Kleine monumenten (44)

Vlaamse vluchtelingen
Alph on s ten Thij

In het Van Loch em sbleek park aan de
H en gelosestraat staat een
monumentj e, voorstellen de 'Ma n met
krui wagen , tw ee vro uwen m et baby
en kind' . De tekst op het
mo numentj c, ve rvaardigd door de
Vlaams- N ed erland se beeld houw er
Albert T errn ot e , luidt:
1914 - 1918
Ter herinnering aan de 600
Vlaamsche vluchtelingen die in
Enschede, na den val van
Antwerpen in October 1914, zijn
ondergebracht en waarvan de
laatsten naar hunne haardsteden
terugkeerden in Januari 1918

Aan de ach terzij de staat ve rme ld:
" Vlieg t de Blauwvoet, Storm op
zee"
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Sliepsteen

Bij het uitb rek en van de Eerste
W ereldoorl og viel D uit sland op 4
augustus 19 14 België binn en . Vanaf
dat moment sloegen tienduizen den
Belgen op de vlucht naar N ederland.
Steeds meer Belgisch e vluc htelinge n
tro kken in de loop der tijd , vluc hte nd
voor de oprukke nde Duitsers en bang
geworde n door de berich ten over
w ree dhe de n begaan door de D uitse
tro epen , de N ed erlan dse grens ove r.
H et grootste aantal w erd bereikt na
de besch ieting en de val van
Antw erp en op 10 okto be r 19 I 4 , toen
het aanta l in N ed erland ve rblijvende
vluc htelinge n we rd geschat op
10 0 .0 0 0 person en , onde r wie zich
oo k meer dan 4 0 .0 0 0 militairen
bevonde n . De burgervlu chtelingen
we rde n me t inzet van alle
beschikbare midd elen ove r het ge hele
land ve rspreid en
ove rgedrage n aan de
zo rg van de Pro vinciale
Vluchtelingen-com ités.
H et monu m ent
herinn ert aan de
Belgisch e vluc htelingen
die in Ensched e voor
het meren dcel we rde n
opgevange n door de
zusters van het
Larinksticht (zie het
hoofdartik el op p. 3-9) .
De tekst 'V liegt de
blauwvoet, sto rm op
zee' ko m t uit het boek
" Ke rels van
Vlaand eren " van
H endrik Conscience
en we rd dc strij dkreet
van een Vlaamse
beweging die zich
beijverde voo r het
gebruik van de
N ed erland se taal.
N og ied er j aar laat de
Belgische am bassade ur
in N ederland het
monumen tj e
co ntro leren op de staat
van onderho ud .

