 litres de benzine et de vous voir crever, brûlé vif pour
assainir l'atmosphère belge empuantie de déjections boches, telles que vous.’
Het adres van die getikte postkaart luidde: ‘Borms, ordure sociale. Au bagne, à
Louvain.’
Natuurlijk was ze naamloos. Slechts één heeft op zijn doodsbedreiging een
handteekening gezet, J. Tilquin, wiens kaart verzonden werd uit Charleroi den 13-XII
tusschen 14-15 uur.
Ook bladen met schimpartikels liet het bestuur welwillend door zelfs zulke die
niet op de lijst staan van de kranten welke de politieke gevangenen mogen lezen.
Vlaamsch-nationalistische bladen blijven evenwel streng geweigerd en zelfs De Tijd,
het blad van mi-

(1) In ‘De Standaard’ van 23 December 1928 kon men daarover lezen:
‘Uit Brussel is een piket gendarmen met mitrailleuzen naar Leuven gezonden om in het
gevang waar Borms vertoeft post te vatten. Men heeft het piket uit zorgzaam gekozen Walen
samengesteld. De vraag is nu: Wat moeten die daar gaan doen?’ - België belachelijk maken,
natuurlijk. (A.B.)
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nister Heyman, dat een brave ziel me sedert jaren opstuurt uit Gent, mocht me nog
nooit bereiken.
De regeering schijnt het er op aan te leggen me niet enkel van al mijn burgerrechten
te blijven berooven, doch mij ook vogelvrij te verklaren.
Mij goed.
Na tien jaren mijne vrijheid opgeofferd te hebben, wil ik ook gaarne mijn leven
geven voor ons geliefd Vaderland.

Doch mijn bloed kome dan over den verdrukkenden staat Belgie
Vlaamsche strijdgenooten, daar mijn briefwisseling nog altijd streng beperkt blijft
tot één briefje per dag, kan ik onmogelijk naar allen die me schrijven, een antwoord
sturen.
Ik dank U dus bij deze gelegenheid voor uwe genegen gevoelens en bied U allen,
alsook al onze overige broeders en zusters in het dierbaar Vlaanderen, een zalig en
gelukkig 1929. Het worde een zegejaar! Leve Vlaanderen!
Vergeet mijn zwaarbeproefde gade en kinderen niet!
Uw verkleefde,
A. Borms.’
Einde December waren nieuwe gendarmen gekomen: 25 manschappen met een
officier, en toen die dan voor goed weggingen moesten de gevangenisbewakers 's
nachts met 16 man meer de wacht optrekken. Of die jongens sakkerden op minister
Janson!
Kerstdag en Nieuwjaar vielen me zwaarder dan ooit: overigens ik droeg nu mijn
gevangenschap over 't algemeen minder gelaten, daar het vooruitzicht van de
voorgespiegelde vrijheid en de vrees dat het toch weer op een teleurstelling kon
uitloopen, mijn zenuwen nogal op de proef stelden.
Ik kreeg evenwel spoedig na Nieuwjaar de zekerheid dat mijn vrijlating aanstaande
was. De onderwijzer kwam me verwittigen dat ik het gevangeniskrantje met al wat
er toe behoorde moest overmaken aan Stephanus, die mijn opvolger zou worden. En
Zaterdag 12 Januari kreeg ik vanwege de direktie een bol koord, alsook het noodige
inpakpapier om er al mijn spullen -
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hoofdzakelijk stapels brieven, boeken en kranten - in te wikkelen. Wat was dat
inpakken een pret!
Enkele dagen te voren had men mij reeds een koffer gebracht met de noodige
sleutels; dit laatste beteekende dat ik bij mijn uittocht niet zou behandeld worden
gelijk een gewone gevangene. De bestuurder was dus in dat opzicht tot andere
gevoelens gekomen, want toen ik hem den 9den November 1928, met het oog op
een mogelijke invrijheidstelling den 11den daaropvolgende, tienden verjaardag van
den wapenstilstand, had doen vragen hoe men met mij zou te werk gaan bij mijn
gebeurlijke vrijlating, was zijn antwoord geweest:
- Dites à Borms qu'il sera visité comme les autres prisonniers.(1)
Ik had toen evenwel duidelijk laten verstaan, dat ik mij daartoe niet zou leenen.
Den 15den Januari om half tien 's morgens verscheen de bestuurder in mijn cel,
met de boodschap dat hij bevel gekregen had van den minister, me te verwittigen
dat ik mij vanaf 2 u. moest gereedhouden om alle oogenblikken te vertrekken. Het
zou wel kunnen 's nachts zijn, voegde de heer Bertrand er bij en ik kwam daartegen
op.
Het gesprek werd nu weer tweetalig:
- Zijt ge van zins hier iemand te bezoeken?
- Ja, mijn zoon en misschien nog enkele andere personen.
- Dat zou zeer onvoorzichtig zijn.
- Ik ben gerust.
- Maar waarom trekt ge niet dadelijk weg?
- Ik heb mijn plan sedert lang gereed.
- Ziet ge, altijd hetzelfde: hij heeft een plan en wil dat koppig uitvoeren. Sic volo,
sic jubeo.(2)
- Ge vergist U, heer Bestuurder.
- Ik moet u nu nog iets zeggen. Ik moet u bedanken voor wat ge voor de gevangenen
gedaan hebt al die jaren, in het blaadje. Ge hebt de gevangenen daarmee groote
diensten bewezen.

(1) Zeg aan Borms dat hij zal onderzocht worden gelijk de andere gevangenen.
(2) Zooals ik het wil, zoo gebied ik (dat het gebeure).
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- Ik heb mijn best gedaan. Ik ook, heer Bestuurder, dank U voor uw behandeling tot
Januari 1922.
- Ah! n'ouvrons pas ce débat.(1)
Toen hij dit laatste zei, stond de man reeds in de deur en was nu haastig weg.
Dien dag nemen mijn bewakers reeds afscheid van mij, sommigen zoo ontroerd
dat tranen in hun oogen stonden. Maar den volgenden morgen, tot hun verbazing,
vonden ze mij weer.
Ik legde mij den avond van den 16den ter ruste nog altijd in de onzekerheid of dit
mijn laatste gevangenisnacht zou worden. Ik was evenwel weer spoedig ‘verkocht’
en lag nog in een diepen slaap, toen de adjudant mij om half vier kwam wekken en
me meedeelde dat het uur der vrijheid was geslagen en ik me zoo haastig mogelijk
moest klaar maken. Hij bracht me koffie en brood.
Ik kleedde mij snel aan, stortte een vurig dankgebed, nam het versje van den wand
dat daar jarenlang was aan vastgespijkerd gebleven:
Waar lijden is ten dienst gesteld
van hooge idealen,
Daar wordt het lijden tot een vreugd,
Waarbij geen vreugd kan halen.

keek nog eens rond in de naakte cel, wierp een laatsten blik naar het kruisbeeld en
de H. Hartprent en kon dan voor den eersten keer zonder bewaker door de celdeur,
die de adjudant op een kier had laten staan. Boven den ingang op den blauwen steen
aan den binnenkant zag ik nog de vijf letters, welke ik er ingepend had:
A.
V.V.K.
V.
en nu stapte ik met mijn valies naar het centrum.
Daar stond de bestuurder, met zijn oudsten onderbestuurder en enkele bewakers.
Mijn gevangenisgeld, gedurende die tien jaar verdiend als dwangarbeidersloon,
werd me uitbetaald: vijf honderd zooveel franken. Ik moest een paar keeren

(1) Och kom! laten we daar niet over beginnen.
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mijn handteekening zetten; vervolgens deelde de bestuurder mij mee, dat hij een
paspoort op zak had voor 's-Hertogenbosch en hij raadde me sterk, er gebruik van
te maken. Ik antwoordde dat het mijn inzicht was vooreerst naar mijn zoon Wilfried
te gaan, student in de rechten, die zijn kwartier had in de Vlamingenstraat te Leuven
en dat daar verder zou beslist worden wat er mij te doen stond.
Ik stelde mij gevaarlijk bloot, meende de heer Bertrand, zoo ik niet dadelijk het
land verliet, waarop ik verklaarde de verantwoordelijkheid van mijn besluit ten volle
op mij te nemen.
Daarna trokken we allen, door de lange gang naar het binnenplein van de
gevangenis, waar in de sneeuw twee auto's stonden. Die werden, zei de bestuurder,
door de regeering te mijner beschikking gesteld.
Een agent van de veiligheid kwam dan op mij toe en gaf me, in een
Beulemanschgetint Nederlandsch te verstaan, dat hij opdracht had mij te voeren
waarheen ik wou.
- Dan eerst naar de Vlamingenstraat 94 hier in de stad, antwoordde ik. Daar zal
ik u de bestemming van de verdere reis meedeelen.
Ik wilde hun laten zien, dat ik wenschte te handelen als vrij man en de leiding zelf
in handen zou nemen.
Nog een laatste poging van den bestuurder om me mijn naar zijn meening,
ongelukkig besluit te doen wijzigen en toen ik reeds in de auto zat, waren zijn laatste
woorden:
- Que Dieu vous garde!
- U insgelijks, mijnheer de Bestuurder, zei ik zeer beleefd en mijn aandacht werd
dadelijk afgeleid door de toebereidselen voor het wegrijden. De wijde poort ging
open, dan het ijzeren hek en ik zag dat men met lantaarns naar buiten sloop om langs
weerszijden van den ingang uit te kijken. Blijkbaar was de bedoeling me te doen
gelooven dat er onraad kon zijn.
Onze auto kwam nu langzaam, met gedoofde lichten, uit de poort: mijn geleider
nam plaats bij den man aan 't stuur. In de tweede auto zaten nog twee
veiligheidsagenten. Nog een kort oponthoud voor de gevan-
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genis, na een poos liet men de autolichten schijnen, de motor ronkte en dan over de
besneeuwde laan en de doodsche straten snelden we naar mijn zoon en van daar naar
het mij geliefde Merksem.
Na 3630 volle gevangenisdagen was ik weer vrij!
Einde.
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Geëindigd te Merksem
op den eersten verjaardag van mijn uittocht,
in het huis, Wuytslei 29, dat me door het Bormsfonds
zoo liefderijk ter beschikking werd gesteld.
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Aanhangsel
Blz. 11. - ‘Twee auto's van het Groot Hoofdkwartier kwamen ons opladen’. Naar het schijnt was daar de auto bij van generaal Mahieu, toen militair gouverneur
van Antwerpen. Volgens verklaringen van agenten van de militaire Veiligheid, zou
de Antwerpsche brigade reeds een veertiental dagen vóór mijn aanhouding geweten
hebben dat ik in 't land gebleven was en me schuil hield te Brussel. Twee hunner
zouden Mevrouw T'Jollijn achtervolgd hebben met generaal Mahieu's auto en dan
samen met Brusselsche politie binnengevallen zijn in de Jerichostraat. In nr. 217 van
mijn dossier las ik immers volgend getuigenis van den inspekteur der Veiligheid
Fronville: ‘les deux agents de la sûreté militaire Husson et Willy Van den Bossche,
qui ont filé l'épouse T'Jollijn, ont pu ainsi provoquer l'arrestation de Borms.’ Willy
Van den Bossche (op 't parket zei men Vandenboche, op zijn Fransch) was de
Mechelaar: hij werd kort na mijn aanhouding door de machthebbers gedekoreerd.
Husson, zoo heette zijn Waalsch kollega, die te Turnhout had gewoond.
Tegen de voorstelling der feiten zooals de veiligheidsagenten beweren dat zij zich
hebben voorgedaan, stelt makker T'Jollijn de juiste toedracht als volgt: Donderdag
6 Februari bracht hij een bezoek aan L.v.d.V. en 's avonds vergezelde hij tot aan 't
station Mevrouw T'Jollijn, die naar Mechelen reed om er hare ouders te bezoeken.
's Anderen daags reisde hij zelf met L.v.d.V. en nog een Vlaamschen strijdgenoot
naar Brussel. Te Mechelen voegde Mevrouw T'Jollijn zich bij hen. In den namiddag
van dien 7den Februari kwamen zij reeds een eerste maal in de Jerichostraat,
vernachtten te Schaarbeek, wandelden den Zaterdag morgen, 8sten, wat rond in
Brussel en keerden na den middag terug naar mijn kamer, waar dan kort nadien de
aanhouding geschiedde.
Van een achtervolging van uit Antwerpen of van uit Mechelen zou er dus geen
spraak zijn en dat praatje werd, zoo verzekert makker T'Jollijn, verspreid door
personen, die er belang bij hadden de feiten te verdraaien.
Blz. 33. - ‘een strijdgenoot uit de Brusselsche omgeving, die weldra door zijn
onderzoeksrechter zou vrijgelaten worden’ .... In een schrijven van 20-9-'29 deelde
die makker me mede: ‘Ik heb nooit aan de magistraten boter gebracht, ten minste
niet aan...... (hier de naam van zijn onderzoeksrechter). Ik heb destijds vele diensten
bewezen...... aan de magistratuur,
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maar deze die ik het meest geholpen had, hebben mij in steek gelaten.’
Blz. 58. - ‘met 't gevolg dat in die stukken... de grofste onnauwkeurigheden
voorkwamen...’ Ziehier enkele flaters uit den hoop:
‘eene italievende (sic) betuiging’ (= une manifestation italophile);
‘alhouwel voordragende’ moet zijn: alhoewel voorwendende;
‘tot staan brengen’ voor: tot stand brengen;
‘gevangenen die hun anti-aktivistengevoelens betuigden en die zelfs tegenheden
hadden bij dit voorwerp’ (bedoeld werd: gevangenen, die hunne anti-aktivistische
gevoelens uitten en die zelfs naar aanleiding daarvan zich onaangenaamheden op
den hals haalden.)
‘Tegenheden’ was de vertaling van 't Fransche ‘contrariétés’’ en ‘bij dit voorwerp’
moest beteekenen: ‘à ce sujet’.
Van het Duitsche woord: ‘gebildete’ in de beteekenis: ontwikkelden,
intellektueelen, maakte de Beulemans-vertaler ‘gevormden’ zoodat de zin luidde:
‘Zij waren op de lijst geschreven als ‘gevormden’; en ontelbare zulke staaltjes meer,
waaronder sommige, als de vertaling van Germaansch door ‘Allemand’ zeker niet
toevallig zullen geweest zijn, zoodat hier het ‘traduttore, traditore’ in letterlijken zin
toepasselijk was.
Blz. 62. - Mijn tweede advokaat, Mr Van Dieren, zei in een voordracht
‘Psychologie van de Vlaamsche processen’, die hij den 8sten September 1922 hield
voor de Vlamingen te Brussel, volgens het verslag in ‘De Nieuwe Rotterdamsche
Courant’ over het aanvaarden mijner verdediging: ‘Mr. Schiltz, uit Antwerpen, kwam
mij voorstellen te zamen met hem de verdediging van dr. Borms op te nemen. Mijn
eerste vraag was: “Staat Borms zuiver; hangt er geen geld aan zijn vingeren?”, waarop
Mr. Schiltz met een krachtig “ja” op het eerste en een even krachtig “neen” op het
tweede deel van mijn vraag antwoordde. Nog denzelfden middag toog ik naar de
gevangenis te Vorst en na een onderhoud van vijf minuten was ik tot de overtuiging
gekomen, dat dr. Borms een eerlijk man is. Men heeft mij om deze overtuiging voor
den tuchtraad van de Leuvensche balie willen dagen, maar een dergelijke bedreiging
kan aan mijn meening niets veranderen’......
Blz. 62. - We drukken hier het officieel stuk af, met de 34 namen der gezworenen,
zooals het mij in de gevangenis te Vorst overhandigd werd.
Assisenhof van Brabant
Pro Justitia
Wij, Procureur Generaal bij het Hof van Beroep, te Brussel, lasten en bevelen aan
alle daartoe bevoegde deur-
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waarders te beteekenen, overeenkomstig artikel 394 van het Wetboek van
strafverordening, aan
Borms, Augustus, Camiel, Ghislain, Marie, leeraar, geboren te St-Niklaas,
den 14 April 1878, wonende te Schaarbeek, Rogierlaan 309,(1).
beschuldigd van aanslag tegen de Staatsveiligheid aangehouden in het gerechtshuis
te Vorst.
de lijst der gezworenen bij loting aangeduid om den dienst waar te nemen,
gedurende de eerste reeks van den derde trimester van 1919, der assisen van de
provincie Brabant, en tusschen welke moet worden uitgeloot de gezworenenbank,
die over de beschuldiging ten zijnen laste gelegd, den 2 September 1919, zal te
beslissen hebben, welke lijst samengesteld is als volgt:

I. Werkelijke Gezworenen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Olivier, Petrus-Marie, rechts doktoor, Crespelstraat, 51, te Elsene.
Tiberghien, Albertus, Wetenschap's doktoor, Kruisstraat, 30, te Elsene.
Carlier, Theodoor-Jozef, nijveraar, Jetteschelaan, 6, te Koekelberg.
Clavareau, Ernest-Hendrik-Theodoor, notaris, Duquesnoystraat, 23, te Brussel.
Rocher, Jan-Baptist, eigenaar, Adolf-Maxbolwerk, 71, te Brussel.
Nys, Hubertus, gemeente raadlid, Varkensstraat, te Diest.
Van de Wyngaert, Jozef-Hyacinthe-Karel-Marie, rentenier, Carolus Magnuslaan,
96, te Brussel.
Meert, Ferdinandus, gemeente raadlid, Wimmershof, 10, te Kessel-Loo.
De Haes, Lodewijk, notaris, Leuvenschestraat, te Aerschot.
Vermylen, August, wijsbegeerte doktoor, Dieweg, 53, te Ukkel.
Thys, Jan-Karel, eigenaar, Broustinlaan, 15, te Jette.
Terby, Karel, wetenschap's doktoor en professoor, Bogaardenstraat, 96, te
Leuven.
Braems, Lodewijk, gepensionneerde onder officier, Vlamingenstraat, 86, te
Leuven.
Bruyneel, Aimé-Jan-Leopoldus, handelaar, Treurenberg, 34, te Brussel.
Winderickx, Xaverius, nijveraar, Ten Brouk, 401, te Alsemberg.
Van Hoomissen, Franciscus, juweeler, Oude Kleerkoopersstraat, 41, te Brussel.
Goossens, Julius-Augustinus-Arcadius, notaris, Berlaimontstraat, 5, te Brussel.
Wauters, Leo, brouwer, Wolvengrachtstraat, 66, te Brussel.
Biesval, Ignace-Edmondus, gemeente raadlid, Paleizenstraat, 249, te Schaarbeek.
Huysegoms, Pieter, gemeente raadlid, Menseghem, te Wolverthem.

(1) Moest zijn 306. (A.B.).

August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker

316
21. Stas, Julius-Jan, notaris, Marktplaats, te Assche.
22. Meysmans, Julius, godgeleerdheid's doktoor, Marijde, 11, te
Sint-Pieters-Woluwe.
23. Van den Ven, Pol-Julius, wijsbegeerte doktoor, Groote Omgevingslaan, 10, te
Sint-Lambrechts-Woluwe.
24. Claes, Pieter-Armandus, wetenschap's doktoor, Elisastraat, 16, te Elsene.
25. Derevmaeker, Constant, aannemer en gemeente raadlid Toeboekberg, te
Tervueren.
26. Wouters, Lodewijk-Jan-Alfred, handelaar, Adolf Maxbolwerk, 96, te Brussel.
27. De Braeckeleer, Pieter-Jozef, gemeente raadlid, Statiestraat, 14, te Lembecq.
28. Marescaux, Kamiel, notaris, Ninoofschesteenweg, te Dilbeek.
29. Walckiers, Felix, gepensionneerde Wilge, 9 te Jette.
30. Mignolet, Bernardus, eigenaar, Vuurstraat, 1, te Vorst.

II. Bijgevoegde Gezworenen
1.
2.
3.
4.

Rahlenbeek, Gustaaf-Adolf, advokaat, Regent Bolwerk, 49, te Brussel.
Duplat, Joris-Franciscus, advokaat, Wollestraat, 48, te Brussel.
De Brabant, Alfons, notaris, de Ligne straat, 1, te Brussel.
De Cuyper, Petrus, schrijnwerker, Inquisitiestraat, 19, te Brussel.
Gedaan op het Parket, te Brussel, den 31 Augustus 1919.

Namens den Procureur-Generaal,
(w.g.) G. Straetmans
Het jaar negentien honderd negentien, den eersten September, op last van den heer
Procureur Generaal bij het Hof van Beroep zetelende te Brussel.
Heb ik, ondergeteekende Theophiel De Coster, deurwaarder bij gezegd Hof van
Beroep, zetelende te Brussel, aldaar wonende Accolaystraat, 22, patentdrager, mij
begeven in het huis van justitie bij het Assisenhof van Brabant, en sprekende met
Borms Augustus Kamiel Ghislain Marie, leeraar, geboren te Sint-Niklaas, den 14
April 1878, wonende te Schaerbeek, Rogierlaan, 309, hem beteekend, overeenkomstig
artikel 394 van het Wetboek van strafvordering, de lijst der gezworenen hierboven
overgeschreven, waarvan ik een afschrift gelaten heb, alsmede het tegenwoordig
exploit.
Waarvan akte. Kost:
Een frank, 75 centiemen.
(w.g.) Th. de Coster
Blz. 63. - ‘Na deze eerste botsing.... ontmoette hem Mr. Van Dieren’..... In een
persgesprek met den Brusselschen medewerker van ‘De Maasbode’ in die
Noord-Nederlandsche krant verschenen den 2den Januari 1924, drukte mijn verdediger
zich als volgt over die ontmoeting uit:
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‘Toen ik, enkele uren voor den aanvang van het proces, in het kabinet van den griffier
van het beroepshof in het Justitiepaleis van Brussel, den Voorzitter van het
proces-Borms ontmoette, maakte deze de opmerking, dat de zaak waarin ik pleiten
ging en waartoe ik slechts twee weken te voren was aangezocht, voor mij alles behalve
een aangename moest zijn. Ik zei, dat zulks inderdaad het geval was, en dat zij, mijns
inziens, onaangenaam moest zijn voor àl de personen, die er bij betrokken waren,
dus ook voor den voorzitter in kwestie. Doch uit zijn antwoord meende ik te moeten
opmaken, dat zulks, wat hem betrof, niet heelemaal het geval scheen te zijn.’
Blz. 65. - De wraking van Gombault. Dergelijke wraking van een voorzitter van
het assisenhof geschiedde ook in het proces-Coppée, einde December 1923, daar de
voorzitter Winckelmans in een twintigtal compromitteerende brieven, die in het bezit
van Coppée waren geraakt, tegen den beschuldigde positie had gekozen voor het
proces begonnen was. Coppée haalde zijn slag thuis en de gewraakte Winckelmans
maakte plaats voor een nieuwen voorzitter, Wouters.
Blz. 79. - ‘Ik richtte me later per aangeteekenden brief tot de ‘Krimineele Kamer
van het Verbrekingshof’.
Ziehier dien aangeteekenden brief op 26 Oktober 1919 naar den Voorzitter dier
‘Krimineele Kamer’ gezonden:
‘Naar ik verneem zal mijne vraag tot verbreking van het vonnis tegen mij op 6den
September l.l. door het Eedgerecht van Brabant uitgesproken, den 4den November
a.s. vóór het Verbrekingshof opgeroepen worden.
Mag ik dienaangaande UEd. erop wijzen dat ik bij het begin der rechtspleging
voor 't Assisenhof uitdrukkelijk heb verzocht dat heel die rechtspleging in het
Nederlandsch zou geschieden en ik hetzelfde verzoek herhaal wat de behandeling
mijner zaak vóór het Verbrekingshof betreft.
Daarenboven druk ik UEd. het eerbiedig verlangen uit, op de zitting waar mijne
zaak zal behandeld worden, te mogen aanwezig zijn.’
Den 2den November, in een tweeden aanbevolen schrijven kwam ik nog met meer
aandrang daarop terug:
‘Ondergeteekende herinnert hierbij aan het rekwest, dat hij de eer had op 26-X l.l.
aan den heer Voorzitter te zenden.
Waar het aan de partijen in zake militie- en kieswet uitdrukkelijk door de
Koninklijke Besluiten, die de voorziening in verbreking in deze aangelegenheid
regelen, toegestaan wordt zelf hunne verdediging voor te dragen, zou het hem
wraakroepend schijnen dat hij wiens leven en eer op het spel staan, van die zitting
zou geweerd worden en de opgedane rechtskennis niet ter verdediging zou mogen
aanwenden.
Indien de Heeren Voorzitter en Leden moesten ingaan
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op de meening van een arrest van hun Hof van 1867 (Pas. 388) waarbij verklaard
wordt dat het Hof geene macht bezit om een gevangene ter zitting te doen brengen,
is het onbetwisbaar dat het Parket van den Heer Prokureur-Generaal dit recht wel
bezit en vraagt hij eerbiedig dat aan dezen de noodige aanwijzingen worden gegeven
om zijne aanwezigheid ter zitting mogelijk te maken.
En gij zult recht doen.
(w.g.) A. Borms
Blz. 103. - ‘Raad van Beheer’ en ‘Beschermingskomiteit’. In iedere cel hing de
lijst van de leden dier beide lichamen. Ze was eerst uitsluitend Fransch, nadien
tweetalig, met 't Fransch op de eereplaats en later, met 't Nederlandsch vooraan.
Ziehier de samenstelling in 1928
1. Van den Raad van Beheer:
Voorzitter: Prof. Van Dievoet; ondervoorzitter prof. Bruynoghe; leden: Mevr.
Tielemans; Z.E.H. Bauts, pastoor-deken; Bollens; Hamande, advokaat; Henry,
prokureur des konings; Hollanders, notaris; Nerinx, hoogleeraar; Van der Vaeren,
burgemeester van Leuven; Volckaert, gepensionneerd bewaarder der hypotheken.
Den 1sten Okober 1925 werd ik 's avonds uit mijn cel gehaald om voor dien Raad
van Beheer te verschijnen ten einde uitleg te geven over het artikel: ‘Mijn vader in
de cel’ in het Leuvensch weekblad ‘De Vlaamsche Bode’ van 23 Augustus '25
verschenen, onderteekend door mijn zoon Wilfried.
Slechts twee leden waren aanwezig: Volckaert, die me in kreupele Brugsche
gewesttaal met Duitsche woorden doorspekt ondervraagde en E.P. Schmitt zaliger,
die zonder spreken zat te luisteren.
Voorzitter van die ‘Commission Administrative’, zooals de Raad toen algemeen
genoemd werd, was te dien tijde de prokureur Henry. Alles met hem gebeurde in 't
Fransch.
2. Van het Beschermingskomiteit:
Eerevoorzitter: Guelton, eere-bestuurder van het ministerie van binnenlandsche
zaken; voorzitter en schatbewaarder: Martens, advokaat; ondervoorzitter en sekretaris:
Veltkamp, vrederechter. Leden: P. Bodart; E. Cambier, rustend generaal; E.P. Cools,
S.J.; De Ridder, ingenieur; Dr. A. Dumont, geneesheer; A. Gosset, fabriekbestuurder;
Hollanders, kandidaat-notaris; H. Janssens, nijveraar; Kumps; Martens; Prof. Prosper
Poullet; Stevens; Mr. H. Thirion; Marc. van Overbeke; Ernst de Brunswyck; V.
Micha en R. Nève.
Van al die beschermers zagen slechts een viertal naar de gevangenen om en maar
één, nl. de heer Janssens, waagde het me te bezoeken.
Tot het Beschermingskomiteit heeft ook een tijdje een Mr. Stie behoord, (zeker
die van de zaak-De Beuckelaer, na zijn nederlaag in dat proces, advokaat geworden
te Leuven), doch in '28 was zijn naam reeds van de lijst verdwenen.
Blz. 126. - ‘Aan mijn celdeur werd een plankje gehangen’. Benevens dat plankje
hing er nog een met T F (dat beteeken-
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de: veroordeeld tot dwangarbeid = travaux forcés) en een ander met een 6 (zoolang
ik leerling was der 6de klasse; 1, 2 en 3 waren de Fransche klassen; 4, 5 en 6 de
Vlaamsche).
Ziehier nog andere plaatjes, die aan de celdeuren hingen: C (condamné
correctionnel = boetstraffelijk veroordeelde); R (condamné à la réclusion =
veroordeeld tot opsluiting); D (détention = hechtenis); D E (détention extraordinaire
= buitengewone hechtenis); S (surveillance spéciale ordinaire = gewone bijzondere
bewaking); S (met een rood streepje, surveillance spéciale extraordinaire =
buitengewone bijzondere bewaking, b.v. voor degenen, die zelfmoord willen plegen);
N C (geen kantien; wanneer iemand de kantien ontzegd is); P (Protestant); I (Israëliet);
A (Anglikaan); N P (non pratiquant, voor degenen die naar geen kerkdienst gingen).
Vroeger hadden de Roomsch-Katholieken een C op hun deur, later niets. - En voor
de zieken: Een geel plaatje duidde aan dat in de cel een syphilislijder verbleef; R O
(régime ordinaire = gewoon ziekenregiem); R E (régime extraordinaire =
buitengewoon ziekenregiem).
Het plaatje met de reden der veroordeeling: Assasinat (moord); Vol (diefstal);
Viol (verkrachting), enz., een schandpaal in 't klein dus, werd reeds vóór mijn
aankomst te Leuven afgeschaft.
Aan die opschriften ziet men dat alles op een Fransche leest geschoeid was.
Blz. 127. - De keuken. Ruim drie jaar vóór mijn aankomst te Leuven, den 2den
Oktober 1916, is een gevangene in een der groote kookketels gevallen en door de
kokende vloeistof zoo deerlijk verbrand, dat hij 's anderen daags bezweek. De
bewaker, die onmiddellijk toesprong om hem te redden, had ook leelijke brandwonden
opgeloopen aan zijn handen.
Blz. 164. - Verboden kranten. In November 1924 werd ons ook ‘De Schelde’
ontzegd, zeker uit wrok tegen de ophefmakende bijdragen die Dr. Jacob in dat blad
liet verschijnen onder den titel: ‘In de Belgische Kerkers’(1).
Ik schreef daarover den 19-XI-'24 als volgt naar den heer Janssens, bestuurder van
‘De Schelde’, Kerkstraat, 9, Antwerpen:
‘Dezen middag werd me vanwege de gevangenisoverheid meegedeeld dat “De
Schelde” hier niet meer binnen mag, en ik dit blad kan vervangen door de “Gazet
van Antwerpen”. Ik heb nauurlijk voor dit laatste hartgrondig bedankt!
Ik verlies in uw krant een trouwen vriend, die mij nu reeds jaren in mijn
eenzaamheid dagelijks kwam opbeuren en het eentonig celleven zou me voortaan
nog zwaarder vallen, maakte niet de heerlijke gedachte, dat ik hier Vlaanderen dien,
alle lijden licht.
Waarde Heer Bestuurder, wilt gij tot het einde van 't jaar het blad, dat voor mij
bestemd was, naar een Limburgsch adres sturen, zoo breng ik ook nog mijn steentje
bij.

(1) In 1925 als brosjuur uitgegeven door het Amnestie-Comité: ‘Borms in de Cel, door Dr. A.
Jacob. Met drie reproducties’.
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Met mijn innigsten dank, Waarde Heer Bestuurder, voor U en Uwe ijverige
medewerkers, bied ik U allen mijn hartelijkste groeten. Leve Vlaanderen!
(w.g.) A. Borms.’
Een oud-lotgenoot was zoo goed me dan als derde krant dagelijks ‘De Volksgazet’
van Antwerpen te zenden.
Blz. 195. Het 21 Juli-nummer. Den 19den Juli 1924 liet de bestuurder mij daarover
dit briefje geworden:
‘Le texte flamand du journal ne fait aucune mention de la fête nationale. Le lecteur
étranger qui lirait notre organe aurait l'impression que cette fête n'intéresse pas les
Flamands. C'est abuser de la tolérance que j'ai eue en laissant insérer les articles
relatifs au Guldensporenslag.
Veuillez faire paraître samedi prochain dans le texte flamand et sous un titre
apparent, un compte-rendu de ces fêtes.
Le Dr.
E.B.’
Daarop antwoordde ik denzelfden dag nog:
‘Geachte Heer Bestuurder,
Uw Fransch briefje werd mij zooeven ter hand gesteld en ik meen er het volgende
te moeten op antwoorden: geen enkele der talrijke medewerkers aan ons “Streven”
heeft me één letter kopij gestuurd over dat onderwerp; hadden zij zulks wel gedaan,
ik zou me verplicht hebben gezien het op te nemen. Van mij zelf kunt ge niet eischen
dat ik tegen mijn innigste overtuiging schrijf: dat was overigens zoo overeengekomen,
toen ge mij straks vier jaar geleden het opstellerschap hebt toevertrouwd. Sedert ik
de taalwet op 't bestuur, voortdurend zie overtreden(1), ons recht op een Vlaamsche
Hoogeschool tot een hoon zag aanwenden in de bespottelijke Nolfwet, alle machten
van den Staat zie samenwerken tot wurging van mijn moedertaal en mijn bloedeigen
volk, sta ik tegenover het centralistische België hoe langer hoe meer vijandig, en wat
ge mij vroeger niet opgelegd hebt, zult ge nu nog minder van mij gedaan krijgen.
Het zal hier dus dit jaar een uitsluitend Fransch feest zijn, met Fransch programma,
Fransche liederen, enz., wat den vreemdeling, die daarvan kennis zou krijgen, niet
zal verwonderen, vermits hij wel weet dat het huidige België “slechts een aanhangsel
is van Frankrijk”, zooals dit te Brussel in de Kamer zelf werd verklaard.
Nog een enkel woord over de “tolérance”: wie achter de schermen zou kunnen
kijken en zou weten wat moeite het

(1) Iederen dag bijna stel ik ook hier nieuwe overtredingen vast: zoo zijn de aanvullingen op de
kantienlijst weer uitsluitend Fransch; de rapportbriefjes voor de overige gevangenen blijven
Fransch; de bevelen in onzen vleugel eveneens, zeker in afwachting dat de bewakers beschaafd
Nederlandsch kennen... enz. enz.
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dit jaar gekost heeft om hier in het Vlaamsche land het heuglijkste feit van ons
Vlaamsch verleden, en zonder hetwelk België niet eens zou bestaan, door de
Vlaamsche gevangenen, de meerderheid in dit huis, te laten gedenken, zou zonderling
opkijken. Er is dan ook van mijnentwege geen “abus” geweest en in heel die
aangelegenheid heb ik slechts gehandeld zooals het een vrijen Vlaming past, dien
uw België wel kerkeren, maar nooit breken kan.
Met verschuldigden eerbied, teeken ik, geachte Heer Bestuurder,
(w.g.) A. Borms.’
Blz. 234 ‘de lage middelen, die het gerecht gebruikte’... Ik had namelijk om dien
gevangenisbibliothekaris op te beuren, hem een briefje in handen gesmokkeld, waarin
ik hem schreef dat hij de toekomst niet zoo zwart mocht inzien en bij zijn vrijlating
Dr. De Beuckelaer wel een betrekking voor hem zou vinden. Daarvan maakte het
krijgsgerecht nu een wapen tegen den Vlaamsch-nationalistischen
volksvertegenwoordiger.
Blz. 235 ‘het rolnummer 10558’. Mijn eerste nr. op het gevangenisregister was
9886 geweest. Van 11 December 1919 tot den 24sten Augustus '22 waren dus ruim
670 gevangenen binnengetreden in de Leuvensche galei: vóór mijn uittocht in Januari
1929 was het rolnummer reeds gestegen tot over de 11000 zoodat meer dan elf
honderd gevangenen te Leuven zijn aangeland en zoowat evenveel er zijn weggegaan
gedurende mijn verblijf aldaar.
Blz. 278. Over dat pijnlijk incident van 21 September 1925 schreef ik denzelfden
avond volgend rapportbriefje aan den gevangenisbestuurder:
‘Aan mijn 79-jarigen vader, die me met mijn zoon Wilfried (ter gelegenheid van
diens verjaardag en vóór zijn afreis naar het kollege te Neerpelt) kwam bezoeken,
hebt ge dus den toegang tot mij geweigerd. Over die onmenschelijke handelwijze,
welke haren oorsprong heeft in haat voor ons Vlaamsch-zijn, zult gij u vroeg of laat
schamen. Intusschen teeken ik, alhoewel thans nog uw weerloos slachtoffer, uit al
mijn krachten verzet aan, tegen die ongehoorde daad, welke voor gevolg kan hebben,
dat ik mijn ouden vader nooit meer levend weerzie.
In “Ut mine Festùngstid” waarin Fritz Reuter de zeven zwarte jaren zijner politieke
gevangenschap beschrijft, kan men lezen dat hij grootmoedig alles aan zijn
verdrukkers kon vergeven, uitgenomen dat zij eens zijn ouden vader, die uit
Stavenhagen naar Berlijn kwam, verboden hem te bezoeken.
Had men hem daarbij nog het weerzien van een innig geliefden zoon moeten
ontzeggen, hij zou zijn beul Dambach nog hartgrondiger verwenscht hebben. Zulks
doe u inzien hoe hardvochtig ge opgetreden zijt. In alle geval, ik kan voor God
getuigen, dat ik liever zulk onrecht lijd, dan het zelf te plegen.’
Daarop kwam den 24sten volgend antwoord van den heer Bertrand:
‘Het bezoek aan vader Borms werd niet geweigerd. Aan
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zoon Wilfried Borms is de toegang van het gesticht voorloopig ontzegd, omdat zijn
vader hem als voorvechter in de gazetten aanstelt en bemiddelaar van zijn
mededeelingen aan 't publiek.’
's Anderen daags zond ik dan volgend rapportbriefje:
‘Hier moeten politieke hartstocht en beroepsmisvorming in 't spel zijn, anders had
een ziertje menschelijk gevoel verhinderd dat men een grijsaard van 79 jaar in
dergelijke omstandigheden van zijn kleinkind zou hebben willen scheiden. Wat
gevaar had het nu toch voor den ons verdrukkenden Staat opgeleverd, zoo mijn vader
en mijn zoon tot mij waren toegelaten geweest: word ik misschien nog niet streng
genoeg behandeld, met steeds dien onbeweeglijken bewaker bij mijn bank?(1)
Wat de rol betreft, die gij Wilfried toeschrijft, dat zijn looze beweringen, die ge
zoudt moeten bewijzen, willen zij eenige kracht hebben; en zijn ze bewezen, dan
moet ge mij rechtstreeks straffen, niet mijn kind.
Een niet te rechtvaardigen maatregel, zooals deze welke nu genomen werd, kan
niet anders dan het tegenovergestelde uitwerksel hebben van wat ge beoogt. En dan
komt men drie dagen nadien, namens den minister, een beroep doen op den “goeden
wil” van iemand, wien men zoo bejegent.’
Den 27sten Oktober daaropvolgende kwam een hoofdbewaker mij op de wandeling
zeggen: ‘Wilfried mag u terug komen bezoeken.’
Blz. 286. Naar aanleiding van dat knieën-incident schreef ik den 4-III-24 naar den
gevangenisbestuurder:
........ ‘Wanneer langen tijd geleden ons het verbod trof, zij aan zij te zitten naast
onze echtgenoote, voelden wij zulks reeds als een aanslag op onze innigste gevoelens;
veel pijnlijker nog was het barsch bevel dat ons vóór veertien dagen gebood onze
knieën van die onzer gade te verwijderen: ik heb toen met hartzeer gezien hoe mijn
vrouw een krop in de keel kreeg bij 't vernemen van dit nieuwe kwelmiddel, dat ons
met luider stemme en op zeer onkiesche wijze meegedeeld werd.
Nu stelden wij gisteren op 't bezoek vast, dat die dwangmaatregel zijn bekroning
gekregen heeft in een overmatige verwijdering van de banken, wat ons het nare
gevoel geeft melaatschen te zijn, die men niet eens mag aanraken.
De zedelijke foltering van dien maatregel komt evenwel nog tot uiting op een
andere wijze: de vertrouwelijkheid van het gesprek met onze echtgenoote wordt er
heel en al door gebroken: wij voelen ons voortaan van alle kanten beluisterd, zoodat
wij in dat opzicht er nu slechter aan toe zijn dan de gewone gevangenen in de hokjes.
Vooral met mijn hardhoorigheid wordt het geval nog erger, vermits ik op dien afstand
geen stil gesprek zou kunnen volgen en dus al wat wij over ons huishouden, onze
zes kinderen, enz. aan malkaar

(1) Op 't bezoek.
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toe te vertrouwen hebben, luidop moet gezegd worden, zoodat èn bewaker èn andere
bezoekers alles kunnen opvangen.
Het is U bekend, geachte Heer Bestuurder, hoe in andere landen het gevoelsleven
van de politieke gevangenen vooral gevrijwaard wordt; in dat opzicht staat het politiek
regiem in de Belgische celgevangenissen nog zeer ten achter, zooals U wel weet.
Breng ons toch niet nog een grooter eind achteruit met dwangmaatregelen in den
aard van hoogergenoemden, en laat ten minste den toestand voortbestaan dien we
sedert jaren reeds gekend hebben, of zooniet vergun ons dan recht te staan in een
hoeksken, waar we niet verplicht zijn voor de galerij te spreken.’
Het gevolg van dit schrijven was dat de banken wat dichter geschoven werden.
In Juli '26 schreef de bestuurder voor, dat ik bezoek moest ontvangen in de kamer
der advokaten, en dat is dan zoo gebleven tot mijn uittocht.
Blz. 287. ‘Ook heele gezelschappen... had ik door de vleugels zien stappen...’
Den Zondag 28sten Juni 1925 kwam zoo een groep van niet minder dan 44 mannen
en vrouwen de heele gevangenis bezichtigen. Hunne nieuwsgierigheid was zoo groot,
dat sommige zelfs door de spionnetjes naar de gevangenen keken in de cel.
Blz. 296. Dat internationaal verzoekschrift was een flink stuk werk van onze
strijdgenooten, met Dr. jur. J. Spincemaille aan het hoofd. Het rondschrijven, waarbij
instemming gevraagd werd voor onderstaand adres aan de Belgische Kamer. werd
onderteekend door de Heeren Lode Baekelmans, Prof. Dr. Frans Daels, Prof. Dr.
Stan Leurs, Mr. Jozef Muls, Dr. G Schamelhout en Felix Timmermans: ‘Wij
ondergeteekenden, burgers van alle natiën, niet door onvriendschappelijke gevoelens
jegens België bewogen, maar om derwille van een goeden internationalen geest,
doen een beroep op U, om aan Dr. August Borms en de andere veroordeelde
Vlaamsche leiders volledige en onvoorwaardelijke amnestie te verleenen.’
In het rondschrijven zelf werd er gewezen op het onbaatzuchtige werk der
Aktivisten, die zich in geweten verplicht gevoelden hun verdrukte Vlaamsche volk,
dat weleer aan de spits stond der Europeesche beschaving, aan het Belgisch
gecentraliseerd regiem te onttrekken; hoe na den wapenstilstand de terreur in
Vlaanderen losbrak; hoe, in weerwil van de amnestie-klausule van het Verdrag van
Versailles en in uitvoering van dekreet-wetten, die alle bestaansvoorwaarden misten,
de Vlaamsche leiders werden vervolgd en veroordeeld. Verder memoreerde dit
dokument de voorwaarden, die door België aan mij en sommige mijner lotgenooten
voor onze invrijheidstelling werden gesteld en hoe we weigerden dit schandelijk
kompromis aan te gaan; hoe België aan den eisch van Vlaanderen om amnestie maar
steeds blijft weerstaan. Dit klemmend betoog eindigde met een beroep op geheel de
beschaafde wereld, om België te verzoeken deze met alle ware
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menschelijkheid strijdende behandeling te staken en eindelijk amnestie in zijn volle
juridische beteekenis te verleenen.
Op de lijst van onderteekenaars komen de hoogste vertegenwoordigers van het
geestelijk en wereldlijk gezag voor, de meest vereerde wetenschappelijke en sociale
leiders, wereldberoemde kunstenaars en publicisten, die allen zich genoodzaakt
gevoeld hebben, België op zijn plicht te wijzen.(1)
Onze verdrukkers, die er een doodelijken angst voor hebben dat de binnenlandsche
toestand van den Belgischen staat kenbaar gemaakt wordt in het buitenland, hebben
niet durven nalaten een schijn van voldoening te geven en ze hebben een
clementiewetje doen stemmen dat evenwel zoover af is van wezenlijke amnestie als
de Nolfbarak te Gent van een echt Nederlandsche universiteit.
Blz. 303. Doodsbedreigingen. Straffeloos liet het gerecht de aanhitsers tot moord
begaan. Zoo mocht Nothomb in zijn ‘Action Nationale’ ongestoord schrijven: ‘Si
Borms était lâché, il serait tué comme un chien.’ (Tekst aangehaald in ‘Vlaanderen’
1-IX-'28). En den 29-I'26 schreef Charles Bernard (‘Gallo’) reeds in ‘La Nation
Belge’ dat hij niet instond voor mijn hoofd wanneer de gevangenispoort voor mij
zou geopend worden.
Dat alles mag men van anti-Vlaamsche zijde schrijven in België. Zelf hebben die
lafaards den moed niet de hand tegen mij op te heffen, maar zij hopen nog altijd een
zwakzinnige te vinden, die het voor hen zou doen.

(1) In Duitschland, dat rechtstreeks in het aktivisme is betrokken geweest, werd voor deze
amnestie-aktie niet geijverd.
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