De dappere Belgen
Een kortverhaal over een Vlaamse familie
bij het uitbreken van Wereldoorlog I

4 augustus 1914

H

et is oogsttijd. We staan met zijn allen
op het veld. De zon brandt op onze
hoofden. Papa vreest dat het gaat
onweren en maant ons aan om sneller te werken.
De gerst en het graan moeten geoogst worden
voor het onweer losbarst. Anders is de helft van
de oogst verloren.
Opeens beginnen de kerkklokken uit alle macht
te luiden. Papa laat zijn armen zakken. De
korenschoof die hij op de kar wilde laden, valt
op de grond. Het is geen gewoon klokgelui, maar
een alarmkreet. Een waarschuwing voor dreigend
gevaar.
‘Nu is het zover …’ mompelt papa, terwijl hij
naar de horizon staart.

Mama slaat een kruis en met een vlugge beweging
bukt ze zich naar Marieke. Mijn zusje is bloemen
aan het plukken in de berm. Ze begrijpt niet
waarom mama haar zo plots optilt en dicht tegen
zich aandrukt.
‘Wat is zover?’ vraagt Tuur, mijn jongere broer.
Papa’s gezicht staat strak.
‘Het is oorlog!’ zegt hij. ‘De Duitsers komen.
Jullie moeten hier zo gauw mogelijk weg.’
We haasten ons terug naar de boerderij. Mijn
ouders vinden dat het te gevaarlijk is om in België
te blijven. Mama, Tuur, Marieke en ik moeten
naar Frankrijk vluchten. Daar kunnen we bij tante
Jeanne terecht. Zij is een zus van mama.
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Ik wil niet vertrekken zonder van mijn peter
afscheid te nemen. Hij is sluiswachter op de IJzer,
een paar kilometer bij ons vandaan. Ik ben dol
op mijn peter. We begrijpen elkaar met een half
woord. Ik heet Hendrik, net zoals hij, en daar
ben ik blij om. Zo vaak als ik kan, ga ik naar hem

In het overstroomde gebied konden de
Spanjaarden niet meer vechten en daarom
sloegen ze op de vlucht.
‘Ze hebben een mooi modderbad gekregen, die
Spanjaarden!’ grinnikt mijn peter elke keer als hij
dat verhaal vertelt.
Maar ik mag vandaag niet naar de sluizen van
mama en papa. Ze zeggen dat er geen tijd voor is.
De Duitse troepen naderen snel. Ze vechten niet
alleen met soldaten, maar ze doden ook burgers
die hun pad kruisen. We moeten vlug wat spullen
bij elkaar zoeken en vertrekken. Alleen wat echt
belangrijk is, mag mee.

24 augustus 1914

toe. Hij kan zo boeiend over de sluizen vertellen.
Later wil ik ook sluiswachter worden. Mijn peter
kent veel verhalen over de geschiedenis van
de streek rond de IJzer. In de 17e eeuw was er
een grote veldslag tegen de Spanjaarden. Maar
de aanvallers werden teruggedreven omdat men
de sluizen had opengezet.
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Nu zijn we in Frankrijk. Tante Jeanne is met een
Fransman getrouwd en ze hebben een boerderij
in Normandië. Ik vond het vreselijk om thuis
weg te gaan zonder mijn peter te zien. En ik heb
gehuild toen papa naar het leger vertrok. De
vlucht hierheen was doffe ellende. Onderweg
zagen we veel angstige mensen. We kwamen hier
uitgeput aan. Een deel van onze bagage zijn we
kwijt, want we konden niet alles dragen.
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10 oktober 1914
Het ziet er niet naar uit dat we snel naar huis
kunnen. In Frankrijk zijn intussen ook mannen
naar de oorlog vertrokken. Er is te weinig
werkvolk op de boerderij. Tuur en ik helpen
zoveel we kunnen. Zelfs Mieke steekt af en toe
een handje toe.
De mensen zijn hier erg vriendelijk. Ze noemen
ons de ‘dappere Belgen’. Mama zegt dat
de Fransen bewondering hebben voor de moed
van de Belgische soldaten. Papa is een van hen.
Ik voel me trots, maar ik zou liever willen dat hij
bij ons was. Soms ben ik bang dat we hem nooit
meer zullen terugzien.
Het is volop herfst. Er is minder te doen op
de boerderij en meer tijd om na te denken.
Tuur heeft vaak nachtmerries. Hij woelt naast mij

in bed en roept papa. Ik probeer hem zo goed
mogelijk gerust te stellen. Maar ik word er zelf
verdrietig van. Mama schrijft brieven naar papa.
Tuur en ik schrijven een paar zinnetjes onderaan.
We mogen niet klagen of akelige dingen vertellen.
‘Schrijf papa iets vrolijks’, zegt mama. ‘Vertel
hem van gisteren. Toen Mieke onbeleefde Franse
woorden herhaalde, zonder dat ze wist wat ze
betekenden.’
Soms krijgen we post van papa. Ik denk dat hij
ook niet alles vertelt. Ik heb in het dorp verhalen
gehoord over het harde soldatenleven. Met de
winter op komst zal het nog erger worden.
Ik heb geen nieuws van mijn peter Hendrik.
Ik mis hem. Zou hij in de loopgraven vechten,
zoals papa? Of zit hij nog steeds bij zijn sluizen
aan de IJzer?
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1 november 1914
Het wordt de laatste dagen steeds kouder. De
koeien blijven in de stal. Ik zit graag bij hen. Hun
herkauwende kaken maken me rustig. Plots hoor
ik mama’s stem:
‘Hendrik! Hendrik! Waar ben je? Kom gauw!’
Mijn hart bonst in mijn keel. Ik hoop dat er niets
met papa gebeurd is! Ik ren het erf op. Wat een
opluchting als ik mama’s grote glimlach zie!
‘Ze hebben de sluizen opengezet en de Duitsers
kunnen niet verder!’ vertelt ze. ‘Het Duitse leger
zit vast in de modder van de IJzervlakte.’
Ze omhelst me en strijkt door mijn haar.
‘De oorlog is natuurlijk nog niet gedaan’, zucht
ze. ‘Maar dit is het eerste goede nieuws sinds
maanden.’
Mama heeft gelijk. Ik vraag niet verder, maar
volgens mij is dit het werk van mijn peter.
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Mijn borst zwelt van trots. De slimme
sluiswachter heeft de list tegen de Spanjaarden
opnieuw gebruikt. Het is alsof ik hem hoor
grinniken:
‘Ze hebben een mooi modderbad gekregen, die
Duitsers!’
Het geeft me nieuwe moed. Op een dag zal de
oorlog voorbij zijn en kunnen de dappere Belgen
weer naar huis!
Heb je alles begrepen? Doe de test op p. 23!

Je kunt dit verhaal beluisteren op
www.zonneland.be i.s.m. Sensotec.
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