Vergeten helden (deel 3 en slot)
Het tragische levenseinde van Marcel Kerff
Na zijn succesvolle Tour de France van 1903 heeft Marcel niet
lang meer als wedstrijdrijder gefietst. Eigenlijk was hij in die eerste
Tour de France de hoogst geklasseerde die als eenling, zonder
hulp, had deelgenomen.
O.a. door een ongelukkige val kwam ook aan de carrière van
Marcel Kerff in 1904 al vroegtijdig een einde.
Hij trad daarna als butler in dienst bij graaf De Secillon op het
kasteel van Teuven. In plaats van op een fiets reed hij nu rond op
een motor, nog iets heel bijzonders in die dagen.
Toen de Duitsers op 6 augustus 1914 België binnenvielen en bij
Moelingen een groot kamp opsloegen, kon Marcel zijn
nieuwsgierigheid niet bedwingen. Ondanks waarschuwingen ging
hij daar toch op z’n motor een kijkje nemen.
Daarmee viel hij bij de bezetters meteen op en zij namen Marcel
dan ook meteen gevangen in de veronderstelling dat hij een spion
voor de Fransen was.
Na gefolterd te zijn waarbij zijn tong werd uitgesneden, zodat hij
niet meer kon schreeuwen, werd hij met drie andere
gearresteerden aan een ijzeren staaf tussen twee bomen
opgehangen. Ter afschrikking van velen gebeurde dat op de
kruising van twee drukke wegen tussen Moelingen en ‘s
Gravenvoeren, het dorp van zijn jeugd.
Op 7 augustus 1914 overleed Marcel Kerff op 48-jarige leeftijd en
werd zijn lichaam met dat van de andere ter dood gebrachten
gedumpt in een massagraf.
Jaren later is zijn lichaam herbegraven maar ook dat graf bestaat
niet meer.

Het enige aandenken dat aan deze grote wielerheld en
oorlogsslachtoffer herinnert is een stenen gedenkkruis bij die
bewuste kruising tussen Moelingen en ‘s Gravenvoeren, waarop
zijn naam vermeld staat met die van de andere terecht gestelden
(4 gefusilleerd en 4 opgehangen).

De sterfdatum, zijn naam en geboorteplaats is het enige dat
vernoemd wordt.
Nergens een verwijzing, ook niet elders, naar het roemruchte
wielerverleden van deze “Eerste Flandrien”.
In grootsheid op de fiets gestreden, in eenvoud herinnerd, maar
toch vergeten, dat was Marcel Kerff.
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