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Lulk. In I9l3 was hij te Luik
geweest als afgezant des Keizers
ôm er Koning Albert en Konin-
gin Elisabeth, die toen hun blij-
de intrede in de Waalsche hoofd-
stad hielden, te begroeten. FIij
sprak dan over de sympathie van
Duitschland voor België.

En nu een jaar later, was hij
aangelyezen om het eerste, ver-
raad van datzelfde. Duitschland
te leiden.

De proklamatie was in het
Fransch.

Von Emmich, opperbevelheb-
ber van het Maasleger, drukte zijn
groot spijt uit, dat zijn troepen
gedwongen waren de Belgische
grens te overschrijden. Dit ge-
schiedde uit noodzaak, want
Fransche officieren waren ver-
rnomd en per artto reeds door
België gereden om Duitschland
binnen te dringen.

Altijd weer diezelfde belache-
lijke en laffe leugens t

Von Emmich hoopte nogaltijd'

- zoo verzekerde hij in het stuk

- dat een strijd vermeden zou
worden tusschen twee landen,
die altijd vrienden envroeger zelfÈ
bondgenooten geweest waren.
Bij Waterloo immers hadden de
Duitsche wapenen meegewerkt
tot het vestigen van België's onaf-
hankelijkheid.

Maar Duitschland had een'inrijen weg noodig. Meer wen-
schte het oiet.

Von Emmich gaf formeele
waarborgen dat de bevolking
niets te lijden zou hebben van de
verschrikkingen van een oorlog.
De levensmiddelen- zouden in.
gemunt goud betaald worden.
De soldaten zouden zich de beste

' vrienden toonen van een'volk,
waarvoor zij de grootste achting en sympathie
hadden.

Het hangt van uw wijsheid en welbegrepen
vaderlandsliefde af om aan uw land de verschrik-
kingen van een oorlog te besparen, aldus luidde
het slot.

'We geven hier als dokument de kopie der
oorspronkelijke proklamatie :

AU PEUPLE BELGE t

C'est à mon plus grand regret que les troupes
allemandes se voient forcées de franchir la fron-
tière de la Belgique. Elles agissent sous la con-

- trainte d'une nécessité inévitable, la neutralité d':
la Belgique ayant été déjà violée par des officiers
français qui sous un déguisement, ont traversé
le territoiie belge en automobile. pour pénétrer
en Allemagne.

Belg,es I C'est notre plus grand désir qu'il y ait
encoré moyen d'éviter un cotirbat entre deux
peuples qui étalent amis jusgu'a nr;;rl jaais

Generaal LEIVIAN

Ook dat Moresnet was dien 4en Augustus lgl.4
in afwachting. âer dirrgen die komen z-ouden.

De vriendschap van Duitschland was niet zoo
dik gebleken als de oude Moresnetter mij verze-
kerde.

En wel degelijk zoudennu bewonersvan 'tnen-
traal landeke als vijarrden tegenover elkaar sta an .

Bij de grerrspaal van Gemmenich stonden de
gendarmen Thill en Henrion. Een collega was
een eindje verder op post.

't:Werd kwart voor negen. Eensklaps ver.
scheen een peloton van zes Pruisische huzaren.

- Halt I riepen Thiil en Henrion. Belgische
grens t

De huzaren stegen af.
Een rroberleutenantrr voerde het groepje aan

en reikte den gendarmen een proklarnatie van
generaal von Emmich over.

Von Emmich was een veteraan van 187t. Hij
werd nu belast met de krijgsbedrijven tegen

DT GB'OOTE OORLOG
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même alliées. Souvenez-vous du glorieux jour de
Waterlqo où c'étaient les armes àllemandes qui
ont coniribué à fonder et établir I'indépendance
et la-prôspérité de votre patrie.

Mais il nous faut le chemin libre. Des destruc-
tions deponts, de tunnels, de voies ferréos devront
être regardées comme des actions hostiles' Belges,
vous avez à choisir.

J'espère donc que l'armée allemande de la
Méuse ne sera pas contrainte de vous combattre.
IJn chemin lible pour attàquer celui qui voulait
rrbus attaquer, c'est tout ce qu9 nous désirols.

Je donne des garanlics formclks à la population
belge qu'elle n'aura rien à souffrir des horreurs
de Ia guerrer eùe Dolls fayuons at or mowtaie les
vivreJqu'il fauôra prendre du pdys, que nos sol'
dats se montreront les meilleurs amis d'un peuple
pour lequel nous éprouvons la plus haute estime,
la plus grande symphatie.

e'N de ootre sagesse ct d'*n patriotisne bieu comt'ris
qu'ù dépcnd d'âaiter à ootrc ?iays hs horrews de la
gu4tla.

Le Général-co.*"' r"iffi "r;hif.t;:'-n" {e i a Meu se,

De beide gendarmer, konden natuurlijk geen
weerstand bieden. Volgens hun bevelen trokken
zij zich terug. Ilechet, de gendarm, die zooals
we zeiden, wat verder stond, reed per fiets naar
het naastbijgelegen telefoonkantoor en gaf kennis
van het ge'bèurdè aan het ministerie van oorlog'

De huzaren reden verder...
Het Belgisch grondgebied was geschonden, de

misdaad sepleesd... èen misdaad waarvoor het
sroote riiË 'zwa"ar boeten zolJ, want daardoor
ivekte he1 in de beschaafde wereld "een gevoel
van afkeer en misprijzen...

- Waarom haten ons de volkeren ? vroeg later
een Duitsch schrijver.

Waarom ? Vooral om de daad die oP den
morgen van den 4den Augustus bij Gemmenich
werd gepleegd.

De Duitschers rekenden op geen crnstigen
weerstand. België was immers te zwak, en zott
zich tegen het geweldig militarisme qan den
Oostelijken nabuur niet durven verzetten...

Die mobilisatie, deze maatregelen voor Luik
hadden slechts't karakter van een protest, een
weerstand in schijn. Zoo meenden zij.

Von Emmich zou het weidra anders onder-
vinden.

Zoo geschiedde dus de schending van onze
onzijdigheid 

vL

Een beroep op de rYaarbor-
gende mogendheden.

De hulp Yan Engeland.
We hebben reeds meegedeeld, dat onze rcgee.

ring aan de waarborgende mogendheden van zijn
onàijdigheid diplomatieken steun had verzocht,
Duitschland en Oostenrijk natuurlijk uitge-
zonderd.

Voor het vragen van militaire hulp wilde zij
rvachten, totdat Duitschland zijn bedreiging door
een daad had laten volgen.

Dlt nu was geschiecl. En dus was hct oogcn-
blik aangebroken om militairen bijstantl tc ver-
zoeken.

Minister l)avignon richtte den volgendtrn bricf
tot de gezanten van Frankrijk, Engeland en
Rusland :

BRUSSEL, 4 Augustus lgl4.
Mijnhcer de Gezant,

De tselgische regeering moet u rnet spijt mcl-
den dat de Duitsche strijdmachten hed,:n morgen
op Belgisch gebied gedrongen zijn, aldus de
bij traktaat gesloten verbinteniss"n schenden<i.

De regeering van deri Koning. is vastbesloten
met alle middelen die in haar macht zijn, weer-
stand te bieden.

België doet een beroep op Eogcland, Frank-
rijk en Rusland, om als waarborgende mogend-
heden tot verdediging van zijn grondgebied mee
te werken.

Er zou een gezamenlijke en gemeenschappe-
lijke aktie zijn, tot doel hebbende de geweld-
maatregelen door Duitschland tegea Belgiê
gebruikt,te weerstaan en terzelfdertijd de hand-
having der onafhankelijkheid en onschendbaar-
heid van België in de toekornst te waarborgen.

België is geltrkkig te kunnen verklaren, dat het
de verdediging der versterkte plaatsen op zich
nemen za\.

Minister Asquith deelde in het Engelsch parle-
ment alle stukken mee, welke op Duitschlands
houCing jegens België betrekking hadden. Enge-
land eischte van Duitschland eerbiediging der
Belgische onzijdigheid, Zoo niet, zou het het
keizerrijk den oorlog verklaren.

Dat wekte in Duitschiand niet weinig teleur-
stelling.

Sir Goschen, de Engelsche gezant te Berlijn,
begaf zich naar den Duitschen staatssekretaris
von Jagow, om nog een laatste maal de eerbie.
diging der Belgische onzijdigheid te eischen.

Von Jagow antwoorclde dat zulks niet mogelijk
was, want dat de troepen.hurr opmarsch in tselgië
begonnen hadden, en hij haalde allerlei redenen
aan om te bewijzeir; dat zijn regeerirrg niets anders
handelen kon.

Sir Goschen verzekerde hem, dat dit ernstige
gevolgen hebben kon.

In den namiddag kwarn de Engeische gezant
terug en deelde mee, dat Engeland bij zijn voor-
waarden bleef. De invai moest vôôr middernacht
geschorst worclen, zooniet moest hij, sir Goschen,
zljn paspoort vragen en zou Engeland door
alle middelen het geschonden landeke ter huip
komen.' Von Jagow beweerde geen ander antwoord te
kunnen gevetr dan dat van 's morgens. Duitsch-
land zou zijn inval voortzetten.

- Overweeg toch de ernstige gevolgen van die
daad, hernam de Engelschc gezant. Te midder-
nacht is de tijd van bedenkirrg verstreken.

- ZelÏs, al gaf ge ons nog vier-en-twintig uren
meer, zouden we toch bij ons besluit blijven,
verzekerde de heer von Jag<lw.

- In dit geval vraag ik mijn paspoortc"n, zei
sir Goschen bedaard maar krachtig,

Toen schrok von Jagow toch, en hij verborg
zijn teleurstelling niet. Heel zijn politiek plan viel
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in duigen..Duitschland had op Engelands onzij-
digheid gerek:td. Het wilde de vriendschap
tusschen beide landen versterken, Hij vroeg dan
sir Goschen tot bij <ien rijkskanselier te wilietr
gaan.

Von Bethmann-Hollweg had zooeven in .den
Duitschen t'tijksdag een lange rede gehouden
cn dc geestdrift der leden geoogst. Hij gaf een
overzicht van de onderhandelingen, schoof vooral
de schuld op Rusland en zei o. m. : rrNood breekt
y9t, \À/ij moeten ons verdedigen. Onze troepen
hebben Luxemburg bezet en drukken missch-ien
cien Beigischen grond. (Beweging en goedkeu-
ring). Deze daad is in strijd met het volkeren-
recht. De Fransche regeering heeft te Brussel
r',.ri.:i.rard dal ztj de l3elgische onzijdigheid. zou
eerbiedigen, zoolang als de tegenstander die
eerbiedigen zou. Maar wij wisten dat Frankrijk
gereed stond om binnen te vallen. Wij niet. l

Zoo durfde de rijkskanselier beweren, terwijl
hij wist hoe de Duitsche plannen een schending
van België's grondgebied voorzagen....

a Een Fransche inval langs onze flank aan den
beneden-Rijn zou noodlottig kunnen worden l
hernanr von Bethmann.I{olhveg. rr Daarom wâren
wij gedwongen niet de minste rekening te houden
met de gerechtvaardigde protesten vân Luxem-
burg en België. De schade, die wij aanrichten,
znllen we herstellen, zoodra ons militair doel
bereikt is r. (Levendige goedkeuring).

Àlsof men met een som geld de schending van
het recht goed kan ma.ken I En hoe zou Duitsch-
land de kostbare levens herstellen, die het al
dadelijk aan ons landeke ontroofde ?

Over Engeland was de rijkskanselier nog niet
gerust. Hij deelde mee, dat men nog met het
I3ritsche rijk onderhandelde...
' Maar even later stond daar vôôr hem sir

Goscircrr, de Engeische geeant, die zijn paspoor-
ten vroeg en den oorlog aarikondigde.

Von Bethmann-FIollweg was zcer opgewondel
en ontrust. IIij hield een toeripraak van wel
20 minuten cn zei dat Engelands besluit vreeselijk
r,vas. Iin dat alles voor het woord t'onzijdigheid r,
een woord, waaraan rren in oorlogstijcl nooit
aantlacht had geschonkerr... I)at alles, enfin voor
ru eern vodjc papier r. I)aarvoor untketcnde JJngc-
larrd ecn oorlog tusschen twee zuster-na.ties, dic
toch feitelijk niets anders vroegen dan in vrcdc
te leven.

- Al mijn pogingen zijn te vergeefsch, €lârlsch
mijn poiitiek stort als een kaartenhuis ineen I

jammercle de rijkskanselier.
Gevoeicle hij, hoe op ditzelfde oogenblik ovcl

I)uitschlands lot beslist werd, ai zou de val ook
siechts na een lange, wisselvallige worsteling
volgen ?

- - \À'?t gij.cloet, eindigde von Bethrnann, gaat
alle verbeelding te boven. Gij handelt als een
man, die een ander, welke reeds in'strijd is met
twee aanranders, van achteren aanvalt.

Sir Goschen bleefheel kalm onder dczen storm
van woorden. Dan protesteerde hij tegen die taal.

- Voor strategische reclenen, die voor u een
kwestie van leven of doocl zijn, naar M. von
Jagow beweert, hebt ge Beigië's onzijdigheid

geschonden. Laat mij u zeggen, dat op het punt
vân eer, de eerbiediging dezer onzijdigheid ook
een liwestie is varr leven of 'dood. Wij moeten het
verdrag doen eerbiedigen, welk l'ertrouwen zou
men anders nog in de handteekening van Enge-
land kunnen stellen ? De vrees voor gebeurte-
nissen, zelfs noodlottige gebeurteniSsen, kan nooit
een reden zijn om een verdrag te verbreken.

's Avonds kwanr het gepeupel onder de ramen
van den Britschen gezant huilen en tieren. Men
wierp de ramen in, zoodat de steenen in de salon
roiden. De poiitie herstelde de orde. M. von
Jagow kwarn sir Goschen zijn verontschuldiging
aanbieden. Hij verklaarde beschaamd te zijn
over het gedrag zijner iandgenooten. Het was al
de schuld van het pestblaadje, waarmede het
Beyliner Tageblatt het volk opgehitst had.

De keizer moest echter weer een bok schieten.
Nu het zou de laatste niet zijn.

Hij stuurde den volgenden dag zijn aide-de-
camp naar den Britschen gezant, en de voorname
lakei van den opperkrijgsheerhad zijn boodschap
goed van buiten geleerd. Hij dischte die als volgt
op:

- Z. M. de Keizer heeft mij gelast u zijn spijt
uit te drukken voor de betoogingen van gister-
avond, maar hij wijst er u tevens op hoe deze
betoogingen een zwak denkbeeld geven van de
woede van zijn volk, nu dit Engeland zijn oude
verbondenen vân Waterloo zag verlaten en naar
den vijand overgaan. Zijn Majesteit 'verzoekt u
ook aan den Koning te zeggen, d.at, zoo hij er
fier over gelveest is vereerd te zijn geworden met
de titels van veldmaarschalk van Britsch leger
cn vloot, hij er zich nu van ontdoet.

Och, sir Goschen zou dat te Londen wel evén
vertellen. Waarorn niet ?

De Belgen waren dan zeker geen verbondenen
Breer van Waterloo en eerisklaps vijanden van 't
Duitsche rijk I' tlit (lie woorden voelt gc ook de grievende
tcleurstelling en de woede van clen Keizer, omdat
I4ngeland zich niet lrad laten meesleuren op den
weg van oneer en verraad, en geen medeplichtige
wilde rvorden aan de afschuwelijke misdaad,
icgerrs het kleiue België begaan." 

Reeds in I8?0 had Gladstone, de groote Engel-
sche rnidister vcrklaard, dat een irrial in België
de vuilste misdaadzou zijn, die ooit de bladzijden
der geschictlenis bevlekken kon.

VII.

De Koning tot het leger,
Aivc-rrens Brussel te verlatert, richtte Korring

Àibert de volgende proklarnatie tot het leger :

Aan het leger der Natie.

Soldatcn I
Zond,er de minste uitdaging van onze zijde

heeft een buurman, hoogmoédi[ op zijn macbt,



de traktaten verscheurd, welke ziin handteeke-
ning d_ragen, en het gebied onzei vaderen ge-
schonden.

O-mdat wij ons zelven waardig geweest zijn,
oTd3l.we geweigerd hebben de èer-te verkoopen
yal-t hij ons aan. Maar de gansche wereld staat
in bewondering voor onze eérlijke houding ; dat
haar eerbied en achting u in deze gewlchtige
oogenblikken sterkerr.

Bij de.bedreiging-onzer onathankeiijkheid ging
er een- rilling door de natie en haar kinderen2iji
naar de grens gestormd. Wakkere soldaten ,rener
heilige zaak, ik stel vertrouwen in uw hardnek-
kige dapperheid en ik groet u in den naam van
België.

. Gij zult overwinnen, want gij zijt de kracht
in dienst van het recht gestelrl

Cesar heeft van uw voorvaderen gezegd :
s Van alle Gallische volkeren zijn de Belgen de
dappersten rr.

Hulde aan u, leger van het Belgisch volk t

Herinner u, voor den viiand, dat eii voor de
vrijheid en uw bedreigde haarden strfiât t

Vl.qm_ingen, gedenkt den slag der Gulden Sporen
en gij Walen van Luik, die ob dit oosenbiik aan
de eere staat, de zes honderd.Franchimonteezen.

om mij aan uw hoofd

van Brussel, 2 Augustus

Ar,sBnr.

Generaal Leman richtte deze proklamatie tot
de bewoners van Luikerland.

AUX HAtsITANTS DU PAYS DE LIÉGE.

La grande Allemagne envahit notre territoire
après un ultimatum qui constitue un outrage.

La petite Belgique a relevé fièrement le gant'
L'armée va faire son clevoir !

La population du pays de Liége accomplira
le sien I

Aussi ne cessera-t-elle de donner I'exemple du
calme et du respect aux lois'

Son ardent patriotisme en répond.
Vive le.Roi, commandant en chef .de I'armée.
Vive la Belgique ! -

*"... *?*iî'f; i$,'il,'""u ii i1 u*"
LEMAf{.

Liége, le 4 auùt 1914.

V"rt*ta luidt ze als volgt ;

AAN DE B}'\A'ONERS VAN HET LAND
VAN LUIK.

Het groote Duitschland dringt op ons
grondgebied na een ultimatum dat een belee-
diging is.

Het kleine Belgie heeft fier den handschoen
opgenomen.'

Het leger zal zijn plicht doen.
De bevolking van Luikerland zal den haren

vervullen.
Ook zal zij nlet ophouden het voorbeeld te

geven van kalmte en eerbied voor de wetten.
Haar vurige vaderlandsliefde staat daarvoor

borg,

Soldatcn,

Ik vertrek van Brussel
te stellen.

Gedaan ten-paleize
r914.

VIII.

De strijd bû Luik
Îe Visé - Te Barchon - Sart-Tilman. Leve de Koning, opperbevel-

hebber van het leger I

Leve België !

. Luitenant-Generaal
Krijgsgouverneur van Luik.

LEMAN.

Luik, 4 Augustus 1914.

De Duitschers zonden langs Gem-
menich de Zdo en de 4de ruiterijaf-
deeling, gevolgd door auto's met
jagers en machiengeweren.

Daarachter kwamen in België het
VII", VIIIe, IX€, X" en XIe leger-
korps...

In het begin van den namiddag
bereikten de voorwachten de lVlaas
bij Visé.

Zooals we reeds gezegd hebben,
zou in het land van Herve seen
weerstand geboden worden,

Bij Visé begon de eerste strijd.
Leman had de verdediging der
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bruggen van Visé en Argenteau toevertrouwd aan
majoor Collyns, aanvoerder van het 2de bataljon
van het lZe regiment voetvolk.

Dit bataljon telde 400 man. Den Zen Augustus
om 7 rrur in den morgen kwamen deze troepen te
Visé aan.

De maioor plaatste een kompagnie aan de brug
van Visé, een andere aan die van Argenteau,
een peloton van 30 man te Lixhe, voorposten
ap den rechteroever en de overige manschappen
en reserve te Haccourt (zie de kaart).

's Avonds werd dit bataljon versterkt met de
jagers te paard der Luiksche burgerwacht. Deze
moesten de vallei van de Maas en de Geer be-
waken.

De bewoners van Visé, Lixhe, Haccourt, Ar-
genteau, Hollembaye ontvingerr de soldaten op
zeer hartelijke wijze, zooals 't gansche land door
geschiedde. Eensklaps toch was daar een band
tusschen leger en burgerij. De laatste gevoelde nu
hoe zij op de troepen vertrouwen moest, en kreeg
ook eenduidelijk begripvan het gevaar datzooveel
schoonc, jonge levens bedreigde. Zezag den goe-
den wil, maar ookdenweemoed vanveel soldaten.
't Afscheid van huis was zoo haastig geweest, zoo
onverwacht, ea zoo bezwaarlijk voor velen.

'k H_erinner me den soldaat, die in den nacht
van 3l Juli-l Augustus vader geworden was. Zijn
gepeinzen wâren bij zijn pas bevallqn zwakke
vrouw... 'k Zie nog den weduwnaar, die haastig
zijn kinderkens aan een familielid toevertrouwen
moest. De kleinen volgden hem naar het station
en keken zoo vreemd omdat zij vader zagen
weenen, ofschoon hij zeide dat hij spoedig terug-
keeren zort.'k Kende een jongeling, die juist
dien dag huwen zou.,. Och, er v/aren zooveel
bezwaarden van hart. al bieef niemand achter
toen de Koning hen riep. Maar dat gevoelde de
bevolking en daarom toonde ze zic}r. vriendelijk,
gastvrij, broederlijk. Natuurlijk waren er uitzon-
deringen.

'-Reeds bij de mobilisatie daagden mannen en
vrouwen zonder hart op, die reeds onmiddellijk
begonnen te woekeren op de ellendevan anderen,
en dit tijdens den oorlog nog sterker zouden,
doen. En dan was daar eveneens de ergernis over
de vroegere wet op de plaatsvervanging. Zoo-
velen armeren moesten optrekken, zooveel meer
welgestelden mochten thuis blijven. Ze hadden
voorheen den plicht jegens 't land met geld afge-
kocht. 't Is waar, ta-l van die ]aatsten boden zich
nu als vrijwilligers aan.

Bij Visé blee{ het nog vreedzàam, Men hoopte,
dat het geen oorlog worden zou.

's Maandags kwam de heer Delattre, ingenieur,
die door den staf belast was met de vernieling
der bruggen en de versperring van den rechter-
oever. Hij wierf arbeiders âan, die boomen moe.
sten omhakken, om de wegen te barrikadeeren,
en gaten kapten in de pilaren der bruggen, ten-
einôe alles voor het opblazen in gereedheid te
brengen.

Dien morgen deed ook hier het gerucht de
ronde, dat de Duitschers in Hollandsch-Limburg
gedrongen \ryaren. Majoor Collyns vernam van
de grensposten dat het valsch was. 's Avonds

tuitenant-Generaai Ridder de Selliers de Moranville,
opperbevelhebber van het Belgische leger,

werd de toestand erger en generaal Leman gaf
bevel de bruggen van Visé en Argenteau op te
blazen,

De huizen in den omtrek werden ontruimd en
de voorposten keerden van den rechteroevel naar
den linker terug.

Daar klonken geweldige slagen. Delattre was
vol vertrouwen over de uitwerking van. zijn
springsto{. Maar vol teleurstelling zag men dat
de brug te Visé wel beschadigd maar niet vernield
ïyas. Men kon er zelfs'met rijtuigen nog over. Te
Argenteau bleek de uitslag al weinig beter.

Telefonisch vroeg men te Luik nieuwe ladin-
gen.., Men zo:o ze brengen... Maar intusschen
kon de vijand opdagen.

Men verteide immers, dat Duitsche ruiterij
reeds over de grens was gedrongen al bleek dii
bericht later voorbarig. Eindelijk verschenen de
auto's met 't poeder en even later was het ver-
woestingswerk voltrokken en de verbinding tus-
schen beide oevers verbroken.

De na-cht brak aan vol onzekerheid. Wat ging
er aan den overkant om... Nestelde de vijand
reeds in het land van Herve ?

Wat zou de ochtend brengen ? Vragen zonder
antwoor<i voor de 400 mannen, dietegenovel. een
overmachtigen vijand slechts hun moed konden
stellen.

Ze wisten nu dat het oorlog was en zij waar-
schijnlijk den eerster schok zouden moeten
opvângen. Wat ging er wel in hun gemoed om,
terwijl zij onder den sterrenhemel op post stonden
ol in hun kwartier iagen te mijmeren, want de
lust kon slechts kort zijn.

't Werd Dinsdag... L)e soldaten stonden ver-
dekt achter de huizen langs de rivier.

- De vijand is in aantocht... hij is te Berneau,
zoo meldden patroeljes, die op bootjes de Maas
overstaken.
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En daar verscheen als een loerende roofvogel

de eerste n Taube n. Ze tonkte hoog in de lucht
en de vliegenier liet de proklamaties van von
Emmich naar beneden dwarrelen.

Nu moest de werkelijke oorlog beginnen. Aller
oogen waren op den weg gericht, die v:n de
andere zijde op de Maas uitliep.

* Daar zijn ze, daar zijn ze t klonk het snel.
Men zag de eerste grijze mannen - huzaren

van dendood, met dat afschuwelijk emblema...,
nu zoo vol beteekenis, want waarlijk de dood
Ioerde om hen... de dood ging ook van hen uit,

De onzen had<len den vinger aan den trekker.

- \Maeht, wacht !... Laat ze naderen I ver-
maande majoor Collyns.

De Duitschers trokken recht naar de brug...

- Vuur ! beval de overste der Belgen...
De eerste schoten... Paarden steigerden, ren-

den in de Maas, huzaren stortten neer... De
eerste schoten... en de eerste doodcn ! Andere
ruiters wendden den teugel, botsien op de vol-
genden in en er ontstond een groote verwarring
en een wanordelijke vlucht.

Niet met een r lloerah n zou de vijand bij VisC;
over den stroom trekken.

Maar de huizen aan den overlrant rvaren reeds
door Duitsche infanterie bezet, en deze, misschien
vreezend, dat de onzen de ruiters achtervolgen
zouden, vuurden uit alle maclrt naar de linker-
zijde.

De vijand riep zijn geschut ter hulp. I)e
kanonnen stonden bij 's Graven-Voeren, in het
Noord-Oosten, en zonden een regèn van schrap-
nells, die echter slecht gericht waren en vrij ver
van de huizen ontploften, waar. de mannen van
majoor Collyns dekking hadden gezocht. Ook de
positie bij Lixhe, waar een doorwaadbare plaats
was, kreeg een overvloed vàn granaten. En de
Belgen konden niet antwoorden, zij hadden
geschut noch machiengeweren.

Om half vijf moest Collyns de stelling ont-
ruimen. De Duitschers ontwikkelden nu grooter
macht en dwongen het bataljon tot werkeloosheid
door hun geschut. De terugtocht was zclfs zeet
lastig.,. Na een stortregen van granatrn moest
de post van Lixhe een eind voortloopen er:r zich
dan weer ten gronde werpen om voor een nieuwe
vlaag van projektielen dekking te zoeken.

Het dapper groepje bereikte Milmort... De
verUezen waren twee dooden en een tientai, ge-
wonden.

Leman zond Collyrts dan naar \'Vandre, oin
daar de brug te verdedigen. Met karren, tonnen,
steenen en ander materiaal versperden desoldaten
de brug, en in de huizen maakten ze verschan-
singen met schietgaten. Ook het kerkhof werd in
een redoute veranderd.

't Was nu Woensdag, 5 Augustus geworden.
Reeds waren de Duitsche spionnen lustig aan

't werk.
Collyns werd aan de telefoon geroepen.
Men gelastte hem in naam van den staf zich

van Wandre terug te trekken,

Eg de generaal had even te voren verklaard,
dat de brug tot 't uiterste moestverdedigd worden"

l)e aanyoerder belde het groot hoofd-kwartier
0p en vroeg uitlegging.

- Nooit heb ik die instruktie's gegeven ! ant-
n'oordde Leman.

Een Duitsch agent was aan 't werk geweest.
I)at maande tot voolziclrtigheid aan.

. ..Cglpnr lieercle voor cle brug terug. En wat zag
hij ? Mannen \r'aren kalrn bezig'de barrikadË
rveg te ruimen.

- Wie heefi u rlat llevolcn'? vroeg dt: majoor
woedend.

- De politiekommissaris daar !

- - \Maar mo-eit gij u mee ! zoo richtte Colll.ng
zich thans tot dezen ambtenaar,

- Nu weet men waarlijk niet, rvien te gehoor-
zamen ! bromde de kommissaris. De géneraal
heeft me zoo juist g-etelefoneerd, dat de b-rug vrij
gemaakt moet worden

Weer een spion dus !

- Mijnheer de kommissaris, hernam de batal.
jor-r-overste, ik zal aande schildwachten gebieden
op leder te schieten, die aan de barrikadén ra4kt
en ik stel u verant\À'oordelijk.

..tI-et bleef.dien dag-rustig.-Maar men moest op
zijn hoede zijn voor den nacht.

Tusschen Wandre en Visé stonden de vesting-
troepen van Pontisse. Men kon veronderstellàn
dat f)uitschers bij Lixhe over de Maas waren
geraakt. Naar die zijde moest dus strcng gewaakt
worden.

Rond middernacht klonk van claar een
hevige fusillade.

\llannen renden in een paniek aan. ,t Waren
de vestin-gtroepen van Ponlisse, oudere soldaten,
die lang buiten dienst gerveest en nu eensklapi
wt'c:r oncler dc wirpcns geroepen warcn.

Luitenant-Generaal Dûfour



- Terug I riep Collyns.
Maar de soldaten ontglipten hem naar de lin-

kerzijde en verdwenen in het duister.

-De vijand was daar... Twee rnaal werd hij
achteruit geslagen, doch keerde met sterkerè
macht terug. In de huizen en hoven werd gewel-
dig gevochten bij het schijnsel van branâende
s-troo-mijten met teer begoten. En in den gloed
der dansende vlammen Zag men strijdenden- val-
ien, het lichaam opengerukt, het hoofd verbrij-
zeld, stervenden in ptaJsen bl,oed... En tusschen
het geknetter der glweren klonk gekerûl van

ewonden, en de woÀdende bevelen rrÏorwaerts l
er teleurgestelde officieren.
Nieuwe benden stormden aan... De kogels der

Belgen maaiden de rangen neer...
Eenige onzer soldaten waren niet te weerhou.

den en drongen in de straten en tuinen vanwaâr
de vijand zich voor het hevis vuur terussetrok-
ken had en gewonden en doiden achterlËi,

Een zekere Lange bracht het vaandel van het
8S. regiment Mecklentrurgsche greiradiers mee...
Hij -vo,nd het langs een gévet, Ëi3 ae lijken van
een kolonel, een adjudant.majoor, den vaandriç

Collyns greep de trofee en riep ;

- Zege, zege I Leve Belgie !

Men wenschte hem geluk, zelfs eenvoudige
çoldaten kwamen hem dè hand drukken. Tegèn
den morgen droop de vijarrd voor goed af. -De
onzendoorzochten de huizen en struiken, waar
nog Duitsclers verborgen zaten.

Velen hieven de banden op en riepen :

- Kamerad, Kamerad ! Nicht schieszen I

29 gavgn zich gewillig over, maar anderen
verdedigden zich to1 het làatste toe. Een twaalftai
grenadiers vocht zich in een hof dood, liever dan
gevangen genomen_te worden. Een officier, die
gewond was, sneed zich met een zakrnes'den
hals.over, toen hij onze ambulanciers zae wclke
de gekwetsten kwamen halen.

Kapitein Grossman van het Ze batalion :l2e
linie verjoeg intusschen een bende Duitschers die
bij Rhees de positie gevaarlijk maakten en keerde
met 400 gevangenen terug. Onder deze bevond

'zich luitenant graaf Moltke, kleinzoon van den
bekenden rn;larschâik.

Ook op aridere punten van 't Land van Herve
w_as de^vijand- binnengedrongen, nameiijk langs
Henri Chapelle, Franéorchamps en Stavêlot.

Dienzelfden Woensdag 5 Augustus, vôôr den
s-trijd bij Wandre, waren de Duilschers begonnen
de forten Barchon en Evegnée te beschietËn met
de stukken, die zij toen onder de hand hadden,
geschut van 77 en 105 millimeter. En hij zond
zijn troepen ten aanvai.

De27c brigade van het VIIe korps moest ten
aanval. De forten, het veldgeschut, de machien-
gewere! en onze soldaten richtten groote veriiezen
onder de bestormers aan. Gansche rijen vielen
neer. Maar de officieren joegen nieuwsdrommen
voort.'tGingover gewon<lei en sterveRdenr.over
en door btoed. De voorsten bleven in den'prik-
keldraad versperd. Een Duitscher verhaalt Zelf :

- Bajonetten op I n'ls hct 1-,cvc1, en toen

Luitenant-Generaal De G'.rise.

ging het met storrnkolonnen voorwaarts ! Wij
moesten de prikkeldraadversperring nemen...
\,Vij moesten, het kostte wat het wilde.

Het was ais een oordeelsdag van kreten, ge.
schreeuw en kommandowoorden, van kanonge-
brul en het giliende fluiten der schrapnells.

Mijn kameiaden vielen rondom mij. Maar ik
lette er niet op, ik rverd met de anderen voortge-
dreven door een macht, die sterker was dan ik
zelf.,

flet kwam nog voor, dat de voorsten begonnen
te wankclen. I\Iaar dat hielp hun niet, waht
achter hen drongen de anderen op, En achter ons
kwamen weer nieune rijen aanstorrnen, alsof zij
met geeseis waren voortgezweept.

Er was maar één weg : voorwaarts I Voor
mijn voeten lag lijk aan lijk met open mond en
starende oogen, badend in poelen van bloed,
bezoedeid door uitgesprongen hersenen, door
losgereten ingewanden, uiteengescheurde licha-
men. lk trapte in rookend ingewand om steun
te vinden voor mijn volgende schrede.

Ik hoorde het jammercn onder mijn voeten,
voor mij, achter mij, terzijde

Ik zag armen als in smeekend gebcd ten hemel
strekken... Ik hoorde jonge mannen krijten:
moeder, moeder ! in stamelenden doodsangst en
afgrijzen.

lkzag armen naar andere armen grijpen, en
kameraden, die aan-eikander vastgeklemd lagen
en het gelaat tegen den grond drukten om zicf, te
bergen voor de zwaar trappelende laarzen.
' Het zou niet lang duren of zij warcn vertreden
tot een rookende, kleverige massa van bloed en
brein en lappen vleesch.

Voorwaarts en steeds voorwaarts tot rrdj bij de
prikkeldraadversperring kwamen.

Dat was geen draadversperring fiêer..i
Dat was een rookende wal van liiken. ver"

sçheurde en vcrtrapte lijken, stukken vun armen



\{ilhelm en zijn God.

en beenen, opengereten kelen, waaruit een stroom
van geronnen bloed liep, gezichten met openge-
scheurde wangen - kaken en oogen, gapende
borstén en buiken. En een rochelen en krijten,
en jammeren en steunen,.. vereenigd met ons
eigen gebrul en gegil tot een geluid, alsof een
wereld in schrik en ontzetting ten onder ging.

Maar voorwaarts, steeds voorwaarts...
Wij trapten op en over dien wal van levenden

en dooden.. van opengebarsten lijven en uiteen-
gereten lichamen, alsof wij op vasten bodem
gingen. Sommigen bleven hangen en zonken mét
een gil neder, met tastende handen voor zich
uitgrijpend om hun leven te redden, rukkend en
trekkend, terwijl de punten van het prikkeldraad
al dieper en dieper in het vleesch drongen en
kleederen en leden aan flarden scheurden. Er
hingen daar gezichten met de tong uit den
mond, met uitgerukte oogen en opengescheurde
mondeu,.. Een damp en een walm van bloed en
lijken...

En voorwaarts steeds... :r

Zoo ging het daar tusschen den oever der Maas
en de helling van het fort tsarchon.

Eenige bataijons \paren over dooden en gewon-
den irr de loopgraven der B,elgen gedrongen.

Generaal Bertrand, die er het bevel voerde,
zag het gevaar - en zond troepen. der I I" brigade
ten tegenaanval. 't \À'erd een strijd rnet het blanke
wapen, rnan tegen man, een reeks van verschrik-
kelijke twêegevechten. Het staal wroette in het
vleesch...

Het was zooals die Duitscher getuigde :
t lk zag 'eer* gcweerkolf opheffen door twee

trillende armen, gereed om mijn schedel tot
splinters te slaan. Ik hoorde een lachen, dat mij
door de ooren en hersens snerpte en al mijn
zenuwen scheen te verscheuren. Ik herinner mij
een sprong terzijde... mijn voet lvondde een
vaalbleek gezicht, dat naar boven lag te staren.
Een geweerkolf suisde door de lucht en schampte
mijn arm... Toen een stoot vooruit met de bajo-
net.'.. ik zaghoe zij in een keel verdween, Ik zag
een rookende bloedstroom er uit opspringen als
een heete bron... Een gelaat dat plotseling ver-
bleekte en rnet een schreeuw zwaar neerzonk,
een lichaam dat rvankelde en viel...

Bn dan nieuwe slagen en stooten I Een zinne-
loos moorden. Een steunende, huilende ver-
warring. Stapels van dooden en stervenden...
Menschen tegenover elkander in toomelooze,
waanzlnnrge razernu... ))

En de Duitschers waren niet bestand tegen de
Belgen. Zehadden zich te ver gewaagd of hun
oversten te veel van hen geëischt. Eensklaps
greep daar bij Barchon een paniek hen aan. De
officieren sloegen met hun sabels, schoten met
revolvers, maar 't hielp niet... De vijand ging in
wanorde op de vlucht en deelde den schrik aan
anderen mede, zoodat zelfs de wagenvoerders
hun konvooien met munitie en levensmiddelen
keerden en terug gallopeerden.

Welk eeu tocht door het land van Herve I

't Leek of alles verloren was... een n sauve qui
peut ),. De angst sloeg,zelfs naar Aken over,
waar men reeds de stadsarchieven op wagens
laadde...

Maar de mannen der lle brigade droegen
generaal Bertrand in triomf rond. En het nieuws
verspreidde zich te Brussel en door gansch het
land.

't Was helaas slechts een tijdelijke zege! Onze
troepen waren te weinig in aantal om den vijand
te vervolgen.

En deze wreekte zich op weerlooze dorpen
in Luikerlan-d, zooals we weldra zullen verhalen.

Von Emmich begreep, dat hij Luik anders
aantasten moest. Neen,-dat wâs geen schijnverzet
vanwege de Belgen I

Weldra moest generaal Bertrand naar den
anderen oever overgaan. Majoor Collyns, dien
we te Wandre achterlieten, dekte dien terugtocht
en volgde dan na zijn dapperen eersten strijd, de
achterhoede naar Ans.

De Duitsche staf bracht zijn L50 millimeter en
210 millimeter geschut in stelling en besloot den
hoofdaanval in den sektor Ourthe-Maas te doen.
Tegelijkertijd werden Pontisse, Èarchon, Eve-
gnée, Fleron, Chaudfontaine en Embourg ten
Oosten der stad bestookt. Aanval na aanval had
daar plaats. Het I Ie en lZc onderscheidden zich bij
Pontisse. Men streed met ware doodsverachting.
Uit de redoute nr 8, tusschen Liers en Pontissé,
ontsnapten slechts twee man, die zich lang onder
de lijken hadden moeten verbergen.

In dien nacht van 5 op 6 Augustus gieden
Duitsche troepen van de 38e en 43e brigade over
de'hcllirrgen bij het fort Boncelles en het dorp
Sart-Tilman. Ze hoopten door verrassing de
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Belgen te overvailen. Maar eensklaps straalden
de zoeklichten hun schijnsel uit en begon hct
geschut te bulderen. Toctr brak d.e vijand door.
Daar was de l5u brigacle gedetacheerd van
Namen. zooals we hierboven reeds mededeelen
en bestaande uit het ]e en 4e jagers te voet. Het
le was op 4 Arrgustus onder 't gejuich der bevol-
king uit Charleroi vertrokken. De trein bracht
he t naar Hoei en den volgenden dag naar Luik-
Longdoz. Eerst moest hèt in reserve bij Jupilie
achter de I le brigade van generaal Bertrand, die
het zooeven beschreven gevecht bij Barchon
leverde. 's Avonds marcheerde het door Luik
naar Fragnée en dan rnet het 4e naar Ougrée.
Generaal Massart voerde het bevel. Er viel een
stortregen.

Daar naderde een auto, Kommandant Mar-
chand, gehecht aan den staf van Leman, zat
er in.

- Het voetvolk wordt bij Sart-Tilman aange-
vallen, de jagers moeten het gehucht tot elken
prijs verdedigen, zoo bracht hij het bevel.
- 

- 't Is dns de opoffering ? vroeg M4ssart.

- Ja, generaal !

- 't- Zij zoo I vooruit !

Kolonel Jacquet ging langs de rangen en
moedigde de soldaten aan.

Buiten het gehucht was de strijd reeds in vol-
ien gang. Geweren, mitrailleurs, kannonen knal-
Ien,-hui1en, bulderen en allerlei lichten zetten de
bosschen van Saint-Jean en Schlessin in vollen
gloed.

- Hier zullen ze ons aanvallen I had generaal
Lenran eenige weken te voren gezegd, toen hij
over te vlakte reed.

Zijn voorspelling was uitgekomen.
Boncelie en Embourg schenen door een gordel

van vuur omringd.
De jagers gingen in 't gevecht.

- Sauve qui peut I klonk het. En het was of
Belgische linietroepen dit riepen.

't Schenen vermonde Duitschers te zijn, die een
paniek wilden verwekken.

Verwoeder werd de strijd, dle 's morgens voort-
duurde. Onze verliezen waren reeds zwaar.

De Duitschers wenden allerlei listen aan. Nu
eens bootsten ze de signalen.ler onzen na als :
cstaakt het vuurr.' Dan zag kapitein Henseval,
kommandant van de 3d" kompagnie, ldc bataljon
een groep puitschers, die-de handen omhoog
hieven en een witte vlag heeschen.

- Kamerad I riepen ze.

Henseval ging er met een tiental mannen heen.
Eensklaps wierpen de laffe bedriegers zich neer
en braakte een machiengeweer zijn kogels uit.
Ifenseval en zijn mannen stortten neer I slechts
een van het groepje ontkwam. De kapitein was
door verscheideire kogels in de borst getroffen.

Bij Boncelles rukten het 73e en74" regiment
Duitsche infanterie ten aanval voor het fort.

In aaneengesloten rangen kropen ze door een

beetwortelveid. Granaten en mitrailleurs sloegen
bressen in de rijen, maar de officieren.dreven
hun mannen voort.

Driemaal braken de rijen, clriemaal herstelden
ze zich, maar telkens veel kleiner. Honderd sol-
daten bereikten de gracht. Ze hadden geen
officieren meer en wilden zich overge.';en. Kapi-
tein Lefert, kommandant van het fort en luitenant
Montoisy verschenen. De Duitschers staken de
handen op. Twee schoten knalden, maar men
wist niet van waar.. Kapitein Lefert viel neer,
met in elke dij een kogel. De Duitschers ',rerdwe-
nen als gevangenen in het fort.

Tegen zeven uur in den morgen staakte de
vijand het gevecht.

,r Haastig doorloop ik het slagveld, verhaalde
Pater De Groote, aalmoezenier van het l" jagers
te voet... Welk een verschrlkkelijk tafereel I Rond
de loopgrachten liggen Beigische en Duitsche
lijken drie meter hoog. In een gracht zie ik bloed
en opengereten lichamen! Helaas, hoeveel kleine
jagers liggen daar, arme jongens waarop ang-
stige moeders wachten.

Ik verbind en bemoedig gewonden.
Ook Duitschers weenen, kermen, richten tot

mij een laatste vaarwel voor hun ouders, vrouw
en kinderen.

Daar voor me liggen meèr dan 5000 dooden
van Brandenburg, Hanover en Pommeren. De
bodem is grijs... En rreten, klachten en snikken
stijgen op...

Daar ligt een vrijwilliger van 17 jaar. De
ingewanden puilen uit een afgrijselijke wonde.
Ik- kniel bij den armen joirgen neer, en 't arme
kind klaagt : tMijn moeder... mijn moeder... ik
zou haan willen zieno. flij geeft me een stuk van
vijftig centiemen. s 't Is alles wat ik bezitr mur-
melt hij; < 't is voor de kerk waar ik gedoopt ben
geworden, rr

lk ga verder. Een kommandant geeft me twee
soldalen tot bescherming mee, en de voorzorg is
niet overbodig. Een oogenblik later vuurt een
officier, die dood scheen, twee revolverschoten in
mijn richting, gelukkig zonder me te raken; ik
ben op mijn hoede tegenover de vijandelijke
oversten. Hoe ernstig gewond ze ook mogen zijn
allerr houden ze zwijgend., hooghartig de hand
op den sabel uit vrees ontwaperrd te worden'

- Ikzou met mijn sabel en eereteekens wilien
begraven worden, zegt me een stervende haupt-
mann.

Ik beioof dat het zoo zal geschieden en
voldaan geeft hij den geest.

De verpleegsters vervoeren de gewonden met
bewondeiens,vaardige toewijd^ng en weldra zag
nren op den weg van Angleur een lange karavaan
ambulanciewagens, waarùit gekerm en gekreun
klinkt.' (l)

tl) Récits de combattants, recueiliis par baron C. Bull'n



IX.

De aanslag op
generaal Leman.

Benige dagen vôôr den oorlog huurden eenige
mannen kamèrs te.Thier te Luik, bij een eerzame
vrou-lv. Zij gaven zich voor Denen uit.

Op den avond vanÉl Augustus betaalden ze
hun rekening.

- De stad'wordt ons te onveilig, verklaarde
€en van hen, en daarosl vertrekken we dezen
nacht.

Om 6 uur in den morgen stond de vrouw op.
Zehoorde haar huurders heengaan en wilde hun
nog een goede.reis, wenschen.

Tot'haar verbazing zag ze dat de vreerridelin-gen
een Duitsche unifoim droe-gen. Ze gaven daat
geen andere verklaring over'en verdwenen.

Waren zij de leiders van het 'cute stuk, dat
ïse nu willen verhalen ?

De staf van generaal Leman had zijn bureelen
in de rue Saint-Foi te Luik. I)aar kwamen ôm
zoo te zeggen al de draden samen van de vele
puoten, wâàr voor 's lands recht en vrijheid ge-
streden werd. Van daar gingen de bevelen uit
per telefoon, per renbode, op allerlei manieren'

Nacht en dag rverd er koortsachtig gewerkt,
maar ook kalm vergaderd, 't eene plan na't
andere overïvogen. al naar men het volgens de
steeds wisselende omstandigheden wijzigen moest.

't Was in den nacht van 5 op 6 Augustus.
Tesen twaalven had men het vaandel' van het
Ego"Mecklemburgschc grcna<licrs gebracht, de

De keizer en generaal von Emmich bij t.uil
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eerste trofee, waarvan de soldaat Fernand Lange
zich meester had gemaakt, zooals wij bij à"
beschrijving van het gevecht te Wandre reeds
vertelden.

Een groote menigte had het tooneel van dat
overbrengen naar 't hoofdkwartier bijgewoond en
lucht gegeven aan haar geestdrift.

Darr werd het weer stil tot de morgen aanbrak.
Bij de eerste schemering naderde Àen auto met

twee lanciers die luid uitriepen :

- Hier zijn de Engelschen I

Na hen volgden vijf Duitsche officieren, en
soldaten op twee rijen, 't geweer geschouderd.

- Leve de Engelschen ! tiert en schreeuwt de
opgewonden menigte, die de eerste afgezanten
van de beloofde en zoo vurig verwachte helpers
meende te zien.

Ramen en deuren werden geopend.

- Wat is er, wat is er ? vroegen de bewoners.

- De Engelschen zijn gekomen t klonk het
terug.

- Leve de Engelschen, leve de Engelschen
galmde het luider.

Kommandant Marchand, dig den vorigen
avond, zooals we zagen, de bevelen van den étaf
naar de jagers bij Sart-Tilman overgebracht had,
sto::d nu op den drempel der bureelen. Binnen
was men aan 't werk...

Marchand wist niet wie hij voor zich had...
In de bureelen hoorde men het gerucht - en
daar klonk het :

- De Duitschers zijn daar !

Maar waren het parlementairen of deserteurs
Het antwoord liet niet lang op zich wachten.
Kommandant Marchand stond reeds tegenover

de officieren; die eensklaps in de eene hand een
revolver en in de andere een dolk vertoonden.
De voornaamste, graaf Joachim von AlvenJleben,
wilde doorgang.

- Gij passeert niet ! riep Marchand, naast
wien kommandant Vinçotte ook al stond. Deze
officier ças uit't bureel gekomen.

Schoten klonken. Drie Duitsche officieren
vielen neer. De twee andere sprongen vooruit.
Von Alvensleben geraakte voor Vinçotte, die hem
echter te vlug was en den graaf.vigr kogels in
't lijf joeg. Intusschen was ook kapitein Lhermite
naar buiten gesneld en velde den laatsten officier
neer.

De Duitsche soldaten losten eveneens hun
geweren. Hun kogels fl.oten rond, botsten tegen
de muren, maar twee raakten kommandant Mar-
chand in den hals en de borst...

Ii,rlonel Stassin, die met Leman had gewerkt,
begreep het doel van dcn aanslag. Het was den
Durtschers om derr gouverneur van Luik te doen.
De kolonel had geen tijd om zich voldoende op
de hoogte van den toestand te stellen. Hij zag
Marchand in een plas bloed, daarnaast rie lijken
der officieren... dan om hen heen den strijd...
Nieuwe Duitschers daagden op om den hæk der
rue Saint-Léonard en schoten in de ramen en de
gang.



Had de vijand de stad bezet ? Er was nu geen
tijd orr.r een antwoord op die vraag af te wachten.

De gouverneur moest in veiligheid gebracht
worden. Met de hulp van de kapiteins Krahe en
Lebbe, bracht hij generaal Lemau langs achteren
weg. De generaal en de kolonei klommen over
een muur, liepen dan naar het station van Vive-
gnis, waar ze zich, onmiddellijk per spoor nâar
het fort Loncin begaven.

In cle rue Saint-Foi hadden kommandanten
Vinçotte en Ilautecler, kapiteins Buisset en
Lhermite, luitenant Rgnard, met de soldaten en
gendarmen der wacht, den strijd geëindigd.

De Duitschers - een dertigtal - werden
gedood, gewond, terwijl de laatsten kondcn
ontsnappen. We hadden twee dooden, komman-
dant Marchand, den gendarm Flouba en twee
gekwetsten.

Zoo eindigcie deze geheime aanslag, die nooit
geheel opgeklaard is geworden.

De gouvernrjur wâs dus op hct fort Loncin.

rr-
?raren. 't \Mas een treurig gezicht, die ontelbare
vluchtelingen, vrouwen -ei kind,eren, en wij
hoorden ondanks het vroege uur, de medelijdendi:
uitroepingen van inwonèrs'aan de ramên der
huizen. I)e burgerwachten betoonden evenveel
deernis; niet een onder hen liet na door zijn
uitdrukking, zijn vvoorclcn of gebaren menschelijk
me<lelijdente bewijzen. Velen droegen pakken ôf
kinderen.

- ..Burgemeester Max kwam om.2 uur 's morgens
kijken of alles ordelijk geschiedde.

Inde Cirk werd melk en voedsel uitgedeeid.
Ieder deed al 't mogeliike om hulp te bieàen.

Mevr. _Ifenry Carton dc Wiart, echtgenoote
van den Minister van Justitie, bracht zdlfs een
deel van den nacht in de Cirk door en toonde
groote bezorgdheid voor de vrouwen en kin-
deren r.

Maar alle Duitschers rri/aren zoo oprecht niet
als bovenbedoelde.

Al dadelijk_in die eerste Augustusdagen ver-
schenen in Duitsche bladen lasterlijke- artikeis
over zoogenaamde gruwelen door Belgen op
Duitsche burgers gepleegd.

Een vertelde, dat hij te Antwerpen Duitsche
vrouwen naakt langs de straten zag. sleuren.
Kinderen werden uit de ramen op dl steenen
neergeworpen. _Anderen hadden landgenooten
zien slaan en schoppen en dan afmaken. Weber
te Antwerpen-we_rd uit zijn hotel, waar hij zich
verborgen had, door zwaveldampen buiten ge-
jaagd en vermoord. En op dien stond zat WeÈer
blakend van gezondheid te Rotterdam.

Die beschuldigingen warcn grove leugens.
Terecht schrijft Jean Massart in zijn boek

Bclg,ië's aerzct tegen de Duhchc ourhecrsching :
< gy'ij kunnen op de meest stellige wijze bewe-

ren dat geen enkele ernstige mishandeiing van
personen is vastgesteld, n6ch te Brussel, -nôch
erge^n-s.anders e_n dat alles zich bepaald heeft bij
stoffeiijke schacle. Wil dit zeggen dat wij de vis-
schers in troebelwater vrijsprèkendie de Duitsche
winkels hebben geplunderd I Blijkbaar niet ;
maar men moet erkennen dat er slechte elementen
zijn in alle groote bevolkingen, en dat het Ber-
ljjnsche gepeupel-zich_ niet beter heeft gedragen
dan het Brusselsch.e I lees.nog eens wat de Engel-' sche gezant te Bcrlijn zegt, en de verontschul"di-
gingen_die de Duitsche overheden hem aangebo-
den hebben ryoor de gebroken ruiten vari zijn
huis, tengevolge van een. artikel in het Bulirier
Tageblatt (t1 Enge-lsche blauuboek, n. 78). Let er op,
hoe hier terstond het verschil van geestesgestelâ-
heid aan den dag treedt: dc Dùtsche-bladen
zetten hun lezers op tegeir de vreemdelingen ; de
onze echter doen al hun best om de vol[sbetoo-
gingen te bedaren.

Wat wij ais zeer teekenend en bizonder weer-
zinwekkend beschouwen in de Duitsche geschrif-
ten is, d,at zlj in deze gevallen, evenalJ in die
der < vrijschutters r het wetteiijk bcstuur van ons
land daarover verwijten doen. Niet alleen toch
zijn onze overheden terstond opgetreden om d:e
opstootjes te onderdrukken, en de Deatsche Bath
en de Deulschet Vercùt te Brussel onder militaire
bewakingte stellen, rnaar zij hebben veel mcer

X.

Hoe men soldaten
ophitst.

Toen de oorloguitbrak, bevonden erzichgansch
België door, nog veel Duitschers... Ze -waren
immers zoo talrijl< in ons land.

Een eerste maatrigel, die irocozakelijk was
vool'onze eigen veiligheid, schreef voor, dat ze
uitgedreven'moesten worden.

Neen, niet ailen waren schuldig... En boven-
di:n, hoeveel Belgische vrouwen waren Duitsch
geworden- cloor huwglijk. Zooals 't altijd gaat,
ri,oesten de goeden het rnet de kwaden bekoopen.

't Is begrijpelijk, dat de volkswoede over
Duitschlands verraad, aanleiding gaf tot zekere
onregelmatigheden. In een Duitschen winkelhier
en daar werd al eens een raam ingegooid. Men
rukte Duitsche opschriften af. Te-Antwerpen
bijvoorbeeld plunderde rnen zekere Duitsbhe
kroegen aan den havenkant. De een of andere
Duitscher zal wel eens een klap opgeloopen
hebben.

Maar van overheidswege werd.en de vreemde-
iilg"" gedurende die uitzétting beschermd. Een
I)uitscher, die Bnlssel moest veriaten, getuig<le
dit in een brief, dien hij op l0 Septemb-er léI4
in de n Kôinische Volkszeitung n liet verschijnen;

Te Brussel werden de Duitschers in de
Koninklijke Cirk verzameld.

c In datruim en wel verlucht gebouw, zoo
verklaart hij, en den volgenden morgen bij het
geleiden naar het sration, werden wij be'iaakt
door burgerwachten, die zich met zoovèel wehvii-
lendheid jegens ons gedroegen, dat zij veeleer met
snze bescherming; dan met onze bewaking belast



Generaal Joffre.

gedaan dan enkel hun plicht was, ten einde de
Duitsche gezinnen te beschermen en hun den
terugkeer naar hun land te vergemakkeiijken.
Niets is meer teekenend in dit opzicht, dan
hetgeen te Brussel gebeurde in ilen nacht tus-
schen 8 en 9 Augustus, bij het vertrek der Duit-
schers. Deze kwamen in den avond bijeen ln een
gebouw van de gemeente. In de trams, die hen
daarheen brachten, deed ieder zijn best hun alle
denkbare diensten te bewijzen; in het gebouw
zelf lieten de burgerwachten warme dranken voor
hen ge16çd maken, en later, op den weg vandaar
naar het Noorder-station, hiclpen diezelfde bur-
gerwachten hen met het dragen hunner kinderen
en koffers. l

De heer Brand Whitlock, gezant der Véree-
nigde Staten van Amerika die de Duitsche belan-
Jen waarnam, getuigde in denzelfden zin, toen hij
de Belgische regeering dankte voor haar goede
maatregelen jegens de uitgedreven Duitschers en
onder meer schreef :

n De Belgen weten te sterven met even groote
heldhaftigheid in den strijd, als zij menschlievend-
heid weten te betoonen tegenover niet-strij-
denden. ,)

Maar men moest waken tegen de Duitsche
spionnen en van die gasten wemelde het in ons
land,

Waarom die ophitsende artikels in de Duitsche
bladen ? On de soldaten in de goede stemming te
brengen, een stemming welke 't Duitsche milita-
risme eischte I Geen oorlog alleen tegpn het leger,
maar ook tegen de bevolking I De bevolking ont-
moedigen, terneerslaan, zoo trèffen, dat ze zelve
om barmhartigheid en genade smeekt, àat ze
haar regeering dwingt vrede te vragen !

Een bevolking terroriseeren om haar weerstand'
te breken, om haar te docn sidderen voôr de
Duitsche troepen, zoodai een handjevol soldaten
een dorp, een stad zelfs in bedwang houden kon.

Ziedaar beginselen van 't Duitsche leger, die
in ons arm land toegepast moesten worden. En
om die toepassing te bevorderen, fnoest men den
soldaat verbitteren, hem wrok en nijd in hart en
hoofd steken, hem ophitsen.

Vandaar ook die franc-tireurs legenden welke
al dadelijk in de Duitsche pers verspreid werden.
Het heette, dat de Belgische regeering ons aan-
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zette om de Dultsche soldaten op alle mogelijke
manieren te bestoken, er op te schieten, ze af te
maken... en zoo gnbeschaamd werd er gelogen,
dat men de Belgische bevolking voorstelde als
sluipmoordenaars. De vrouwen brachten gewon-
den om, sneden hun neus en ooren af, staken
peper in de wonden, mengden vergif in spijzen
en drank.

- Ga niet slapen zonder steeds uw revolver
onder de hand te hebben, ried men den soldaten
aan. Of 't ïyas : t Bet rriets zonder de menschen
uit het huis van het voedsel te hebben laten
proeven. D

De priesters werden voorgesteld.als aanstokers
enleiders derfrancs-tirours. Geen wendei dus dat
de Duitsche soldaat ons land binnenkwam met
allerlei valsche begrippen. En dan'waren er veel
slechte elemenren ônder, die nu hun'beestachtige
hartstochten ongestraft konden botvieren. Daar-
bij kwam de woede over der l3elgen weerstand,
het kleine leger dat het groote Duitschè rijk durfde
dwarsboomen.

Zoo poogt men de gruwelen te verklaren, door
de Duitschers bedreven, en waarvân wij nu moe-
ten spreken, maar dat alles is neg geen voldoende
uitlegging. Men huivert bij 't vernemên van alles
wat tegen een weerlooze bevolking gedaan werd.
Men meende zoo iets niet meer mogelijk in onzen
tijd, en men vraagt zich af, welk een opvoeding
aan de bedrilvers gegeven moet zijn, om het toch
mogelijk te maken.

XI.

De gruwelen in 't Luikerland.
De weg van Aken naar Visé.

De eerste troepen betraden, zooals de lezer
hiervoren vernomen heeft, bij Gemmenich ons
land. Van daar leidt een weg over Warsage naar
Visé...

Den eersten dag, 4 Augustus, om half tien ver-
schenen een vijftigtal uhlanen in dit dorp. De

Generaal Faikenhayn,
Overste van den Duitschen Staf.



De Duitsche kultuur.
(G. van Raemdonck in De Arnsterd.anzmer)

burgemeester, tcgeiiik Senator. de reeds beiaarde
heer Flechet, pràteitcerde tegén dezesch"hding
van ons grondgebied, i\{en antwoordde hem met
het overreiken dcr reeds bekende proklamatie van
Von Emmich uAan het Belgische volkr.

Onze overheid had over den weg boomen laten
werpen, en een gracht versperde eenigszins den
doortocht.

Die gracht moest dadelijk gevuld worden en de
n:ajoor liet ook de boc,men aàn clen kant leggen.

- ?ijl ,er hier Belgische soldaten I vroeg- frij
aart den burgerneester.

- Neen.,.

- En te Berneau ?

.. - Dat weet ik niet, maar wist ik het, dan zou
ik het u toch niet zeggen.

- Is het waar dat de brug bij Visé gebroken is?

- lk rveet het niet.

- Er mogen geen bruggen vernield worden.
Wij moeten kost wat kost door uw iand. Er zu!.len
]rier veel soldaten voorbij komen. Ze moeten de
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levensmlddelen krijgen, die ze vragen, en in alles
gehoorzaamd worden.

Die huzaren reden door. Ze waren de voor-
boden van een groot leger da{ weldra volgde.

Die voorposten stootten te Visé op het bataljon
. van majoor Collyns, gelijk we geschreven hebben.

Dat wekte onder de Duitschers reeds misnoegen.
Te Mouland vormden ze een groot kamp. Ook in' de andere dorpen waren veel troepen,' zooals te
Warsage.

Om vier uur hoorde men het geschut van de
forten Barchon en -Evegnée. Het was wel de
oorlog, die nu in al ztln verschrikking begon.

Het Duitsche geschut bij Fouron antwoordde.
De bevolking bracht den nacht in de kelders

. door.
Den volgenden dag, na den noen, namen de

vijanden een dreigende houding aan. Men wist,
dat ze in het naburig Berneau reeds gebrand had"
den. Toch bleef alles nog vrij rustig en niets dan
het geschut en het gerij op den steenweg stoorden
den nacht.

Men vernam 's morgens hoe het Belgisch leger
een dapperen weerstand bood, Een stroom van
ge\ryonden kwam voorbij. Reeds veel Duitschers
\daren gesneuveld.

Dien 6auo Augustus in den namiddag wefd een
Duitsch officier neergeschotén. Dit gebeurde
voor een villa.

rMan hat geschossen !, klonk het dadelijk.
Die rtman, ',ry'aren de burgers natuurlijk, al hiel-

den de zenuwachtige soldatenden vinger aan den
trekker van hun geweer

Men bestormde de villa ; deze was onbewoond.
Zewerd in brand gestoken. Een dame betichtte
een soldaat het schot gelost te hebben Een offi-
cier onderzocht zijn geweer dat inderdaad een pa-
troon miste. De militair werd aangehouden.

Maar 't ordewoord was gegeven en de l)uitschers
renden als razenden door't dorp, vurend in de ra-
men en deuren. Verscheidene werden in brand
gestoken. Eenzekere Joseph Lebeau vluchttein de
schuur zijner hoeve. De woestelingen staken ze in
brand en de ongelukkige kwam in devlammen om.
Laurent. Goffart en Désiré l{enssen werden
achtervolgd en liepen in het huis van den eerste.
Om hun leven te redden, snelden ze naar den
zolder. Dan klommen-ze in een dakraam. Goffart
bleef tusschen balken steken en werd met revol-
verschoten afgemaakt. Henssen kreeg een kogel
in den buik en zeis in de voeten. Toch ontkwam
hij en genas. De 8I jarige Henri Hardy werd
neergeschoten op den drernpel van zijn woning
en de Duitschers sleurden zijn lijk te middon der
straat. Het moest daar blijven liggen... 's Avonds
werd het gehaald door den zoar.er. onderstroo
verborgen. Het bleef een week onbegraven.

Burgemeester Flechet die tooneelen bemer-
kende, snelde naar buiten en sprak een officier
aan. Hij verzekerde dat de dorpelingen onschuldig
waren.

- Verzamel de mannen hier ! gebood de
overste.

Dan kgos hq zes burgers als gijzelaars uit ;
waaronder den burgemeester. Deze mannenmoes-
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ten voor-de troepen gaan, Onderweg voegde men
liog acht burgers, die uit hun huis werden
gt:haald, en ts'ee meisjes van Berneau, welke na
ilen moord op hun vader op de vlucht gesiagen
waren, bij deze groep.

I)e ongelukkigen moesten mee naar Mouland.
\ioorbijtr:ekkende troepen, ook offi cieren, beleedig-
den hen en riepen : rrZwijnhond! N{oordenaars!
Schurken ! Ge moet allen kapùt !rr

Dan w'erden zes gevangenen 'ôp rij gesteld :

Pierre .Franck, lulien Franck en Ferclinand
Franck, dric broeclers van 38, l8 en 19 jaar, hun
schoonbroer Lambert, Joseph Leufen, een knaap
van 17 en Jean Teheux,50 jaar.

De soldaten bespotten ze eerst, sloegen ze en
fusilleerden ze dan. De overievenden hoorden
dat hun beurt den volgenden morgen komen zou.

Een treurige nacht brak aan. )everoordeelden
zaten op de [nieën of iagen op het gras. Duit-
schers omringden en bespotten hen.

- Zehebben soldaten afgemaakt.

- Ze hebben gewonden mishandeld.

- Ze moeten sterven.
Zoo klonk het voortdurend.
Burgemeester Flechet herhaalde ntaar steeds,

dat allen onschuldig .waren.

Soms kwamen oficieren met hetn sprekcn. FIij
vertelde dan hoe hij vroeger in Duitschland geacht
werd. Hij had zelfs met den keizer gejaagd, toen
deze nog student was te Bonn. En thans hielden
ze hem hier als gevangene, ais misdadiger.

Je heer Pousset van Mouland, 60 jaar, die ook
gekniekl moest ligien, kon het !n die houding
niet meer uithouden en riep :

- Doodt ons, lièver dan ons 266 Te mishan-
delen !

Anderen protesteerden insgelijks... gelijk een
grijsaard van lierneau, die dan aan de wielen
eener kar gebonden en gcslagen werd.

Officieren zagen dat ailes aan, doch iieten maar
begaan.

De beide meisjes van Berneau werden wat
meer ontzien. Men gaf hun een deken. De onge-
lukkigen lagen den ganschen nacht te weenen.

Toenhetmorgen werd, begingen de Duitschers

nog een afschuwelijke nisdaad. Zesman-
nen werden van de anderen afgezonderd
en naar trvee populieren geleid. Aatr
den stam dier boomen bevestigden cle
soldaten een ijzeren staaf. Dat was eell
galg.., want rvaarlijk de zes onschuldige,
weerlooze burgers, die niets, in 't geheel
niets misdaan hadden, waren veroordeeld
om opgehangen tc worden, De overigen
moesten dit aanschouwen. Burgemeester
Flechet was mogen vertrekken en vluchtte
naar H.oiland. Hij had ai 't mogelijke
gedaan voor zijn gemeenteraren, .maar
rvat baattc zulks bij een mil:tarisme dat
stelselmatig moordde, brandde en plun-
derde ?

Stelselmatig zeggen w€, en met voor-
opgezet doel I Ook nu weer, want deze
terechtstelling had plaats, terwijl de troe-

perrvoorbijtrokken. De soldaten moesten opge-
hitst worden. I)ie moord geschiedde met de meest
geraffineerde wreedheid. Men deed de ongeluk-
kigen een strop om den hals, haalde de lichamen
omhoog, liet ze weer zakken, trok ze weer naar
boven, zoodat het hoofd telkens tegen de staaf
bonsde, en dit duurde voort, tot de dood onze
arme landgenooten uit hun lijden verloste.

De andere gevangenen werden onder allerlei
mishandelingen nog verder geleid en sommigen
rverden gedood. Te Warsage waren l8slachtoffers.

Berneau, een dorpje van 450 zielen, had op den
avond van 4 Augustris zijn v<.lnnis ondergaan :

plundering, brandstichting, vernieiing. Zeven
inwoners werden gedood. Naderhand vond men
in de velden nog lijken begraven.

Mouland betreurde 4 dooden ; dit dorpje werd
eveneens vernield.

Groote drommenviuchtelingen kwamcn te Evs-
den, Mersch, Maastricht en op andere plaatsen
in I{ollandsch Li,nburg aân, en van op den heuvel
staarden ze droevig naar de vlammen die hun
dorpjcs verniclclen.

Onder de cerste gemarteide steden behoordc
ook Visé, een stadje van 11800 inwoners aan dc
l,Iaas, met vele hotels, pensions en restaurants
waar het zoo gul de vele toeristen ontving uit Bel-
gië en Nederlarrd.

We hebben hiervoren reeds het gevecht bc-
schreven,

Een Duitsche majoor, die onvoorzichtig de
brug naderde, werd het eerst gedood door een
Belgischen kogel natuurlijk. Trouwens van onze
troepen vielen twee mannen : Van Castel en
Paulus, twee Antwerpenaren, die in het gehucht
i)evant-1e-Pont be$raven werden.

Maar de Duitschers zouden wraak nemen op de
burgers cver dien tegenstand. De 60 jarige Puts,
die bij het station vreedzaam de aankomst der
troepen bekeek, weld neergeschoten., Zekere
Kenable en TiscTron ondergingen hetzelde lot aan
de brug. In de straat Portè-au-Pont fusilleerden
de woestelingen Louis Chastreux. Vader en zoon
Brouha werden vermoord op den drempel van
hun woning, rue dc ia llontaine en Jean Charlier
achtex het godshttis.



En het was de eerste oorlogsdag! De heer Mcu-
tJce-, burgcmeester, ging dooielestiaten cn maande
de bevolking tot kalmtc aan. De waDens werden
i-ngeleverd. Men ruimde op bevel dei Duitschers
de barrikaden 

-op,-gaf aan de soldaten voedsel, aan
hun paarden drinken.

Maar de Duitschers wilden immers hun stelsel
volgen. Ze rnoesten slachtoffers hebben.

Daar naderde een trotsch officier, gezeten op
een wit paard. Overmoedig 
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hij door zijn lorgnetglas. Uij liet 26 burgers ge-
vangen nemen en wegvoeren. De weerloozen wer-
deir als vee in de quarantainestallen van het sta-
tion opgesloten.

Tegelijkertijd dwong men andere inwoners,
waarbij vrouwen en klnderen, naar de lijken te
komen,z.ien welke op straat lagen. De nacht werd
natuurlijk.verlicht door den brând van eenige hoe-
ven en huizen.

I)en volgenden morgen - 's Woensdag - om
4 uur leidde men de 26 gevangenen nâar een
hoogte bij Berneau, waar ze vèrnamen dat ze
moesten sterven. Ze weenden en jammerden,
smeekten om hun leven, maar als antwoord
\regen ze scheldwoorden en slagen, Ze moestên
hun eigen graf maken.

's Avonds om 7 uur werden ze op rijen gecteld.
Ailen meendeu, dat hun laatste oogenbiik- gesla-
gen _was. Een executiepeioton werd opge,teld,
dat de geweren aanlegde.

-II.""r neen, nog was het lijden niet genoeg. I)e
officier speelde een ellendigè, lage komeclie.

- We zullen tot morgen ochtend wachten, zei
hij.

Een sombere nacht brak aan. I{et regende.
Men zag de vuren der forten en hoorde het

gedonder der kanonnen. '

Soldaten trokken heen en weer.
Om l0 uur klonk het :

- De Franschen ztjo daar !

Schoten werden gewisseld. De zenulvachtige
Duitschers vuurden op elkander, zagcn eigén
landgenooten voorrrjanden aan en de bcwakers
der gevangenen verschansten zich achter deze
ongelukkigen, die ze dan na de ontdekking der
vergissiog, toen er al dooden en gewonden
gevallen waren, voor het gebeurde verantwoorde-
lijk stelden.

De geprikkelde, opgehitste Duitschers bestook-
ten dikwijis elkander en dan klonk het, dat de
burgers geschotenhadden, waarop telkens rvraak-
uitoefeningen volgden.

Aldus geschiedde het ook hier.
Tegen den morgen schoten de Duitschers de

weerlooze slachtoffers neer. Dr waren er nog 25,
want een lad tijdens 't gevccht der soidaten
onderling kunnen ontsnappen,

Een hotelhouder leefde vijf uur later nog - al
had een soldaat hem de bajonet in't lËhaam
gestooten, zoodat de ingewanden uit den buik
puildcn. Een auto van het Rood-Kruis uit Maas-
111ç[1 yeerde hem naar het hospitaal te Visé, waar
de ongelukkige nog van zijne vrou,v kon afscheid
nçmen... Een zijner zonen was ook gedood. De

andcr had kuunen vluchten crr nam later dienst
in het .Belgisch lcger. De hotelhouder stierf tegen
Cen mtd.ctag

De Duitschers dtvongen burgers plaats te
nemen op de vi"otten, die de trocpen over de
Maas brachten... natuurlijk als schild tegen het
vuur der Belgen.

Op l0 Augustus stak de vijand de merkwaar-
dige kerk in brand. Maaf nog kwader dagen
moesten aanbreken,

Op 15 en 16 Augustus *"rd h"t gansche stadje
geplunderd en in asch gelegd. Alleen hct
godshuis en het Coliege St Adelin bleven recht.
De burgers, mannen, vrouvten en kinderen,
werden op hoopen gejaagd, stonden den ganschen
nacht in dc:r killen regen en moesten aldus de
verwoesting van hun woonplaats gadeslaan.

Nog vielen er burgers onder de kogels, zooals
de 75 jarige Désiré Duchesne... Men had hem
een bloedige wonde in den hals toegebracht. Zoo
werd hij op het terras van het u.Hôtel de I'Europe r
geplaatst. De menigte moest toezien en onder
haar bevonden zich verscheidene kinderen en
kleinkinderen van den ongelukkige.

Duchesne werd doodgeschoten...
Te Visé werden 5'J burgers gedood. Men

-,roerde er dan 594 naar Duitschla'nd.
En dat alles omdat l3elgië het gewaagd had

zijn recht en vrijheid te verdedigen en geweigerd
had die voor wat goud te verkoopen.

Burgemeester Meurice en de deken Lemmens
werden, de eerste 36 en de andere 34 dagen als
gijzelaars gehouden.

Intusschen werden ook elders dergelijke mis-
daden bedreven. Tusschen de sluis en de brug
van Lixhe hingen gedurende acht dagen drie
lijken aan een boom, en eerst pas nu mochten de
familieleden deze slachtoffers der Duitsche bar-
baarschheid behoorlijk begraven.

De bewoners van Hoilembage moesten den
brand'van Visé gadeslaan. Dat ivas een afschrik-
wekkend voorbeeid, heette het. Maar den volgen-
derr dag beschuidigde men deze hevolking een
paard gedood te hebben, dat door de eigen voer.
lieden afgemaakt was omdat het niet verder meer
kon. De soldaten begonnen dan de huizen te
plunderen en in brand te steken, brachten 17
burgers om en voerden er vijftig naar Duitschland.

Nog erger ging het te Heure-le-Romain toe...
een dorpje van 1700 inwoners.in dezeifde omge'
ving. Den iSden Augustus haclden Duitsche sol-
daten den ganschen dag gedronken. ts Avcnds
klonk een geweerschot. Geen wonder, het wemel-
de van n besoflen l kerels, zooals deze zich zelf
noemden, maar natuurlijk hadden de burgers
weer geschoten.

De bevolking vluchtte angstig heen, en do
woestelingen vuurden er op.Henry en zijn vrouw
werden gebogid in hun woning waaraan. de elien-
delingen dan het vuur staken. Men kon hen nog
op 't laatste oogenblik redden.

Zoo hevig was de schrik, dat vrouw Elise Pon-
cclet en Anue Delfontaine op het dak gevluch!
waren. Ze werden er dood geschoten en men
vond de lijken in de goot. Men bracht nog ver-
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scheidene andere dorpeiingen om en sloot de
bevolking in de kerk op.

_ I)e burgemee ster,i73 jaar oud, was gebrekkig,
zijn br<rer Antoine Leonard, die zelî al 7O jaar
was, gaf zich als zoodanig uit, en werd met den
pastoor Janssens en anderen als gijzelaars ge-
nomen.

De l)uitschers eischten van den priester cie
naamlijst eener turnvereeniging.

- Die is een franc-tireurkorps ! beweerden ze
en we moeten veertig leden uitkiezen en als een
voorbeeld voor de anderen fusilleeren.

De pastoor weigerde hardnekkig een naam te
noemen.

's Nachts leidden âe Duitschers de heeren
Janssens (den herder) en den broer- van den
burgemecster naar de kerk. Hier zat de bevolking
in groote angst. Ze hoorde van de soldaten
immers niet anders dan bedreiginge n als :

- Ge moet kapût I

- Ge'wordt allen gefusilleerd !

- We steken de kerk in brand en ge zult aiien
in de vlammen sterven.

En nu zagen ze eensklaps de beide notabelen.

- Kijkt ze nog maar eens aan, klonk het, want
hun laatste uur is aangebroken.

En lnderdaad voor de kerk werden beide mis.
handeld en gedood.

Dan mochten de gevangenen naar huis, maar
nog ïvaren hun beproevingen niet ten einde.

Den l8en Augustus heerschte opnieuw een
Duitsche furie.

Men haalde den heer en mevroUw Rousseau uit
hun huis, sloeg hen, prikte hen met de bajonet
en fusi[eerde hen dan.

Jean, Joseph Frère; zijn vader Gérard Frère.
zijn oom François Fr ère en diens vrouw en kind
van elf jaar, waren in den tuin gevlucht; soitlaten
zagtn hen, richtten hun geweer en waren slechts
voldaan toen vijf bloedige lichamen tegen en op
elkander lagen.

Vrouw Tasset zoogd.e haar kindje van drie
maanden, Een soldaat legde aan en de kogels die
de moeder doodden, wondden het wichtje in
den buik. Het kind leefCe nog eenige weken. Het
werd verzorgd in de ambulance der nationale la-
briek, waar zekertn dag een voornaam Duitsch
officier binnentrad. Een dokter van Herstal sprak
over al die moorderijen.

- Het is een straf geweest voor de francs.
tireurs antwoordde de. overste.;

- Er is hier zoo'n franc tireur, hernam de
geneesheer.

- Laat mij hem eens zien.
De dokter haaldehet wichtje van d;ie maanden.
De opperof&cier zei. niets meer.
Een Àventigjarige grijsaard, Pierre Gathy

was ldm en kon nitit meer uit zijn zetel, toen de
wouing in brand werd gestoken. Hij stierf in de
vla.mmen'.

Nog vele anderen werden omgebracht. Dien
iSen Augustus waren er te Heure.le-Rotnain 24
dooden.

XII.

De gruwelen in 't Luikorland

0m het fort Pontisse,

Het fort Pontisse was het meest Noordelijke
van de Luiksche vesting en hinderde de Duit-
schers zeer in hun pogingen om over de iVlaas te
trekken. Geen wonder dus dat de vijand trachtte
het spoedig te veroveren.

't lva€ 5 Augustus om I0 uur toen de 30e, en
9e en 90e regimenten in de grootste stilte te
Hermée kwamen om het fort te bestormen.

De Duitsche{s waren zeer teleurgesteld. Ze
hadden zoo even nog in een roes verkeerd. In
hun land immers hoorden ze niets anders dan
van een militaire wandeling naar Parijs... Groote
volksmassa's juichten hen toe. Ouden en jongen,
allen zongen, riepen, schreeuwden, juichten 't
zelf.de: s Deutschland ûber alles n.

En nu pas over de grens werd het al bittere
ernst. Er vielen dooden en getfr/onden... door de
Belgen,'t kleine leger, dat men niet. geteld en
gemeend had met een proklamatie weerloos te
maken.


