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Een gewone Hasselaar tijdens een ongewone periode: 1914 - 1918

Hermanus Petrus Joseph Blux
een gewone Hasselaar tijdens een ongewone periode 1914-1918
Toon Blux1
Herman is de oudste zoon van kuiper Louis Bleux2 en Philomène Hoogers. Zijn broertje Cornelius wordt
net geen drie jaar oud. Zijn zeven jaar jongere broer Henri wordt later bode-huisbewaarder op de
Rechtbank van eerste aanleg aan de Havermarkt te Hasselt.
In 1911 trouwt Herman met de Hasseltse Florentine Venderickx. Het echtpaar vormt een gezin met
drie kinderen: Jozef, Maria en Gasparina en woont in de Schrijnwerkersstraat. Van beroep is hij
schrijnwerker / meubelmaker.
Zijn ‘Livret de mobilisation’ (mobilisatiezakboekje) onthult heel wat bijzonderheden, zoals onder meer:
lengte, haarkleur, beroep, … Zo vernemen we ook dat Herman op 12 oktober actieve dienst neemt als
milicien van de lichting 19043 en dat hij in 1906 op de schietstand de beoordeling ‘tireur du 1e classe’
krijgt. Van 1906 tot en met 1914 is hij eveneens aanwezig op de jaarlijkse ‘monstering’ door het leger.
Hij is ingedeeld bij het ‘14e Régiment de Ligne de forteresse4, 1e Bataillon5, 2e Compagnie6. En
bovendien is het Belgisch Leger erg duidelijk vanaf het begin: ‘Localité sur laquelle le porteur du présent
livret sera dirigé en cas de mobilisation: Liège’.

Eerste Wereldoorlog
De rechtstreekse aanleiding voor deze oorlog was de moord op 28 juni 1914 in Sarajevo op Frans
Ferdinand van Oostenrijk-Este en zijn vrouw Sophie Chotek Gräfin von Chotova. De werkelijke
oorzaken lagen in de toenemende populariteit van het militarisme en het radicaalnationalisme in
Europa vanaf het einde van de negentiende eeuw. De moord op Frans Ferdinand van Oostenrijk was
dus de spreekwoordelijke vlam in een eerder en geleidelijk opgebouwd kruitvat.
De harde weerslag van dit militarisme en radicaalnationalisme kan u hier lezen in fragmenten uit een
dagboek. Lees deze kroniek vooral als een sociale geschiedenis van een aanzienlijk aantal Hasselaren,
Limburgers en onnoemelijk veel soldaten en hun families. Dit is een verhaal over een ontwrichte
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een kleinzoon van Herman P. J. Blux
De familienaam was oorspronkelijk Bleux en werd tijdens de legerdienst van Louis Bleux op de militiepapieren
als Blux genoteerd. Is het daarom dat de zonen van Louis Bleux de naam Blux hebben gekregen?
3
Het vestingleger bestond in vredestijd uit een beperkt aantal militairen die de fortengordel rond Antwerpen,
de forten rond Luik en de forten rond Namen bezetten. Na mobilisatie werd het versterkt met gemobiliseerde
manschappen en telde het 65.000 manschappen. Die gemobiliseerden behoorden tot de zeven oudste
militieklassen van 1899 tot en met 1905. Het waren hoofdzakelijk lotelingen of hun plaatsvervangers die de
wapensystemen in de diverse forten bemanden.
4
ligne de forteresse: vestinglinie
5
bataillon: een regiment infanterie bestond in 1914 uit 3 bataljons (Bn), van een 1.000-tal manschappen. Een
bataljon wordt bevolen door een luitenant-kolonel (LtKol). Herman is aanvankelijk bij het 1e bataljon, maar wordt
later ingedeeld bij het 5e bataljon.
6
Een compagnie of eskadron bestaat uit 3, 4, 5 of 6 gevechtspelotons (Pon) van een 100-tal manschappen en
een stafpeloton, onder leiding van een onderluitenant. Een peloton kan nog onderverdeeld worden uit twee of
meer Secties (Sec) van minimum 2 soldaten en onder het bevel van een onderofficier of een korporaal.
2
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samenleving: vluchtelingen7, geweld, angst en ontredderde families. Een verhaal dat ook nu nog
actueel blijkt. De fragmenten uit dit dagboek spreken voor zich en schetsen een beeld van de
beproeving die veel mensen tijdens ‘Den Grooten Oorlog’ hebben doorstaan.
De dagboekfragmenten zijn letterlijke citaten in een spelling uit 1883 die in de tussentijd drie keer is
aangepast. Het is even wennen aan
deze schrijfwijze met nauwelijks
spatiëring, in onbruik geraakte
woorden zoals ‘des’, ‘den’ en ‘der’ en
een voor ons afwijkende spelling van
open lettergrepen en voltooide
deelwoorden. De meeste zinnen
worden door een komma gescheiden
en een punt duidt gewoonlijk het einde
van een alinea aan. De dagboeken
werden na 10 oktober 1914, tijdens de
interneringsperiode, geschreven in een
‘Werkschool voor geïnterneerden’.
Afbeelding 1: Hoofding van het eerste dagboek. Bron: archief familie Blux
©.

Bewegingsoorlog
Hasselt
Op 1 augustus 1914 worden in Hasselt alle leden8 van de Burgerwacht door majoor Leynen opgeroepen
om zich ‘onmiddellijk naar hunne gewone vergaderplaats’ te begeven.
Met een tweetalige affiche9 (Nederlands, Frans) van de Stad Hasselt van 1 augustus 1914 maakt
burgemeester Portmans bekend dat in het Staatsblad gemeld wordt dat er geen reden voor
ongerustheid is over de waarde van de Belgische bankbiljetten.
Het 11de Linieregiment evenals het 14e Linieregiment worden gemobiliseerd om de verdedigingsgordel
rond Luik te versterken. Herman Blux verwoordt deze tumultueuze dag als volgt:
1 augustus 1914
’s Morgens om half vijf wordt ik gewekt door een agent, die mij mijn mobilisatie brief komt brengen.
Het is dan toch waar, vrouw en kind en famillie moeten verlaten, om ze misschien nooit meer weer te
zien. Ik neem haastig afscheid van mijne lieve vrouw en kind, het afscheid zoo kort makende, want de
droefheid mijner lieve vrouw breek mij het hart, en met moeite kan ik mijne tranen weerhouden. Na
van mijn ouders en famillie afscheid genomen te hebben begeef ik mij naar de statie, die zwart ziet van
7

Bij hevige gevechten in Limburg en Luik ontstond een golf van zestigduizend vluchtelingen, die voornamelijk
was samengesteld uit een groep vrouwen en kinderen. Omdat de opvang van vluchtelingen in Nederland werd
beschouwd als een particuliere aangelegenheid, verliep die rommelig.
8
De Hasseltse Burgerwacht telde op dat ogenblik 187 leden en moest de stad verdedigen. In heel België waren
er 46.000 leden bij de Burgerwacht en zij maakten deel uit van het leger. Daarnaast maakten ook 1.500
gendarmes deel uit van het leger.
9
In totaal bevat de verzameling Hasseltse affiches uit de Eerste Wereldoorlog (BE RAH, 515-2500) 1.024 affiches
die aangeplakt werden in Hasselt net vóór, tijdens of kort na de Eerste Wereldoorlog. Zij bestrijken de periode
1914-1919.
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vertrekkende soldaten, in Luik aangekomen zie ik talrijke kennissen uit het vroegere kazerneleven. Wij
trekken samen naar de Citadelle waar wij onze uitrusting10 ontvangen, en vertrokken ’s avonds naar
Angleur, waar wij zeer laat toekwamen en ingekwartierd werden in de meisjesschool.
De fortengordel rond Luik
De vrije, digitale encyclopedie Wikipedia leert ons dit over de fortengordel rond Luik:
”Generaal Gérard Leman bezette de forten vanaf augustus 1914 met ongeveer 3.000
manschappen, met tussen de forten nog eens 23.000 man van de 3de Belgische divisie11 en de
15e gemengde brigade12.
Op 4 augustus 1914 werd de Duitse oorlogsverklaring in Brussel afgeleverd. In de loop van de
dag volgde de eerste gevechten ten oosten van Luik. In de nacht van 5 op 6 augustus openden
de Duitsers de aanval langs zes assen in de richting van de stad. Langs vijf hiervan blokkeerden
eenheden van het Belgische leger de opmars, maar een brigade wist het centrum van de stad
te bereiken. Brigadegeneraal Ludendorff kwam in de ochtend van 7 augustus in de stad en die
dag gaf de citadel zich zonder strijd over. De forten konden nu vanaf de stad worden
aangevallen, waarop de forten niet waren berekend.
De forten waren nooit aangepast aan de nieuwste artillerieontwikkelingen: mortieren met een
kaliber van 42 cm. Desondanks hadden de Duitsers deze Dikke Bertha's bij de begindagen van
de Eerste Wereldoorlog niet meegenomen naar Luik, omdat men niet op veel tegenstand
rekende en de verwachting was dat de forten onder beschieting met 21 cm artillerie, gevolgd
door een infanteriebestorming, geen stand zouden houden. Het 21 cm geschut bleek echter
weinig uitwerking te hebben: bij het begin van de beschieting verlieten de Belgen de stellingen,
om bij het einde weer tevoorschijn te komen en de aanstormende infanterie neer te maaien.
De verliezen aan Duitse zijde liepen in de duizenden.
Alsnog werden de Dikke Bertha's naar Luik gestuurd, die op 10 augustus daar aankwamen. Twee
dagen later kwamen de zware kanonnen in het dorp Mortier aan. Rond 18.00 uur begon de
beschieting van het Fort Pontisse. Er werden 43 granaten afgevuurd waarvan er 13 doel raakten.
Op 13 augustus rond 11:30 uur capituleerde de bemanning van het fort.”
Aan het front beleeft menig soldaat van de 3de Belgische divisie wat mijn grootvader in zijn dagboeken
aanhaalt.
3 augustus 1914

Drie uren ’s morgens, ik sta op post met een jongen uit Lanaeken als eensklaps de kanonnen beginnen
te bulderen en de klaroenen alarm te blazen, ik ga haastig den grooten post wekken, het is dan toch
geschiedt, na de herhaalde verzekeringen van Duitschland van ons niet aan te vallen heeft het toch zijn
10

Bij de mobilisatie waren er onvoldoende uniformen voorhanden. Vaak droegen de reservisten dan ook hun
oude uniformen, uit noodzaak aangevuld met burgerkledij.
11
Divisie is in de landmacht, of landcomponent van een krijgsmacht. Elke divisie bestond uit 3 brigades (Bde) van
5.000 tot 8.000-tal soldaten. Zij worden bevolen door een brigade-generaal (1 ster). De brigade is het laagste
niveau dat volledig zelfstandig kan werken: het heeft alle middelen ter beschikking om al zijn opdrachten
zelfstandig te kunnen uitvoeren op gevechtsniveau, bevoorrading in munitie, eten, brandstof en materieel. De
3de divisie has in 1914 een getalsterkte van 24.000 man en stond onder de leiding van luitenant-generaal Leman.
Hun hoofdkwartier was in Luik. Het veldleger telde in 1914 zes divisies, elk in een andere provincie gelegerd en
gericht tegen eventuele aanvallen vanuit het buitenland.
12
Een brigade kan zowel een onderdeel van een divisie zijn alsook een zelfstandige gevechtseenheid, bestaande
uit verschillende disciplines. Het is een gevechtseenheid van 2.000 – 5.000 militairen.
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woord verbroken, en wilt het door ons land een weg banen om Frankrijk in den rug aan te vallen, maar
het rekent zonder den tegenstand die wij hem zullen bieden. Wij worden op den grooten weg verzamelt
en ’s namiddags trekken wij op naar Vaux-sous-Chèvremont13en Romzée14waar wij op een hooizolder
ingekwartierd worden.15
4 augustus 1914
’s Morgens krijgen koffie en brood, en dan vertrokken wij naar onze loopgracht, hij is juist gelegen voor
het klooster van Chèvremont en achter het fort van Chaudfontaine16, overal heerscht er een koortsige
bedrijvigheid, huizen worden platgelecht, ’s middags worden al eenige Duitsche patrouillen gevangen
gemaakt en hoort men in de verte af en toe geweervuur. Wij brengen den nacht door in den tranchée17.
Hat kanon begint te spreken gedurende den nacht.
5 augustus18 1914
Wij krijgen ’s morgens koffie van de paters uit het klooster en den oversten komt een weinig later naar
ons toe en geeft ons de Generale Absolutie, dat was een roerend oogenblik al die soldaten geknield
ziende rond den eerbiedwaardigen grijsaard, toen besefte ik al het hachelijke van den toestand in zijn
volle uitgestrektheid, daarna ga ik met vijf anderen jongens boomen omkappen om een weg te
barricadeeren die voor ons naar het fort leidt. Het kanon begint te bulderen langs den kant van Fléron19,
ook Chaudfontaine begint zich te roeren, haastig keeren wij terug naar onze stelling en met bange
verwachting verbeidden wij het nakende gevecht20. De gansche namiddag spuwen de forten vuur en
vlam naar den vijand die telkens wordt achteruit gedreven. Onze kommandant geeft ons moed in, voor
ieder heeft hij een hartelijk woord ten beste. Hij eet met ons de aardappelen in den tranchée, en maant
ons gedurig aan tot kalmte. De lucht betrekt en wordt somber, wij mogen ons aan een onweder
verwachten. De kanonnen beginnen al meer en meer te bulderen, bliksemflitsen doorklieven de licht,
het geweervuur begint te knetteren, het getok der mittrailleusen doet zich hooren, in de verte loeit er
een hevige strijd, kreten der strijdende mengen zich met de toonen eener muziek, overstemt door de
groote kanonnen der forten, het dondert en bliksemt, de regen valt in plassen neer, een helsch gevecht
is losgebroken, hemel en aarde schijnen saam te spannen om den strijd nog akeliger te maken,
onophoudend wordt er gevuurd. Wij zitten in een angstige verwachting doornat en bibberend van de
koude den vijand af te wachten, eindelijk breekt de dageraad aan, en het gevecht neemt ook in
hevigheid af, het Duitsche leger is achteruitgeslagen door de dapperheid onzer soldaten die op de
eerste linie het Duitsche monster gevoelige slagen toegebracht hebben. Doch welk een nacht hebben
wij beleeft! Steeds op zijne hoede zijnde voor den aanval, vriend noch vijand kunnende onderscheiden

13

Vaux-sous-Chèvremont is een deelgemeente van Chaudfontaine.
Romsée is een deelgemeente van Fléron en ligt vlak bij Vaux-sous-Chèvremont.
15
Het 11de Linieregiment, met kolonel Charles Dusart, kreeg toen het gebied tussen Herstal en Barchon
toegewezen.
16
Op 13 augustus 1914 was er een explosie in het fort Chaudfontaine en geeft men deze vesting op. Er vallen
door die explosie 50 doden en een onbekend aantal gewonden te betreuren.
17
tranchée → loopgraaf
18
In de nacht van 5 op 6 augustus sneuvelt kolonel Dusart bij Rhées (Herstal) zie: https://www.hasel.be/dusartcharles-uit-onze-straatnamen-kolonel-dusartplein-1959. Rhées en Chèvremont (14e Linieregiment) liggen zo’n
11 km van elkaar verwijderd. Te voet liggen beide plaatsen ongeveer 2,5 u uit elkaar.
19
Ook in Fléron, ten westen van de stad, was er één van de twaalf forten rond Luik.
20
Twee vertegenwoordigers van het Duitse leger trokken op 5 augustus 1914 naar Luik om de overgave te eisen.
Deze eis werd door de Belgen direct van de hand gewezen waarna de Duitsers de staat van beleg afkondigden.Dit
beleg begon met een aanval op de vier meest oostelijke forten van Luik.
14
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in den donkeren nacht, met den dood voor de oogen steeds denkende aan diegenen die thuis bidden
voor mij om mij te beschermen.
6 augustus 1914
De regen heeft opgehouden en de lucht klaart op, eensklaps hooren wij boven ons hoofd het gefluit van
een kanonkogel, gevolgd door een tweede en een derde, men schiet met srapnels21, want er vallen
kogels naast mij in onzen loopgracht, wij hebben geen bedekking tegen dat gevaarlijk goedje, toch
Goddank het houdt op, ongetwijfeld hebben de Pruisen het gemunt op de toren van het klooster, dien
zij veronderstellen te dienen als observatiepost. Met ongeduld wachten wij op koffie en brood, toch er
komt niets af, gelukkig heb ik nog een korst overgehouden dat binnengaat gelijk suiker. Op den middag
kregen wij order onzen loopgracht te verlaten, wij verlaten Romzée22, en trekken Vaux-sousChévremont binnen, om verder orders af te wachten, het onthaal dat ons hier te beurt valt is
hartroerend, van het armste huisgezin, tot de rijksten komen aandragen met koffie, melk, bier,
boterhammen, vleesch enz; enz. de bevolking weet niet hoe zij ons moet onthalen van medelijden en
vreugde. Na daar een weinig gerust te hebben voort naar Bois-de-Breux23 waar wij in reserve zullen
liggen, daar gekomen fluiten ons eenige kogels rond de ooren, want verderop is er een gevecht aan de
gang, de kommandant ontvangt nieuwe orders en nu op weg naar Chênée24, daar dezelfde gulhartige
ontvangst als in Vaux, na eene kleine halte moeten wij terug naar Romzée, met kloppend hart
ontvangen wij deze tijding daar Romzée zeker al door den vijand bezet is, doch niet geaarzeld, vooruit
met moed den vijand25 tegemoet, al kost het ook ons leven. Op den weg naar Romzée ontmoeten wij
talrijke vluchtelingen die reeds verdreven zijn uit hunne woning door de Duitschers. Ik wordt met 2
anderen uitgezonden om een zijweg te verkennen als eensklaps ergens van de hoogte op ons geschoten
wordt, den adjudant wordt gekwetst weggedragen , doch de pruisen zeker gezien hebbende dat wij te
sterk waren hebben zich teruggetrokken en nu vooruit, al meer en meer vluchtelingen met schreiende
kinderen, meesleepende hetgeen zij nog hebben kunnen redden. Romzée wordt platgelegdt door de
barbaren, wij hooren duidelijk het geruisch van ineenstortende huizen, wij bezetten een redoute26 op
een kromming van den weg gelegen, want verder vooruit dringen ware zinneloos. Onze kommandant
zendt eenige wielrijders uit ter verkenning, zij komen terug met de boodschap dat de hoogten van
Romzée en omstreken bezet zijn met Duitschers, onze foerier wordt uitgezonden om verdere bevelen
te ontvangen, hij komt niet meer terug, insgelijks een soldaat, zijn zij gedood of gevangen genomen
niemand weet het, eindelijk beveelt de kommandant van de redoute te verlaten, want wij loopen groot
gevaar van omsingeld te worden, in Chenée wachten wij verdere orders af, den avond begint reeds te
vallen en nog weet men niets, de kommandant doet ons dan inkwartieren in den Cercle Catholique,
daar aangekomen krijgen wij wat stroo en dan naar de pomp, want wij zijn in 3 dagen meer
gewasschen, na mij wat versterkt te hebben, begeef ik mij naar de zaal en begin een brief te schrijven
aan mij vrouwken, hij is bijna geschreven als onze kommandant binnenstormt, roepende aux-armes!
wij springen allen op en in een oogenblik zijn wij gewapend op straat. Daar vernemen wij dat de

21

srapnel
→
shrapnel:
granaatscherf
(
zie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Shrapnel
en
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shrapnel
22
Tijdens de opmars van de Duitse troepen werden op 6 augustus in Romsée 27 personen vermoord en 40 huizen
vernietigd. Als gevolg van Duitse oorlogsmisdaden tijdens hun opmars in augustus en september 1914 werden
door de Duitse legers in totaal 5.500 Belgische burgers vermoord of standrechtelijk geëxecuteerd.
23
Bois-de-Breux is een wijk die deel uitmaakt van het gedeelte Grivegnée ten oosten van de gemeente Luik. Het
is gelegen op de rechteroever van de Maas en op de hoogten van de stad.
24
Chênée is een deelgemeente va Luik
25
In Romsée werden, op 6 augustus 1914, uit wraak 27 personen vermoord en 40 huizen in de dorpskern
vernietigd door Duitsers.
26
redoute → veldschans
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Ulanen27 op komst zijn en willen wij niet verrast worden dadelijk moeten vertrekken want bijna alle
troepen zijn reeds in aftocht. Door donkere wegen nu naar Luik bijna in looppas, mijne voeten zijn
gansch bezeerd, zal ik het kunnen volhouden tot in Luik? Eindelijk bereiken wij de statie Guillemins28
springen in alle gauwte in den trein, doodvermoeid laten wij ons op de bank neerzinken. Waar voert
men ons nu heen? Eenige zeggen naar Waremme andere zeggen naar Ans29, de trein zet zich in
beweging met gedoofde lichten rijdt hij behoedzaam vooruit want den omtrek wemelt van vijanden,
onderweg worden nog 3 Duitsche krijgsgevangen opgeladen, nu gaat de trein met volle snelheid
vooruit, eindelijk houdt den terin stil, wij kijken uit het raam en zien dat wij in Thienen30 aangeland zijn,
iedereen stapt uit en nu op marsch naar logement, wij worden gelogeerd in de artilleriekazerne, het
duurt een heel tijdje eer de poort der kazerne ontsloten is, iedereen laat zich op straat neervallen, en
hier en daar begint men te snurken, het is middernacht eindelijk kunnen wij binnen, nu gauw het bed
in en gedroomd van huis en famillie.
7 augustus 1914
Ik heb lekker geslapen, maar mijne voeten en beenen willen niet meer marscheeren, onophoudend
komen er soldaten binnen die den weg van Luik naar Thienen te voet31 afgelegdt hebben ze kunnen hun
nauwelijks op de been houden, er wordt dan soep gekookt op den middag werden wij verzameld op het
statieplein, wij trekken de statie binnen, een trein komt binnengestoomt, met eenige gendarmen en
onzen generaal de generaal Bertrand32, wij worden opnieuw op het plein opgestelt, er komen eenige
karren met krijgsgevangenen voorbij, wij zullen in Thienen vernachten blijven, ons wordt eene school
aangewezen, daar tref ik een gansche hoop Hasselaren aan, alsmede de laatste binnengeroepen
klassen.
In de periode van 8 augustus tot en met 28 augustus worden de troepen regelmatig verplaatst.
Bataljons van het 14e Linieregiment verblijven zo onder meer in Sluizen (l’Écluse in Bevekom),
Antwerpen (Berchem), Borsbeek, Beveren-Waas, Hallaar (Heist-op-den-Berg), Bevel Heikant (Nijlen),
Grimbergen en ten slotte Dendermonde.
Over zijn verblijf in Berchem schrijft mijn grootvader dit:
13 augustus 1914
Alle dagen trekken wij naar het Wilrijksche plein om oefeningen te doen, en ’s avonds trekken wij de
stad in naar Bouchet33 waar wij al de Hasselaren vereenigd vinden, daar vernemen wij het laatste
nieuws uit Hasselt.

27

Duitse lichtbewapende ruiterpatrouilles, die tijdens de Eerste Wereldoorlog door Belgische burgers Ulanen
werden genoemd. Hun plotselinge verschijnen en verdwijnen, hun snelle optreden en hun geheimzinnige tactiek
veroorzaakten veel angst.
28
Een voettocht van de kerk van Romsée naar Luik Guillemins is 8,5 km.
29
Het 11de Linieregiment voegt zich wel bij de divisie in Ans en stond onder leiding van generaal Leman. Later
trekt het 11de Linieregiment (3de Divisie) zich terug om Antwerpen te verdedigen.
30
Na de Duitse doorbraak tussen de forten en de bedreiging van Luik krijgt de 3 de divisie opdracht zich bij het
veldleger te voegen en Luik te verlaten.
31
Van Luik naar Tienen is een fikse voettocht van bijna 55 km.
32
De derde Belgische legerdivisie stond onder het commando van luitenant-generaal Graaf Leman (verdediging
forten van Luik). De.11de gemengde brigade was een onderdeel van de 3 de Divisie en stond onder leiding van
generaal-majoor Bertand.
33
Bouchet is een familienaam en vermoedelijk ook de naam van de uitbater van een drankgelegenheid in
Berchem.
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Dendermonde
Op zaterdag 29 augustus komt de 2e compagnie van het 14e Linieregiment aan in Dendermonde en de
sector Brusselse Poort van de vestinggordel wordt hen toegewezen als stelling. Het verder aanleggen
van loopgraven en versterkingen rond de vesting behoort tot hun taken in deze periode. Op 1
september vernemen de soldaten al van burgers dat er in de bossen in Buggenhout Duitse patrouilles
aanwezig zijn. Overnachten doen zij in een depot van de kazerne te Dendermonde. Op 3 september is
er alarm rond middernacht en worden patrouilles uitgezonden.
Op vrijdag 4 september rukt het IXe Reserve Korps van het Duitse leger, onder bevel van
infanteriegeneraal Max von Böhn, op naar Dendermonde. Nog vóór 6 uur in de ochtend staat het
Duitse Reserve Korps aan de grens met Lebbeke en een Belgische soldaat vuurt op een Duitse soldaat.
De vergelding is niet uitgebleven en er volgt een oorlogsdrama: de slag om Dendermonde. De Duitse
troepen hebben die 4de september van 1914 Dendermonde en omgeving bestormd.
Om 10 uur geeft de Belgische generaal Warnant34 het bevel tot de terugtocht en trekken de Belgen
zich over de Scheldebrug terug richting Grembergen. Zij worden op de hielen gezeten door de Duitse
troepen. Het opblazen van de brug, bij de aftocht van de Belgische troepen, is niet volledig gelukt en
daardoor kunnen ook de Duitsers de Schelde oversteken. Heel wat Hasseltse soldaten raken betrokken
bij dit gevecht en Herman Blux schrijft er dit over in zijn dagboek:
4 september 1914. Aanval van Dendermonde
Bij de eerste morgenklaarte komen er reeds vluchtelingen afgezakt, de burgerwacht is vertrokken, de
kommandant zegt ons op de hoede te zijn, want het oogenblik is aangebrooken om ons te verdedigen
tegen den overmachtigen vijand. Iedereen ziet met bange verwachting het akelige oogenblik te
gemoet, onze gedachten zweven naar huis, zullen wij nog ooit onze geboorteplaats terug zien, zal ik
nog het geluk hebben vrouw en kind aan mijn hart te kunnen drukken, en in stilte smeken wij God dat
hij ons zoude beschermen, doch wij worden uit onze overpeinzingen, opgeschrikt door het fluiten van
kogels, den aanval is begonnen, aan de Mechelsche poort breekt er eensklaps een oorverdoovend
geweervuur35 los, er wordt dapper op de pinhelmen geschoten, boven onze hoofden fluiten ook van die
speeldingen, doch tot onze groote verwondering komen ze van uit de stad, een korporaal wordt de 2
armen doorschoten, op onze ijzeren platen kletsen de kogels neer en voor ons in de gracht vallen zij
sissendt in ’t water, zouden de Pruisen al reeds in de stad zitten of schieten de onze uit missing op ons
vragen wij ons af, het kanon bemoeit zich ook met het spel, wij hebben nog geen enkelen pinhelm
gezien, het schieten heeft een weinig afgenomen, zouden de Pruisen teruggeslagen zijn, of zijn de onzen
moeten achteruit trekken, wij blijven eenigen tijd in bange verwachting er komt geen nieuws van de
andere secteurs, en gedurig wordt op ons geschoten zonder dat wij kunnen bemerken vanwaar dat
veraderlijk vuur komt. Wij bemerken eindelijk dat wij afgesloten zijn van de andere troepen, er wordt
een cyclist uitgezonden om orders te ontvangen hij slaagt er na veel moeite in bij den generaal te
komen, die het bevel geeft onverwijld in retraite te gaan, de Duitschers zijn meester van de halve stad,
en op sommige punten der stad zijn er straatgevechten aan gang, tusschen Pruisen en onze
terugtrekkende troepen. Nu zijn wij schoon geleverd, het 11de Linie en de helft van het 14de zijn reeds
buiten de stad, en beginnen aan den anderen oever van de Schelde in slagorde. Het bevel voor den
aftocht wordt gegeven, wij trekken uit onze tranchées, terwijl de kogels aan onze ooren fluiten, ik trek
34

Toen men de regio van Dendermonde in de augustusdagen van 1914 tegen het oprukkende leger diende te
verdedigen maakte men gebruik van Erasme Warnant, een beroepsofficier die kort voordien als kolonel ontslag
had genomen uit het leger en in de reserve dan maar als naar gewoonte de titel van generaal-majoor kreeg. Het
zou hem zuur opbreken.
35
In 1914 konden ‘repeteergeweren’, zoals elke infanterist droeg, tien tot vijftien schoten per minuut lossen.
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mijn ransel36 over mijn hoofd om het te beschermen, en nu in looppas naar de Scheldebrug, den eersten
soldaat heeft zijn hoofd nog niet vertoond of er barst een hagelbui van kogels los, na herhaalde
pogingen om de brug over te trekken, telkens vergezeldt van kogels, geven wij het op, en trekken de
stad in om over eene andere brug trachten over te geraken, eenige straten verder worden wij weer
begroet op geweervuur, de voorste dringen de achterste terug, doch eensklaps bersten er eenige
srapnels los in de achterste rangen en worden wij weer vooruit gedrongen, en weer onthaald op blauwe
erwten, aan den overkant van het kanaal liggen verscheidene patrouillen in een hinderlaag achter
stapels brikken, ten einde raad slaan wij eenige deuren in om ons te beschermen tegen de srapnels,
mijn eerste gedacht is dat het voor ons gedaan is en dat wij zullen gevangen genomen worden, en
bliksemsnel dwalen mijne gedachten naar huis, doch wij besluiten van nog eene poging te wagen, wij
trekken in stormpas vooruit naar de brug, van uit de huizen wordt op ons geschoten, maar wij
beantwoorden hen met gelijke munt, de vensters rinkelen op den grond, er wordt ook dapper gevuurd
naar die steenhoopen, een Duitsch officier wordt neergeschoten en het vuren uit de huizen houdt op,
niet nadat er eenige makkers gekwets neerzijgen, vlak voor mij wordt er een doodgeschoten, na eenige
aarzeling trekken er eenigen de brug over, ik volg hen, de kogels suizen ons om de ooren, in het midden
der brug kan ik niet meer verder, den ransel snijdt mij den adem af, ik werp hem op den grond, en een
weinig verlicht bereik ik eindelijk den anderen oever, en nu vooruit eene laatste poging in de verte zien
wij de onzen achter den Schelde oever liggen, Goddank wij zijn eindelijk buiten onmiddellijk gevaar, de
kanonkogels fluiten boven onze hoofden, doch die zijn bestemd voor onze artillerie, die te laat
aangekomen ons niet voldoende heeft kunnen beschermen. Een deel van onze kompagnie heeft
nochthans na ons de eerste brug kunnen overtrekken, met den kommandant die kalm zijn pijp stopte
te midden van de brug terwijl de kogels hem om de ooren floten, ik kan niet genoeg hulde brengen aan
hem, steeds kalm en bedaard en goed voor zijn soldaten, ook is hij bemind van allen. Wij trekken op in
de richting van St. Niklaas, onderweg moeten de kompagnies beurtelings zich ontplooien om den
aftocht te dekken der troepen. Wij marcheeren tot in Elverzele37 waar wij eenige rust krijgen, zouden
de Duitschers de vervolging opgegeven hebben, wij worden niets meer gewaar van hen, Andere troepen
trekken reeds in de richting der stad, ook zullen de vuile Moffen wel werk genoeg hebben met hunne
dooden en gekwetsen, want ofschoon de bezetting niet meer dan 1800 soldaten telden uit de oude
klassen samengesteldt heeft den Duitscher er harde slagen gekregen, want den steenweg van
Mechelen lag bezaaid met lijken en gekwetsten, naar men mij verzekert, heeft er een 17 a 1800 man in
’t zand gebeten terwijl van onzen kant misschien geen honderd man ontbraken. In Elverzele wordt er
appel gemaakt er ontbreken 21 mannen, waarvan verschillige zijn terug gekomen in burger, na een zoo
vermoeiende dag dachten wij zeker van eenigen tijd rust te krijgen, mar jawel het 14e kreeg bevel zich
op te stellen in eene weide, terwijl aan onze kompagnie wordt opgedragen de statie van Waasmunster
te bezettten, mijn peleton is weer de wacht, terwijl ik op wacht sta zie ik in de verte in de richting van
Dendermonde een laaie gloed ten hemel stijgen38, ongetwijfeld hebben die gemeene pinhelmen de stad
in brand gestoken om op hun gemak te kunnen moorden en stelen. Onze kompagnie werd door
Generaal Warnant39 op het dagorder gezet.

36

ransel: een vierkante soldatenrugzak, die over de schouders op de rug gedragen wordt
Elversele is een dorp in Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Temse.
38
Op 4 september 1914 staken de Duitse soldaten, na een bittere veldslag ten zuiden van Dendermonde, als
wraak Lebbeke, Sint-Gillis en Dendermonde in brand.
39
Generaal Warnant: zie voetnoot 34
37
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5 september40 1914
Rond 7 uren worden wij in den rang41 geroepen en vertrekken naar Thielrode42 waar wij langs de
boorden der Durme43 post vatten, wij brengen den nacht door langs het water.
Antwerpen
Op 6 oktober hadden de Duitsers artilleriestukken opgesteld in het bruggenhoofd op schootsafstand44
van de stadskern van Antwerpen. Op 7 oktober eisten ze de overgave van de stad, zoniet zou
overgegaan worden tot bombarderen. De Belgische militaire autoriteit en de burgerautoriteit van de
stad en vesting weigerden en om 11 uur 's avonds begon de beschieting van Antwerpen. Meer dan
4.000 obussen en 140 zeppelinbommen vielen op de stad.
Het bombardement van Antwerpen duurde van 7 oktober ’14 te middernacht tot omstreeks het
middaguur van 9 oktober. Gemiddeld vielen er vier bommen per minuut of circa 8.000 in het totaal.
Veel mensen sloegen op de vlucht. De nacht van 7 op 8 oktober gaf het GHK (Groot Hoofdkwartier),
zonder medeweten van koning Albert, order aan de 4e Legerafdeling en de 6e Legerafdeling hun stelling
langs de Schelde ten oosten van Gent op te geven en zich terug te trekken naar het noorden.
In het letterlijk geciteerde dagboekrelaas van Hasselaar Herman Blux leest u hierna hoe deze
demonische 8 en 9 oktober beleefd werden.
8 oktober 1914
Wij kunnen ons een ruimer denkbeeld geven der verwoesting, overal belemmeren gebroken telegraaf
draden den weg, overal zien wij vernielde huizen en gehavende boomen. De Engelschen hebben ook
zwaar geschut opgesteldt doch zullen zij het Duitsch monster kunnen bedwingen. Opeens krijgen wij
order te vertrekken, wij begroeten dat met vreugde want vlak achter ons bevindt zich het fabriek van
Minerva, en het schijnt een bijzonder mikpunt te zijn der kultuurheeren.
Wij zetten ons op weg overal ligt onzen weg bezaaid met puin groote gaten zijn in den grond geslagen
waar men gemakkelijk een paard kan in begraven, zullen wij ongedeerd ter bestemming geraken, want
wij zien verscheiden soldaaten in een bloedbad neergestrekt liggen. Vluchtelingen mengen zich onder
ons vrouwen hunne kinderen angstig tegen hen aandrukkend en mannen met huisraad beladen.
Eensklaps dicht bij ons weer dat akelig fluiten, allen laten zich instincmatig ten gronde vallen, nogmaals
gered hij is eenige stappen verder in een huis geslagen en een rookwolk stijgt eruit op vergezeldt van
het gerucht van invallend puin. Vooruit klinkt het bevel, vooruit naar onzen post, den weg schijnt geen
einde te krijge, eindelijk zijn wij ter bestemming, wij moeten den brug verdedigen van den Dam, achter
ons liggen de houtstapels waar een geloei uit opstijgt dat zich tot een gebrul versmelt van de ontelbare
koeien die er gestaldt zijn door de vluchtelingen en nog immer ruisen de bommen door de lucht en
vernieling zaaiende. Achter de pallisade van den ijzerenweg verdringen zich duizenden vluchtelingen
stap voor stap beweegt zich die massa voort, karren, verhuiwagens en kruiwagens bewegen zich in die
opeen gehoopte menschenzee. Zoo ver het oog reikt vluchtelingen, gansche treinen met vluchtelingen
volgestampt rijden ons voorbij, die meer gelukkig dan die voortstrompelende menschen een plaats
hebben kunnen verwerven om uit de hel van vuur en dood te ontsnappen. Wij hebben intusschen plaats
40

De helft van de huizen in Dendermonde werd door brand volledig verwoest. Er stonden geen gebouwen meer
overeind behalve de hoekhuizen, het Vleeshuis op de Grote Markt en de gotische Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het
stadsarchief ging volledig verloren.
41
rang: rij van naast elkaar opgestelde of marcherende personen, gelid
42
Tielrode is een dorp in Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Temse.
43
Nabij Tielrode vloeit de Durme in de Schelde.
44
militair jargon voor de maximale afstand die een afgeschoten projectiel kan afleggen
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gevat op den wal er komt een Duitsch vliegtuig over ons gevlogen, allen volgen met angst zijn richting
uit vrees voor de bommen. Het wordt heftig beschoten door een daarvoor speciaal opgesteldt kanon,
maar het vervolgt ongehindert zijnen weg.
Intusschen is den avond gevallen, en zegt men ons van tusschen de houtstapels te gaan vernachten,
doch geen van ons wil daarvan hooren, wij verzamelen een weinig hooi en leggen ons op de wal, rond
9 uren worden wij in alle stilte gewekt en verzameldt, wij gaan Antwerpn verlaten zegt men.
In alle stilte worden bevelen gegeven, wij trekken de brug van den ijzerenweg over, terwijl een andere
afdeeling een anderen weg inslaat, nauwelijks zijn de laatste mannen over de brug of zij wordt in de
lucht geblazen door de Genie. In de diepe duisternis trekken wij vooruit strompelend en vallend
tusschen de riggels45 en de signaaldraden. Eindelijk geraken wij op den grooten weg, geen gerucht
wordt er gehoordt. Wij houden halt, en zien op eenigen afstand van ons in de bosschen eenige lichten
ook worden re signaalen gegeven met fluiten, geen twijfel meer het zijn de Pruisen, wij worden nog
eens tot voorzichtigheid aangemaand en trekken weer vooruit, ongetwijfeld zijn het eenige
vooruitgezondene patrouillen. Door eindelooze omwegen ontsnappen wij dit gevaar, wij weer den
Scheldeoever en nu zien wij den brand in alle hevigheid. Het zijn de petroltanks die in brand gestoken
zijn, hoog verheft zich eene afgrijselijke vlam ten hemel, gansch de lucht is bedekt met eene
ondoordringbare zwart gordijn, een rossige gloed werpt zich in het vlietente water der Schelde, af en
toe dondert het geschut der Engelschen, den aanblik is schoon in al zijne afgrijselijkheid. Waar men ons
naar toe leidt is een raadsel 10 maal hebben wij ons van de Schelde verwijderdt om even dikwijls haar
terug te zien, wij trekken door het kamp van Brasschaet door zand en hobbelige wegen steeds gevolgd
door het spookachtige vuur, eindelijk krijgen wij een weinig rust, onze keel is verdroogt van den dorst,
wij hebben al water gedronken uit de drassige sloten doch het is te walgelijk.
Het geluk is bij mij ik heb mij laten vallen voor een boerenhof, en de vrouw roept ons binnen en kunnen
wij naar hartelust melk drinken, ik vul mijn gourde46en knabbel daarmee eenige stukken beschuit op,
het eenigste voedsel dat ik vandaag genoten heb. Weer op marsch een weinig verkwikt, eindelijk
geraken wij in Putte-Cappellen, voor ons ligt de Hollandsche grens, gebroken en geknakt laten wij
neervallen in een beetenveld, tegen elkaar gedrongen voor de koude, het is ruim 4 uren.
9 oktober 1914
Om 6 uren worden wij gewekt en deelt men ons mede dat we ons moeten overgeven aan de Hollanders.
Met onverschilligheid ontvingen wij het nieuws, want wij waren onbekwaam ons op dat oogenblik een
gedacht te vormen over onzen toestand, verscheidene dagen en nachten hadden wij zonder rust of
slapen doorgebracht onvoldoende voedsel en het neerdrukkende bombardement had ons alle
wilskracht ontnomen. Met machinaale gebaren ontlaadden wij onze geweren, en trokken in goede orde
de grenzen over, waar wij door de grenswacht ontvangen werden. Wij werden op een soort van cour
verzameldt en moesten daar onze geweren, cartouchen47 en bajonet48 afgeven, doch in dat oogenblik
werd onze keel als het ware toegeschroefdt, en verdrongen de tranen zich in onze oogen, onzen grijzen
Majoor weende als een kind, wij waren krijgsgevangen49. Om dit te voelen moet men het zelf beleeft

45

riggels: vermoedelijk gaat hier om ‘richels’, de dwarslatten waaraan de ‘signaaldraden’ waren bevestigd.
gourde: veldfles
47
cartouchen: patronen
48
bajonet: stootwapen dat op het geweer werd geplaatst bij infanteristen (voetvolk)
49
Door de ratificatie van de Conventie van Den Haag uit 1907 hadden de meeste Westerse landen uit
humanitaire overwegingen enkele basisregels erkend voor de behandeling van de krijgsgevangenen. In de eerste
plaats hadden de gevangenen recht op een humane behandeling (art.4). Qua voeding, kleding en
slaapgelegenheid moesten zij behandeld worden zoals de eigen soldaten (art.7). Zij konden aan het werk gesteld
46
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hebben, dan zal men begrijpen wat het is. Het vaderland moeten verlaten dat men, dat men heeft
moeten verdedigen tegen den overweldiger, terwijl vrouw en kind daar ginder ver misschien honger
lijden. Dadelijk kwamen de Hollanders aangedragen met emmers, en iedereen was gelukkig van zich
eens ter dege te kunnen wasschen, daarna kregen we koffie en brood, allengskens50 werden wij heel
opgeknapt, onze officieren boden hunne wapens aan den kommandant der wacht, doch werden terug
in het bezit gestelt van hunnen degen. Daarna trekken wij op weg tusschen een haag bajonetten
omringdt, overal op onzen weg lagen vluchtelingen in het veld, wij hadden nog enige beschuiten en
vleesch in onzen zak en waren gelukkig het te kunnen uitdeelen aan die arme stakkers. Hoe meer wij
vorderden hoe talrijker de vluchtelingen werden, de Hollandsche soldaaten vroegen ons gestadig naar
gedenkkenissen, kogels, knoppen en allerlei voorwerpen verhuisden naar hunnen zak. Eindelijk waren
wij in Bergen-op-Zoom51 daar verdrong zich een groote massa vluchtelingen. Te midden hunner ellende
vonden die ongelukkige nog de moed ons toe te juichen, de kreten Leve het leger, Leve België barsten
los men wuift met hoeden en zakdoeken, vele vrouwen breken los in een hartverscheurend snikken
wellicht hebben zij ook een echtgenoot of zoon in ’t leger. Wij komen eindelijk in eene kazerne, wij
worden per kompagnie opgestelt, de kolonel deed eene aanspraak aan onzen majoor, wij werden daar
voorzien van eten, na een weinig rust trokken we naar de statie. Onze clairons moesten op verlangen
van den Holl. Kolonel aan ’t hoofd der kolonne marcheeren, en klonken de Belgische stapmarschen door
de straten van den Hollandsche stad. Het scheen dat alle vluchtelingen hier verzameld waren, gansch
het statieplein stond er mee opgehoopt, kinderen lagen slapend op een weinig beddegoed in de gauwte
bijeengepakt in de vlucht. Den trein stond gereed het waren allen Belgische wagens, een laatste
vaarwel werdt elkaar toegeroepen en de trein zette zich in beweging naar de gevangenschap. In iedere
statie waar de trein stopt loopt het volk om strijd om ons te zien en medelijdend vragen zij ons waar
wij gestreden hebben, sigaaren, koeken en allerlei zaken ons met volle handen toegestoken. Diep in
den nacht komen wij in Assen aan52. De bevelhebber der plaats is aanwezig, gendarmen te paard staan
op het plein geschaardt en in den stillen nacht trekken wij naar de kazerne, daar staan onze bedden
reeds op ons te wachten. Op een, twee, drie zijn onze kleederen uitgespeeld den eersten keer sinds den
1ste Augustus en laten wij ons afgemat op onzen stroozak neerzinken die ons voorkomt een pluimenbed
te zijn. Dadelijk steeg er een geronk uit de wol op en sliepen wij voor de eerste maal sinds lang een

worden, maar in dit geval moesten ze een salaris krijgen. De arbeid mocht evenwel niet buitensporig zijn en
tewerkstelling in de oorlogsindustrie was verboden (art.6). Officieren konden echter in geen geval
tewerkgesteld worden. Humanitaire organisaties hadden het recht de krijgsgevangenen te helpen (art.15).
Brieven en postpakketten waren vrijgesteld van taksen (art.16) en de gevangenen genoten godsdienstvrijheid
(art.18). Omdat Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal was, moesten alle buitenlandse soldaten
worden geïnterneerd.
50
allengskens: gaandeweg
51
In en rond Bergen op Zoom arriveerden tussen 7 en 9 oktober 1914 ongeveer 250.000 Belgische vluchtelingen.
In Bergen op Zoom zelf kwamen tussen de 60.000 en 70.000 vluchtelingen aan. De stad had op dat moment
slechts 16.625 inwoners. De eerste zorg van het gemeentebestuur was het verstrekken van voldoende voeding
en onderdak. Problemen daarbij waren de enorme omvang van de toestroom, onvoldoende middelen en het
tekort aan personeel. Al na twee dagen bleken de middelen van de stad uitgeput, terwijl de vluchtelingen maar
bleven komen. Vanaf 9 oktober kon alleen nog maar brood worden aangeboden aan de hongerige Belgen. Pas
op 11 oktober - na aankomst van trein- en bootladingen voedsel uit de provincie Holland - kon weer voorzien
worden in de eerste levensbehoeften van de vluchtelingen. Bron: www.eerstewereldoorlog.nu/blog/bergen-opzoom-puilt-uit/ .
Een groot deel van de burgers kon half oktober na een akkoord tussen het Antwerpse gemeentebestuur en de
Duitse bezetter huiswaarts keren, waardoor het totale aantal vluchtelingen terugliep naar zo’n 200.000 à
300.000.
52
Volgens het dagboek van Herman ging het hier om een groep van 600 militairen.
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gerusten slaap. Hier eindigt de eerste episode uit het oorlogsjaar om een tweede te beginnen, maar
waar zal dat eindigen53?

Interneringskampen
Assen

Afbeelding 2: Nieuwe Rotterdamse Courant, zondag 11 oktober 1914, p.2. Bron: www.delpher.nl .

Afbeelding 3: De Courant, maandag 12 oktober 1914, p.3. Bron: www.delpher.nl .

Op 10 oktober 1914 viel de vestingstad Antwerpen en naast waarschijnlijk 1.000.000
burgervluchtelingen vluchtten ook ruim 40.000 Belgische54 soldaten naar het neutrale Nederland om
53

Op 31 juli had de Nederlandse regering besloten over te gaan tot een algemene mobilisatie van het leger.
Reservisten en dienstplichtigen werden opgeroepen zich bij hun onderdelen te voegen en tot 4 augustus reisde
iedereen, vooral met de trein, van hot naar her. Op drie dagen tijd stond het Nederlandse leger paraat om de
neutraliteit te bewaken. Dat het oorlogsdrama vier jaar zou duren stond toen nog niet in de sterren geschreven.
54
Naast deze Belgische militairen waren ook nog bijna 1.600 Engelse militairen van de First Royal Naval Brigade
naar Nederland gevlucht. Zij waren bij Calais geland en werden ingezet bij de verdediging van Antwerpen. Deze
Engelse militairen kregen de opdracht, om samen met de Belgen, de opmars van het Duitse leger in het noorden
te vertragen. Toen zij zich uiteindelijk moesten terugtrekken zagen de Engelsen hun terugtocht afgesneden. Ook
enkele Duitse soldaten werden zo geïnterneerd in Alkmaar.
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aan krijgsgevangenschap te ontkomen. Door de chaotische situatie zagen naar schatting 7.000
soldaten kans, vermomd als burgers, via Vlissingen naar Engeland te ontkomen en weer dienst te
nemen aan het front. Ruim 33.000 militairen werden ontwapend55, onder wie 6 generaals en 400
andere officieren. Deze officieren werden in Zwolle geïnterneerd56.
Soldaten van het 11de en 14de linieregiment, waaronder dus ook Hasselaren, werden overgebracht naar
een kazerne in Assen in de provincie Drenthe. De kazerne ligt te voet ongeveer een kwartier stappen
buiten het centrum van de stad Assen. In de regionale krant ‘Provinciale Drentsche en Asser courant’
van 10 oktober 191457 wordt uitgebreid in twee kolommen over hun aankomst en de komst van een
aantal burgervluchtelingen geschreven58. Herman citeert grote delen van dit artikel in zijn dagboek
‘Herinneringen uit Holland’.
De kazerne in Assen, die ook nu nog in gebruik is door de Koninklijke Landmacht, werd in de periode
van 1892 tot 1905 gebouwd en was dus in se nog gloednieuw in 1914. Nederland verklaarde zich bij
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog wel neutraal, maar er werden wel op 31 juli 1914 al 200.000
Nederlandse mannen opgeroepen voor militaire dienst. Omdat de Nederlandse verdedigingslinie meer
zuidoostelijk was opgesteld, was de kazerne van Assen vrij en dus inzetbaar voor de internering van
buitenlandse militairen.
Het verblijf in Assen loopt van 10 oktober 1914 tot en met 31 januari 1915. De volgende
dagboekfragmenten leveren een aangrijpend beeld over het leven in een kazerne op bijna 300
kilometer van Hasselt. Een lijst van de Belgische soldaten in Assen verschijnt onder andere in het
socialistisch dagblad Vooruit.
4 november59 1914 ’s Morgens.
Afbeelding 4: Vooruit, 10 november 1914. Bron: www.delpher.nl .

Terwijl ik op den cour60 was komt men mij haastig roepen. In de
kamer gekomen wacht mij een groote verrassing. Mijn
broeder61 staat voor mij, de ontroering belet mij om te spreken.
Na eene hartelijke omhelzing vertelt hij mij het bijzonderste
nieuws, allen zijn thuis Goddank nog goed gezond, alle Hasselaren komen toegeloopen om hem te zien,
wij komen niet uitvertelt, ’s avonds blijft hij bij mij slapen, met droefheid zie ik weer het tijdstip naderen
van het vertrek. Nog een dag blijft hij bij mij, ’s avonds vertrekt hij beladen met brieven en wenschen
naar Hasselt. Ik heb nauwelijks de moed hem de hand te drukken., het scheiden valt hard, ik haast mij
terug naar de kamer waar ik dadelijk naar bed trek om mijne tranen te verbergen.

55

Tot op vandaag worden die militairen soms nog onterecht als deserteurs beschouwd, alhoewel er geen andere
vluchtweg was dan naar Nederland te trekken.
56
Conform de Vredesconferentie van Den Haag van 18 oktober 1907 moest Nederland, als neutrale natie, alle
oorlogvoerende militairen ontwapenen en interneren.
57
Het artikel is via de website Delpher beschikbaar:
www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=Belgische+soldaten+Assen&facets%5Btype%5D%5B0%5D=artikel&p
age=1&sortfield=date&cql%5B0%5D=%28date+_gte_+%2210-101914%22%29&cql%5B1%5D=%28date+_lte_+%2210-10-1914%22%29&coll=ddd&redirect=true
58

Provinciale Drentsche en Asser courant, n° 238, jg. 91, 10 oktober 1914, p.6, titel: Assen, 10 Oct.
In het dagboek staat ‘4 October’, maar in werkelijkheid is het dan 4 november.
60
cour: binnenplein
61
Zijn broer heet Henri Blux en is 7 jaar jonger. Hij was later bode-huisbewaarder bij de Rechtbank van eerste
aanleg te Hasselt
59
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22 november 1914
Er is nu ook eene fanfare opgericht en een symphonie, de dagen gaan nu wat min droevig voorbij. Alle
dagen heb ik repetitie voor den zang
en af toe wordt er een concert
gegeven.

Afbeelding 5:. Groepsfoto uit 1914 tijdens de internering te Assen. Herman
Blux ligt rechts onderaan languit te poseren. Bron: archief familie Blux.

Deze week is er voor mij eene groote
gebeurtenis voorgevallen, ik heb een
brief ontvangen dat mijn lieve vrouw
bevallen is van eene dochter62, eene
blijde gebeurtenis en tevens eene
droeve voor mijn famillie en voor
mij, dat wij zoo wreed gescheiden
zijn door den geesel des oorlogs, die
door handelaars in kanonnenvleesch
ontketend is, de vloek van alle
geslachten vallen op hen

6 december 1914
Eindelijk heb ik nieuws, er zijn
Hasselaren opgekomen en zij
zeggen mij dat het met mijne vrouw
en kinderen zeer goed gaat? Dat
goed nieuws baart mij groote
vreugde, toch tevens zeggen ze mij
dat Victor overleden is, dus wordt
mijn vreugde weer vergald met die
droeve tijding, wanneer zal er een
einde aan komen? …
2 januari 1915
Een treurige dag, vandaag wordt er
een soldaat begraven. Treurig komt
Afbeelding 6: Ambulancedienst in de kazerne te Assen. Herman Blux is de
de stoet aangestapt, de trompetten
tweede persoon van rechts. Op de brancard ligt een ‘slachtoffer’. Bron:
archief familie Blux.
der
kanonniers
blazen
den
doodenmarsch een dichte rij
soldaaten staan op den doortocht en groeten stilzwijgend de lijkbaar, menige traan wordt heimelijk
weggepinkt. In de kerk werd er een rouwmis gezongen waarna den treurigen stoet kerkhofwaarts trok
vergezeld van de officieren en zijne wapenmakkers.
31 januari 1915
Laatste dag in Assen, morgen naar Oldebroek.

62

Maria Blux is in Hasselt geboren op 21 november 1914.
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Afbeelding 7: Het Volk, weekend 2 en 3 januari 1915, p. 1.
Bron: www.delpher.nl .

Afbeelding 8: Geïnterneerde Hasselaren in Assen. Herman Blux staat uiterst links op de foto en kijkt weg van de camera. Bron:
archief familie Blux.

Oldebroek63
In Harderwijk, Zeist, Oldebroek en Gaasterland verrezen vluchtoorden voor Belgische militairen. De
militaire kampen werden zwaar bewaakt en eromheen was een versperring van prikkeldraad
aangelegd. De leefomstandigheden waren er slecht, de barakken werden niet verwarmd. Om de ratten
te bestrijden werd door de kampleiding voor elke dode rat een beloning uitgeloofd van tweeënhalve
cent.
De kampplaats in Oldebroek, in de barakken van de Artillerie Schietschool, was eerder in gebruik voor
burgervluchtelingen. In december 1914 werd dit kamp opgeheven om plaats te maken voor de
internering van militairen. De burgervluchtelingen werden overgebracht naar de officiële vluchtoorden
in Uden, Nunspeet, Ede en Gouda.

63

Oldebroek is een gemeente nabij Zwolle in de Nederlandse provincie Gelderland. Het kamp in Oldebroek werd
ook voor de militairen op 1 september 1916 opgeheven.

16

Een gewone Hasselaar tijdens een ongewone periode: 1914 - 1918

Op de vluchtelingenpagina van de website www.wereldoorlog1418.nl lezen we over Oldebroek het
volgende:
“Het Kamp Oldebroek64 was in januari 1915 zover gereed dat 1.200 Belgische militairen uit de
kazerne te Leeuwarden en 2.300 Belgen uit de kazerne te Assen naar dit kamp konden worden
overgebracht. De voorlopige interneringskampen in Leeuwarden en Assen konden daardoor
worden opgeheven. … Het kamp bestond uit 17 barakken, waarvan twee bestemd waren voor
onderofficieren. Er werd een kantine gebouwd; schoolbarakken werden ingericht en er was
ook een bibliotheek aanwezig. Oldebroek was een legerplaats waar de Artillerie Schietschool
van het Nederlandse leger gevestigd was. De daar beschikbare faciliteiten, o.a. een ziekenzaal,
stonden ter beschikking van het kamp. Ook voor ontspanning werd gezorgd: er waren o.a.
twee muziekkorpsen.”
Omdat de Nederlandse overheid in het begin veeleer nadruk op militaire aangelegenheden legde,
waren de burgervluchtelingen eerst aangewezen op particuliere opvanginitiatieven. Opvang van
economisch zwakkeren of vluchtelingen zag de regering niet als een taak voor zichzelf, maar als een
opdracht voor welgestelde burgers. De regering greep pas in toen de particuliere hulporganisaties de
massale toestroom van Belgen niet meer aankonden. De vluchtelingen werden overgebracht naar
permanente barakkenkampen, die men ‘Belgische dorpen’ noemde, omdat ze voorzien waren van een
school, een postkantoor, een ziekenhuis, een kerk en soms zelfs een theater of bioscoop – en omdat
de regering dat minder negatief vond klinken dan interneringskamp.
De verhuis van Assen naar Oldebroek was voor de militairen hoe dan ook een enorme desillusie. Van
een stevige en statige kazerne in steen in een stedelijke omgeving te Assen, werd de opvang in
Oldebroek voorzien in houten barakken in een dunbevolkt gebied met heide en waterplassen. Het
barakkenkamp was bovendien omgeven door een dubbele rij prikkeldraad en door vochtproblemen in
de slaap- en leefruimtes was het ook niet de meest aantrekkelijke plaats om te logeren. In Assen
werden de dappere Belgen nog als helden onthaald. Het ontvangstcomité in Oldebroek omschrijft mijn
grootvader als volgt:
1 februari 1915
… In den namiddag zijn wij in Oldebroek, aan de statie twee of drie huizen, bosch en hei. Het is bitter
koud, de sneeuw ligt zeer hoog, eenige ouderwetsche karren staan er voor onze bagage, de voerlieden
schijnen nooit iets van de wereld gezien te hebben, hun wangen zijn opgezwollen van de pruimtabak,
zij begapen ons alsof wij uit den hemel waren gevallen. …
7 februari 1915
Eene week is er al voorbijgekropen, treurig en koud, de grond waarop onze matras ligt is doortrokken
van vochtigheid. Den ganschen dag blijven wij te bed liggen van de koude. Van Leeuwarden zijn hier
ook soldaten toegekomen, wij hebben nu 2 Aalmoezeniers en 2 muzieken.

14 februari 1915

64

zie: www.wereldoorlog1418.nl/vluchtelingen/kamp-oldebroek/index.htm
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Wij hebben weer een week omgekregen met te bed te liggen en rond den boulevard op pinnekensdraad
te loopen.
21 februari 1915
Regen, sneeuw en wind wisselen elkaar hier af en doen hun best om het zoo koud mogelijk te maken.
Wanneer zal ik toch mijne vrouw en kinderen terugzien?
Net zoals in Assen, was Herman ook in Oldebroek lid van het zangkoor. Met een groep van ongeveer
15 man werd er tweemaal per week gerepeteerd en waren het vooral de zondagse
eucharistievieringen die door hun gezangen meer glans kregen. Het lamlendige en trage leven in de
kampen was het tegengestelde van de eerste maanden in de bewegingsoorlog, toen er nauwelijks een
rustpauze was.

Afbeelding 9: De Legerbode, 25 september. Bron: https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/ .

Niet alleen de verveling, maar ook het gebrek aan informatie was funest. De post met brieven en
pakketten verliep traag, wanordelijk en onregelmatig. De post van en naar België verliep onder meer
via Weert, ’s Hertogenbosch, Harderwijk en Elburg. Vaak bleef de post weken onderweg. De posterijen
werden door de Duitse bezetter geleid en gecontroleerd vanaf 1 oktober 1914. De bezetters noemden
de postdienst ´Landespost in Belgien´. Maar er zijn ook nog communicatiekanalen binnen het Belgisch
Leger zelf en Belgische dagbladen. Via ‘De Legerbode’ van 25 september 1915 vraagt Jos. Rombouts
bijvoorbeeld aan Herman Blux om ‘tijding te laten’.

9 mei 1915
Reeds 2 maanden zonder nieuws en reeds 9 maanden gescheiden van die ik liefheb. O! kon ik iederen
pruis het hart uit het lijf rukken en het lijk van de Duitschen keizer vertrappelen; maar neen, wij moesten
onzen haat en onze wraak tegen al wat Duitsch is, in onzen boezem verkroppe,; ik zou van hier willen
weg vluchten en terug naar België keeren, om daar mijn haat te kunnen botvieren op die vuige65
pruisen, op die moordenaars en verkrachters van vrouwen en kinderen. Weg met Duitschland en al wat
Duitsch is.
16 mei 1915
Nog altijd geen nieuws voor mij. Deze week zijn de leergangen ingehuldigdt en het kamp door Minister
Poulet, Generaal Dossin, en de Belgische Consul baron Fallon.
23 mei 1915

65

vuig: gemeen, slecht
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Nog altijd geen nieuws, dat wordt nu toch onverdragelijk. Wat valt dien tijd toch lang dag op dag
verwacht ik een brief en ook telkens wordt ik teleurgesteldt. Uren en uren lig ik in gepeinzen verzonken,
dan denk ik mij temidden van vrouw en kinderen, in gedachten spreek ik met hen, en zij met mij.
Gansche huiselijke toonelen voltrekken zich voor mijne oogen, ik zie mijne kinderen spelen, terwijl mijn
lieve vrouw hen gadeslaat. Ik voel al het geluk dat ik hadt voordat het zoo schielijk opeens verbrooken
werdt door den oorlog en een hevig verlangen naar hen zwelt in mijn boezem op.. Maar de kale muren
der barak roepen mij tot de werkelijkheid terug en vervult mij met vertwijfeling, zal ik ooit iemand
kunnen vertellen, die gevoelens die mij hier bestormen, zal men het zich kunnen inbeelden als men het
niet beleefd heeft. En dan zwelt er een vloek van haat uit uw binnenste op tegen hen die de schuld van
dat alles zijn.
27 juni 1915
De briefwisseling gaat weer niet meer, ook worden er geene paspoorten meer gegeven. Wanneer zal
ik toch mijne vrouw en kinderen terugzien, of zal ik ze nog ooit zien? God weet wat er nog kan gebeuren.
O! die kwellende onzekerheid! Iederen dag die aanbreekt begroet ik met vreugde in het gedacht dat
degene zullen komen die ik al zoolang verwacht, en iedere avond brengt mij eene bittere ontgoocheling.
4 juli 1915
…
O! het is om zinneloos te worden, gelijk er reeds verscheidene zijn weg gevoerd. Wat ijselijk weerzien
na den oorlog voor hunne famillie.
14 augustus 1915
Den Thyfus heerscht in ’t kamp, allen worden ingeent met serum, 2 soldaten zijn reeds overleden.
22 augustus
De ziekte heeft geen vooruitgang gemaakt. Ik ben sinds den 15 Augustus planton66 in de apotheek, den
tijd gaat nu wat beter om
12 september 1915
Gisterenavond heb ik het portret van mijn vrouw en kinderen67
ontvangen, zal ik mijne kinderen nog kennen als ik terugkeer of zullen
zij mij nog kennen?
7 november 1915
Altijd opnieuw en steeds sterker vliegen mijn gedachten naar huis,
soms is het niet meer dragelijk en ben ik vol wanhoop, zal er dan nooit
een einde aan komen?
5 december 1915
Het regent zonder ophouden en ’s nachts waait het verschrikkelijk, ik
geloof dat het in den Noordpool niet slechter is dan
Afbeelding 10: Herman Blux als ‘planton’ in de apotheek
hier, ook loopen er weer geruchten dat wij van
van het interneringskamp te Oldebroek (NL). Bron: archief
familie Blux. ©.

66
67

planton: een soldaat of onderofficier die bij een officier in dienst gesteld wordt
Door deze foto krijgt Herman voor het eerst zijn dochter Maria, die dan drie maand oud is, te zien.
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kamp nog eens zullen veranderen. Uit België is geen nieuws meer te krijgen. Moge de Pruisen maar
gauw allen dood vallen.

13 februari 1916
Nog niets ontvangen. Deze week ben ik in Harderwijk geweest met een zieke, doch ik stond gansch
beteuterd te zien naar het gewoel van het stadsleven, gelijk een kluizenaar men naar Parijs zou zenden.
Wij worden nog menschenschuw als het nog lang duurt.
1 maart 1916
Onze brieven waar wij zooveel hoop op bouwden zijn ons door die laffe Pruisen terug gezonden. Het is
weer een maand geleden dat dat ik nog nieuws gehadt heb van huis. Wanneer toch zal er een eind
komen aan dat onrustige leven vol wanhoop en zielsmarteling. Hoeveel nachten nog slapeloos
doorbrengen, steeds denkende aan hen die ik lief heb. Hoe dikwijls nog gekwelt worden met allerlei
nare droombeelden?? De doffe eentoonigheid der mannen heeft plaats gemaakt voor een koortsige
opwinding ten gevolge der geruchten rond Verdun68. Met koortsige blik doorloopen zij de dagbladen
en bespreken het nieuws. Moest nu zoo opeens de welkome nederlaag der Pruisen verkondigdt worden,
dan vreesde ik het ergste voor sommige hersenen.
Zeist
De officiële naam van dit kamp was ‘Interneringskamp Amersfoort - Legerplaats bij Zeist’. Meestal
werd gewoon de ingekorte naam ‘Kamp Zeist’ gebruikt. In oktober 1914 werd al gestart met het
bouwen van de barakkenkampen in de legerplaats Zeist op het grondgebied van de gemeente
Soesterberg. Het kamp bestond uit twee kampen op een oppervlakte van 25 hectare. Kamp I was
samengesteld uit 30 barakken en kamp II uit 28 stuks. De beide kampen waren gescheiden door een
brede gang afgezet met prikkeldraad waartussen later sportvelden werden aangelegd. In dit kamp
konden 12.000 tot 16.000 geïnterneerden worden gehuisvest. Dit Kamp Zeist was het grootste kamp
van Nederland en bood ruimte voor de helft van de Belgische soldaten.
Voor de burgers werden daarnaast drie dorpen van houten huisjes gebouwd: Albertsdorp,
Elisabethdorp en Nieuwdorp. In deze dorpen en het Kamp Zeist verbleven in die periode 19.000 Belgen
en dat is een enorm aantal vergeleken met de 25.000 inwoners van de stad Amersfoort.
Herman Blux verbleef er één jaar van 7 juli 1916 tot 17 juli 1917 in Kamp II, barak 7.
7 juli 1916
Vandaag vertrekken wij naar Zeist ‘t is stikkend heet. Wij zijn nu in ons nieuw verblijf een uitgestrekt
kamp met ontelbare barakken. Mij dunk, de eenzaamheid der interneering, doet zich hier zoo niet
gevoelen als in Oldbroek. Er zijn tegenwoordig hier 7 muzieken en 2 schouwburgen, Cinema, Katholieke
en Protestantsche kerk, alsook 2 groote Cantines. Zou de tijd hier minder droevig voorbijgaan, den tijd
zal het uitwijzen. Ook zijn hier vele Hasselaren.
4 augustus 1916

68

De Slag om Verdun (21 februari 1916 – 20 december 1916) was een van de bloedigste veldslagen uit de
geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Negen Franse dorpen zijn toen volledig van de kaart geveegd en zes
ervan zijn nooit herbouwd.
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Deze week eene kaart van Hasselt ontvangen langs Sonnevanck, men meldt mij een treurig nieuws
namelijk het overlijden van mijn vrouws’ vader69. …
11 december 1916
Een gelukkige verandering meldt men mij. Mijn vrouwke is bij mijn ouders gaan inwonen. Maar eene
andere smartelijke tijding bedroefdt en verontrust mij weer. De laffe Pruisen halen alle jonge mannen
uit België weg. Is mijn broeder70 ook reeds in hunne klauwen gevallen. Bestaat er dan geen recht meer??

10 februari 1917
Mijne kaart nog niet terug gehadt.
Zullen wij nog antwoord krijgen?
Een vreeselijke winter is het
geweest, beestig koud, om te
bevriezen en geen vuur in de
barakken, onze koffie bevroor in
de gamellen, wat ellende hebben
wij geleden in die 3 weken ook is
ons brood verminderd de
aardappelen ook en van de 10
keeren zijn zij 9 maal bevroren.
Wat hondenleven wanneer komt
er een einde? Vandaag terug Afbeelding 11: Postkaart 'Kriegsgefangenensendung', Portofrei. De
briefwisseling onder Duitse controle. Bron: archief familie Blux ©.
geschreven doch zonder veel hoop
op antwoord.
4 april 1917
Vandaag de vrouw van Craenen71 opgekomen ’t is zware ellende in Hasselt, mijn vrouw verlangt ook te
komen.
5 juli 1917
Vandaag antwoord gehadt op kaart van 23 Juni, mijn vrouwke schrijft dat ze vol hoop is dat ze zal
kunnen komen72. Zou er dan toch nog wat geluk op de wereld zijn voor mij, ik durf het bijna niet hopen.

69

Jean-Joseph Venderickx is in Hasselt op 77-jarige leeftijd overleden op 7 juni 1916 en zijn schoonzoon Herman
Blux verneemt dit overlijden pas op 4 augustus 1916.
70
Op bevel van de ‘Duitsche Militaire Overheid’ worden ook in Hasselt op 26 november 1916 alle ‘mannelijke
belgen en vijandelijke buitenlanders der Stad Hasselt van 17 tot 55 jarigen ouderdom’ op zaterdag 2 december
1916 aan de ‘Kazern van Herckenrode’ in de Maastrichterstraat verwacht. Zij moeten reisvaardig zijn en mogen
kleine pakjes (winterkleding en levensmiddelen voor 1 dag) meenemen. De broer van Herman Blux is in 1890
geboren en zodoende moet Henri-Joseph Blux zich ook aanmelden. Bij deze controlebijeenkomst van de
meldingsplichtigen werden een 200-tal Hasselaren en een 80-tal inwoners van Kermt, Spalbeek, Kuringen,
Stokrooie en Stevoort opgevorderd en naar Duitsland gevoerd.
71
Vermoedelijk gaat het hier om sergeant Guillaume Craenen uit Hasselt, die eveneens in Kamp Zeist was. In zijn
dagboek vermeldt Herman Blux verder de naam Craenen voorafgegaan met ‘G.’.
72
Op 7 juli 1917 krijgt Florentine Venderickx een ‘Personalausweis Nr. 101’, uitgereikt in Hasselt door de
‘Passzentrale’ met stempels van het ‘Militargouvernement Limburg’. Ook staat er een vermelding bijgeschreven:
‘und 2 Kinder von 5½ und 2½ Jahre’.
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Gezinshereniging en tewerkstelling
14 juli 1917
Mijn vrouwke is hier wat een vreugde wat een geluk een zalige ontroering wanneer men eindelijk eens
die beminde wezens kan aan ’t harte drukken en omhelzen. Wij hebben op een zolder geslapen met
verscheidene andere famillien. Zondag eene kamer73 gevonden en de Maandag er in getrokken. Oh wat
is het toch heerlijk weer temidden der zijnen te zitten en het gebabbel der kinderen te hooren.

Afbeelding 12: Briefje van de kommandant betreffende de externe tewerkstelling in Alkmaar. Bron: archief familie Blux ©.

s.d.
Maar ongelukkig het geluk duurt nooit niet lang, ik krijg tijding dat ik kan gaan werken en men raadt
mij aan het te doen, om moeilijkheden te vermijden. Ik moet naar Alkmaar74. in een meubelfabriek75,
dus weer gescheiden van het lieve vrouwtje en kinderen maar toch voor niet lang hoop ik, het is moeilijk

73

Waarschijnlijk was het een kamer in Amersfoort en de buurt van Kamp Zeist.
Alkmaar ligt iets meer dan 90 km verwijderd van Zeist.
75
Na verloop van tijd werden steeds meer geïnterneerde Belgische militairen tewerkgesteld in Nederlandse
bedrijven, aangezien de meeste Nederlandse mannen vanwege de mobilisatie dienst hadden moeten nemen in
het leger. In totaal werd 46,2% van de militairen tewerkgesteld.
74
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eene kamer te vinden, Alkmaar is overbevolkt, morgen Zaterdag ga ik mijn vrouwken bezoeken tot
Zondagavond.
Mijn grootvader kreeg, als geschoold meubelmaker, de kans om buiten het interneringskamp te gaan
werken in de meubelfabriek Eik & Linden, Lindegracht 10 -16 in Alkmaar. De meubels werden
ontwerpen door architect Jan Wils en op industriële schaal gefabriceerd voor modale gezinnen.
Herman zou er als ‘modelmaker’ gewerkt hebben. Dat betekent dat hij de ontwerpen van Jan Wils
moest omzetten in tastbare houten meubels. Dit werd dan als voorbeeld gebruikt voor de
houtbewerkers in de fabriek.
Objectief bekeken was dit een droomjob in een periode waarin de Duitsers in België en Frankrijk
mosterdgas gingen gebruiken en heel wat leeftijdsgenoten in de loopgraven achter de IJzer in ‘Flanders
Fields’ gruwelijk moesten lijden. Maar het verdriet om de beperkte en moeizame gezinshereniging,
was afgezien daarvan moeilijk om dragen.
Mijn vrouwke heb ik bezocht maar de vreugde van het wederzien zal toch weer niet van langen duur
zijn, Zondag avond, het uur van vertrekken is aan geslagen en nu terug naar Alkmaar op zoek naar eene
kamer, vele moeilijkheden gehadt om het militiegeld te trekken, in mijn kosthuis zegt men dat men
eene kamer zou afstaan voor mijn vrouw, toch de menschen moeten zelf verhuizen en kunnen geene
woning vinden, wat toestand; Vrijdag avond krijg ik een telegram van mijne vrouw dat ze niet meer in
Amersfoort wil blijven en dat zij naar Alkmaar komt, wat nu gedaan, dan maar van de nood eene deugd
gemaakt, mijne vrouw afgehaaldt aan de statie en ik krijg een ferm standje van haar, dat ik haar zoo
heel alleen gelaten heb in Amersfoort, alhoewel ik er niets kan aandoen. De menschen hebben haar
ingenomen, wij zijn nu allen in de kost daar aan 13 gulden per week, wij houden dus niet veel over daar
ik 16,20 gulden76 verdien waarvan 1,62 gulden naar Den Haag gaat als spaargeld en 16 cent als
ziekenfonds dus blijft er nog 14,42 over. En nog altijd geen militiegeld getrokken. Tot overmaat van
ramp worden de menschen door de deurwaarder verwittigd dat ze nog dezelfde week moeten
verhuizen en nergens kan men eene woning vinden. Waar nu naar toe.
De zoektocht naar onderdak lukt uiteindelijk en het gezin wordt bij Antwerpse vluchtelingen
opgenomen. De levensmiddelen zijn schaars geworden en dus duur, maar dankzij de uitbetaling van
het militiegeld en het wekelijkse loon lukt het om het nodige voedsel en de huur te betalen.
Aanvankelijk wordt de verlichting ’s avonds met kaarsen gearrangeerd. Na een tijdje is er weer
petroleum leverbaar via ‘eene petrolkaart’. En hij besluit het jaar 1917 met deze woorden: ‘Toch lacht
mij het leven nu toe in vergelijking met dat treurige kamp, want nu ben ik met hen die ik het liefste op
de wereld zie’.
In 1918 verhuist het huisgezin nog naar een betere woning in de 2de Tuindwarsstraat 23 te Alkmaar
en de loonsverhoging naar 0,32 cent per uur zorgt blijkbaar voor meer perspectief. Het dagboek zelf
wordt nog nauwelijks aangevuld. Op 21 oktober 1918 wordt zijn gezin ( Herman, Florentine en twee
kinderen) aangemeld bij de politie van Alkmaar en krijgt het er van het 'Koninkrijk der Nederlanden'
een identiteitskaart, wat niet hetzelfde is als een paspoort. Op deze identiteitskaart staat Herman als
'meubelmaker' ingeschreven.
Op 24 december 1918 vertrekt de familie Blux vanuit Alkmaar weer naar Hasselt.

76

De 16,20 gulden was het loon voor één werkweek van 60 uren (16,20 : 0,27 = 60).
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