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H.1. De Oorlogsverklaring 
 
Mechelen was nog onder den indruk der laatste jubelfeesten van O.-L.-Vrouw van 
Hanswyck, die in 1913 met zooveel luister en pracht gevierd werden. Wij herinneren 
ons nog de bonte afwisseling van groepen en kleuren uit den laatsten 
Hanswyckstoet, de bebloemde en bevlagde straten. De vrolijke Kermisdagen van 
1914 waren nog niet heelemaal afgeloopen, het groot vuurwerk op de 
Raghenoplaats moest nog afgestoken worden, of de doodsklok verving de 
kermisklok en de blijde dagen verzwonden in dagen van droefheid en ellende. Men 
hoorde te allen kant, als een donderslag die over Mechelen heen dreunde, den kreet 
Oorlog! De oorlog is verklaard! 
 
Dijnsdag, 4 Augusti, ten 9 ure 's morgens, werd te Brussel officiëel aangekondigd 
dat Duitschland den oorlog verklaard had aan België. De teerling was dus 
geworpen! Door de schuld van Duitschland, dat zich aangesteld heeft als een 
meineedige, als een schender der heiligste beloften, is België gedwongen geweest 
de wapens op te nemen en het bloed zijner zonen te vergieten. 
 
Toen de oorlogsverklaring te Brussel bekend was, steeg de geestdrift ten top. In den 
omtrek van het Paleis der Natie, stond een ontzaglijke menigte. 
 
Niet zoodra had men de bevestiging van het nieuws gekregen of een overmachtige 
kreet steeg dreunend uit duizenden borsten: 
Leve de Koning! Leve België! Leve het leger! 
 
De Brabançonne werd gespeeld door het muziekkorps der burgerwacht, het 
Vaderlandsch Lied werd krachtig meêgezongen door het volk. Men wuifde met 
hoeden, met zakdoeken, men omhelsde elkaar, kortom 't was een geestdrift zonder 
weerga in de geschiedenis van ons dierbaar Vaderland. 
 
Het Belgisch volk wil en zal zijn plicht doen en hem doordrijven tot het uiterste. Wat 
Julius Caesar vroeger van de Belgen zegde: 
“De Belgen zijn de dapperste der Galliërs”, blijft nog immer waarheid. 
 
De wereld zal vernemen dat België niet ongestraft zijn grondgebied laat schenden. 
De vijand is in het land. ‘Er op los!’ moet de kreet zijn die iederen Belg bezielt. Onder 
Gods hoede, met het goede recht aan onze zijde, rukken wij op ten strijde voor het 
behoud onzer onafhankelijkheid, en voor de vrijheden die door het bloed van ons 
voorgeslacht gekocht werden. 
 
Allen in ’t geweer! Het Vaderland is in gevaar! Met moed vooruit en de zege zal aan 
ons zijn! Leve de Koning! Leve België! Leve het leger! was de algemeene kreet. 
 
Dat de vreeselijke moord op Prins Frederik, aartshertog van Oostenrijk, en zijne 
gemalin, de aartshertogin, mogelijk veel heeft bijgedragen tot dien wereldoorlog kan 
men volhouden, maar dit was niet de ware oorzaak; deze ligt dieper: in 
Duitschland's onbegrensden hoogmoed. België was vergiftigd door Duitschers die 
grooten handel dreven en veel fortuin maakten. 
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Antwerpen, de groote handelstad, krioelde van Duitschers. Bijna in elke stad van 
ons land stichtten zij fabrieken, handelshuizen, brouwerijen en goedkoope 
magazijnen, tot groot nadeel van den Belgischen handel. Zij speelden om zoo te 
zeggen heer en meester in ons land, kenden beter de ligging der forten, ijzeren 
wegen, bruggen en rivieren dan menige Belg. 
 
In alle steden hadden zij reeds jaren lang hun spioenendienst ingericht. 
Belgenland verkeerde in welvaart, zoowel onder Leopold II als onder onzen 
beminden vorst Albert. Ziet, alle gezindheden omringden den Koning en zweren 
trouw aan Vorst en Vaderland. In de schaduw van den wijzen Koning rusten de 
vrijheid der gedachten, de vrijheid des woords, de vrijheid van Godsdienst, de 
vrijheid van onderwijs. 
 
Over gansch het land hoort men de vroolijke geruchten des arbeids; zingend 
doorploegt de landman den grond, die hem door vertrouwen dierbaar wordt; de 
steden worden als overschaduwd door wolken rook, die opstijgen uit de hooge 
fabriekschouwen; de nijverheid vervult de lucht met zwoegende uitwaseming van het 
stoomtuig; de schoot der aarde wordt doorwoeld: moedige werkers dalen dagelijks 
bij duizenden in onafmeetbare diepten. De Belgische bodem spuwt bergen vuurstof 
en metaal: de ziel des arbeids en der openbare welvaart. Zulk een land was eene 
welgekomen prooi. 
 
De machtige nabuur staat bij dit alles jaloersch over die welvaart van ons landeken. 
Jaren lang was Duitschland er op uit ons Belgenland in te palmen, en zijn grenzen, 
tot over België's bloeiend nijverheidsgebied te verschuiven. 
 
Thans is het uur geslagen; het tooneel verandert, een bloedig getal verschijnt op de 
uurplaat des tijds: 1914 is daar! Het donkere gevaarte opent eensklaps zijn 
zwangeren schoot... Een oorverdoovende donder rolt zijn vreeselijke galmen heên 
en weêr over België. Met een helsche razernij vallen vijandelijke drommen, als wilde 
dieren, langs het Luiksche, in ons land. 
 
Het verpletterend ijzer, het doorborend lood, vliegt huilend in de onweersduisternis 
rond, breekt duizende menschenlevens, vernielt kerken en gebouwen met 
onschatbare meesterstukken der voorvaderlijke kunst, vermoord priesters, 
grijsaards, vrouwen en kinderen. 
 
En te midden van dien storm staan onze dappere Belgische soldaten pal en vechten 
als leeuwen voor het behoud van den dierbaren Vadergrond. 
 
In vele gemeenten van ons land werden de inwoners drie, zelfs vier dagen door de 
Duitsche soldaten in de kerken opgesloten. Deze bespeelden de orgels, dansten, 
zongen ontuchtige liedere... Sakristijen werden opengebroken, gewijde misgewaden 
aangetrokken, kortom, gespot met alle zaken voor den kerkdienst bestemd. 
Op sommige plaatsen werden tegen de muur van 't kerkhof honderden onschuldige 
inwoners voor den kop geschoten. Als wilde benden dwaalden de Duitschers over 
ons land, vernielend en verwoestend wat in hun bereik was. Was het dan te 
verwonderen dat vrouwen en kinderen den Rechtvaardigen God om wraak riepen? 
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H.2. Beschieting van Mechelen 
 
Zoodra de tijding van de oorlogsverklaring te Mechelen bevestigd was, boden er 
zich een overgroot getal burgers aan om als vrijwilligers dienst in het Belgisch leger 
te nemen. Het inlijvingsbureel zetelde op ons oud Stadhuis. 
 
Groot was de geestdrift der jongelingen en mannen die zich kwamen aanbieden, 
men zong Vaderlandsche liederen, men wuifde met hoeden en zakdoeken, onder 
den kreet: Leve België! Leve ons dierbaar Vaderland! 
 
Verschillende militaire klassen werden binnengeroepen. Bijna overal werd het werk 
gestaakt, duizenden werkeloozen zag men langs de straten slenteren. 
Vele vrouwen en kinderen liepen al weenend langs de straten de droefheid werd 
algemeen. Ook de burgerwacht werd opgeroepen, op 2 Augustus bij middel van 
brieven, en op 5 Augustus bij trommelslag. De wachten moesten ieder maal 24 uren 
dienst doen, en de bruggen der ijzeren wegen bewaken: Mechelen-Statie, en 
omliggende dorpen, Contich inbegrepen. 
 
Bij het naderen van den vijand werd, op bevel der overheid, te middernacht, den 
20ste Augustus, al den schietvoorraad en de wapens binnengebracht. Alles werd op 
een hoop geworpen op de binnenplaats der Halle. 
 
Van dan af heeft de burgerwacht niets meer te verrichten gehad. 
Onzen achtbare Burgemeester, Mijnheer Karel Dessain, deed eenen oproep tot de 
burgers der stad, om een politiekorps in te richten, daar het getal politieagenten met 
die moeilijke dagen ontoereikend was om de orde te handhaven, en ook daar er 
velen hunner in 't leger geroepen waren. 
 
Den eersten dag boden zich een 25-tal burgers aan, en de volgende dagen nog een 
50-tal. Ze waren in de kleedij der burgerwachten van 1830. 
 
De volgende personen maakten deel als bevelhebber: Era, Jozef; Van Doren, L.; 
Cleirens, Florimond; Secretin, Isidoor. 
 
Zulk een politiekorps bestond ook in vele buitengemeenten. 
Op 14 Augustus werden, op bevel van den Belgischen Krijgsraad, eenige 
mitrailleuzen geplaatst op St-Romboutstoren, tegen het overkomen der vijandelijke 
vliegtuigen. 
 
De Duitschers zullen dit geweten hebben, van daar hunne woede bij het beschieten 
van toren en stad. 
 
Op 25 Augustus kwam onze beminde Koning Albert Mechelen een bezoek brengen; 
hij was afgestapt op het buitengoed van den heer Baron Empain te Battel. 
 
In onze stad zat hij eenen Krijgsraad voor, die zetelde op het nieuw Stadhuis. In den 
voormiddag beklom hij St-Romboutstoren, om de Duitsche legers, die langs den 
Leuvenschen steenweg naar deze streken afgezakt kwamen, in oogenschouw te 
nemen. Bij de nederdaling werd hem door duizende toeschouwers aan den voet des 
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torens een ovatie gebracht; hooren en zien vergingen onder de kreten: “Leve België! 
Leve de Koning!” 
 
Denzelfden dag was het eerste bombardement gebeurd. Mechelen werd vijf dagen 
beschoten, te weten: 
-1- Dijnsdag 25 Augusti, 's morgens van 5 ¼ tot 8 ure; 
-2- Donderdag 27 “ van 5 tot 7 ure 's avonds; 
-3- Vrijdag 28 “ van 8 tot 11 uren 's morgens, en van 2 tot 5 uren 's namiddags; 
-4- Dijnsdag 1 September, van 11 ½  tot 12 ½ 's middags; 
-5- Zondag 27 September, gedurende gansch den dag, te beginnen van 8 ¼ ure. 
 
Bij het tweede en het derde bombardement, ontvluchtte bijna elkeen de stad. 
Mechelen was verlaten; iedereen trachtte in de eene of andere stad een 
onderkomen te vinden; velen gingen te voet naar Duffel of Lier, anderen gingen met 
den ijzeren weg naar Antwerpen, zelfs tot bij de Hollandsche grens. Men vond zelfs 
geen voerlieden meer om de lijken naar het kerkhof over te brengen, zoodat men 
verplicht was de lijken voorloopig in den hof van het O.-L.-Vrouw-Gasthuis te 
begraven. 
 
Gent en Brugge namen ook vele inwoners van Mechelen in. 
De geestelijke en wereldlijke gestichten waren ook verplicht de stad te verlaten. De 
volgende gingen naar Engeland een onderkomen zoeken: 
De Broeders van O.-L.-Vrouw van Barmhartigheid, bij hunne medebroeders te 
Londen. 
De Zusters van O.-L.-Vrouw van Barmhartigheid, in dezelfde stad, eenige zijn bij 
hunne oude kostgangers in onze stad gebleven en tartten aldaar al de gevaren der 
beschieting en der intreê van den vijand. 
De Zusters Maricollen, ook te Londen. 
De Zusters Carmelieterssen te Dublijn (Ierland), bij hunne medezusters. 
De Zusters Redemptoristinnen, te Londen. 
De Zusters Apostolinnen zijn naar Holland gevlucht, waar zij bijna een volle jaar 
vertoefden. Te Mechelen was hun klooster en kapel vernield. 
 
De andere geestelijke en wereldlijke gestichten hebben in de eene of andere 
gemeente van ons land een onderkomen gevonden. 
De Zusterkens der Armen en de Broeders van het gesticht Oliveten hebben met 
hunne oude en ziekelijke ouderlingen veel afgezien ; van de eene plaats hebben zij 
naar de andere moeten vluchten. 
Voor de beide andere godshuizen was het even zoo gelegen, alsook voor de 
weesjongens. 
De weesmeisjes uit Sint-Josefshuis, hebben gansch den oorlogstijd in Engeland een 
onderkomen genoten. 
 
Op 20 Augustus 1914 was Zijne Eminentie de Kardinaal naar Rome vertrokken, 
langst Gent (de eenige weg die nog open was), om de lijkplechtigheden van Z.H. 
Pius X en de kiezing van een nieuwen Paus bij te wonen. 
 
Ik meldde het: reeds den 25ste Augustus had Mechelen onder het vuur gestaan van 
het Duitsch geschut, en vele inwoners hadden reeds de wijk genomen, wanneer 
twee dagen later een nieuwe aanval losbrak. Tevens werden er in Mechelen 



Verhavert – De Duitschers te Mechelen   7 

geruchten verspreid over de gruwelen door den vijand gepleegd in Aerschot, Leuven 
en andere plaatsen, en ontstond er onder de nog overgeblevene bevolking eene 
paniek, met dit gevolg dat iedereen op de vlucht ging. 
De leden van het metropolitaan kapittel werden ook verspreid; eenigen verbleven in 
den omtrek of gingen tijdelijk bij hunne familie, sommige trokken naar Antwerpen, 
andere naar Holland en Engeland. 
Het Bestuur van het Bisdom werd overgebracht naar Antwerpen en zetelde in de 
woning van Monseigneur Cleynhens, Pastoor-Deken van O.-L.-Vrouwkerk, waar de 
Hoogweerde Heeren vicarissen eene gulle gastvrijheid genoten. 
 
In het begin van September was Zijne Eminentie langs Frankrijk en Engeland naar 
België wedergekeerd, en na eenige dagen verblijf in Antwerpen, naar Mechelen 
gekomen, waar sinds 12 September eene betrekkelijke kalmte heerschte, en waar 
dan ook tamelijk veel inwoners waren wedergekeerd. 
Maar op 27 September brak een nieuwe aanval op Mechelen los, en moest de 
bevolking wederom vluchten. Zijne Eminentie keerde naar Antwerpen terug en 
verbleef daar gedurende de beschieting tot na de overgave der stad. 
 
(De auteur heeft de illustraties verspreid in het eerste kwart van het boek. Wij 
brengen alle foto’s hier samen bij de voorstelling van de stad. K.M.) 
 

 
Oud schepenhuis of Oud Paleis 

 
 
Enz... 


