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IIct d ,rp lierrnée iag ,in r'ust. Maar kort na
een uur b.:gon het for1.!$"rW:hieten cri vielen cr
glauatcn olr allc wegcrr .irr 't rôntl. l)c L)uit.
schers werclen voortgej:agd, maâr bi-rtstcndan op
de ljeigische verdtdigers, 450 man van't elfde en
fiiocsten weer afdeinZcn. Vrien vluchtten tot aan
de llollandséhe greas, rocpcnrl : IJic Iîransozen t

Anderen sloegen ,rnet bijlsagcn dc deur dcr
lierk van I'Icrnréc op'ôir en hcschrn oL' den trlrcn
dc ç'itte vlag.

I)e nieuwe tlag bLak aarl r'n 't gervcld bcdaar<l..
Maar dc vijand siak cer,igc .hoi:'r.crr. iu brarrd

en liep zenuwachtig en clrcigcnci Lrcn cn wecr,
I)r: an'rbularrec-ltnâgers \cr tr'cr lclcrl gewlridcn,

waarva!r er tc" I lermée' aclrtt l blcvt rr r-in.le r de
hoede van een l)uitsch dokter.- Overal lagen cloode soldaten.

Jules Ghaye, cen burger van 7.3 jaar, rru'erd met
bajonetstekcn afgcmaakt, loen hij tft: clcul voor
de soldaten cipende, err de 82jarige Jehan Verdiu
gefusiiieerd. I)an zag mcrr de lijke:n vrin vadcr crl
zoon Humblet, Hubert l\Ieeckcrs, IJlric (iiiaye 

,

Antoinc Rouveroy, I-haust, I3ouchard, Mathieu
i\'Iatray, allen .onschuldig err onba 'rartig ver-
rnoord. Eugène Colson werd meeg( :t€D €r-l o,-rk
omgebracht, Dat was de wraak.over r dapperen
v;eerstand onzer troepen van Ponti

IJet 90e had zeer vcel geieden. I) ionei, vei'
scheidcne olficicren en dè vaande gcr warerr
gcvangerl genornen. 'le I-Iermée w, n 42 doo-
den begraven. Bij Sabaré-Che rlrttc, \r'aar nlen
ook gestreden had, lagen 102 tselgen cn 458
Duitschers gesneuveld, dic in de r*'eiden van
\Â,/andre begraven r','èrdci-r. I:lo;eu,liLrrr haclr-1,-,lr
dà l-luitschers veei lijlicn o;r Larrer, rveggcvocrd.

In de ambulance de.r, rrationale fabriek van
Herstal lagen insgelijks veel gewonden.

DE GIIOOTA OOa.LOG

Te Ê[errii6e yr.aren de Duitschers zoo verslagen,
dat den volgendên dag een Belgisch onderofficier
van het 1,1" met .l soldaten op patrouille ver-
scheen.

De Duitsehe dskter nam de vlucht en de
dorpspastoor nam de zorg voor de gewonden op
zicli. Bocren verschaften de katrçn om de patiën-
ten naar Maastricht te voeren, want te Hermée
wâs rnen geheel zondcr geneeskundige hulp.

L)e Duitschers kwamen echter terug en op
[3 Augustus moest P-ontisse zich overgeven' Den
l4o werd bijna ganscl,r Hcrmée door brand ver-
Lrickl.

O;r den laatsten dag schoot een soldaat van
Pontissc nog een Duitsch officier te Vivegnis
neer. De vijand beschuldigde hiervan de bevoi-
l<ing en fusillcerde onmiddellijk : Michel Cappe,
70 jaar, Gertrude Cappc, 68 jaar, Pascal Bodens,
4? jaar, Catherine Bodens, Jacques Mal'chal en
I rarcis. Na dc overgave vari hct fort joegen dc
f)uitschers de bewoners.van Vivegnis in het veld,
plunderden de huizen en staken er 62 in brand.

Te Oupeye, een naburige gemeente, werden
veel bewoners rnishandeld, maar toch geen entele
gcdood. $el plunderde en roofdc men er veel.

'fe" IJaccourt daarentegen werden l8 burgers
gedood. Vrouw Dessart Charlier, 23 jaar oud,
was ig'.!t veld, toen men haar neerschoot. 'De
rvreeddàr.ds 8\ryongen haar man het lijk op een
krjr.iwagen naat het kerkhof te voeren. De heer
Hairf was ruqtend Briester en Lag ziekte bed tocn
een ùilde Bènde binnendrong. Zij rqlde den
pastdôr in een'deken en wierpen hem door het
bpnedenvenster op straat. De ongelrrkkige leefde
nog cenigc dagen,

t{oe het fort van Loncin er na de beschieting met de
Duitsche 42or hanonaea uitzag,

Ger:craal tsrialmont,

trtr g
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Emile Dessart werd driemaat opgehangen en

op't laatste oogenblik weer losgemaakt, maar
dân door een kogel vermoord.
' Pastoor Thielens kreeg een kogel in den
nek en een bajonetsteek in de borst.

Dit alles gebeurde op f a Oogst, dus na de
overgave der forten.

Bij Pontisse ligt ook Herst_al. Jusschen deze
plaats en het lort verloren de Duitschers veel
-volk, 

zooals bij Rhees, en ook hier moesten de
burgers het ontgelden. Er werden er 23 gedood...

nog levenden met bajonetsteken en revolvers af.
Op korten afstand stonden de vrouwen, velen

met de kinderen bij zich. Boven het getier en
gespot der Duitschers klonk hun noodgeschrei.

I)e meeste slachtoffers waren mijnwerkers.
Men stak ook de hoeve van M. Hennevaux in

brand en fusilleerde een der zoons, terwijl een
tweede in de vlammen omkwam.

Een derde zoon van dit gezin, werd met
twee andere dorpelingcn doodgeschoten nadat ze
aan Duitsehers den wcg hadden moeten wijzen.
Stierven nog : Lemmens, die rustig op zijn veld
werkte, Pierre Servais, en Eugène Warsage,
71 jaar, gedood voor zijn huis_, en Hidon van
Souverain-Wandre.

Het 53e, 24" en 35u regiment hebben zich aldus
te Wandre onderscheiden.

Natuurlijk kraaide er ook de roode haan.
Te Julemont werden 12 burgers vermoord.

Alles te beschrijve'r wat er rond Barchon geschied
is, zou veel rneer ruimte vergen dan ons voor dit
'gansche werk toekomt. Richten wij nog even den
blik naar enkele andere dorpen van de om-
geving.

Bij de gevecht<rn rond Barchon trokken onze
troepen terug d nr Queue-du-Bois, dat reeds
hevig beschoten werd. Er werd dan in het dorp
gevochten. De I lelgen moesten voor de over-
macht wijken. De Duitschers fusilleerden in hun
overmoed zeven burgers. De andere inwoners
werden verdreved, \ryaarna de bezetters de huizen
plunderden.

Barchon vlel rp Zondag 9 Augustus.
De Duitschers bezetten het dorp. Voortdurend

trokken troepen door en 't duurde niet lang of
ook hier werden moorderijen gepleegcl. Er vielen
een dertigtal slachtoffers, waaronder Daniel
Bourdousche,9'i jaar, zijn vrouw, 75 jaar, zijn
dochter Josepbine Lieutenant'Bôurdousche en
haar beide kin<leren van 5 en 2 jaar I Leonard
Bony, 34 jaar nret vrouw en kind van 2 jaar;
Joseph Labeye en zijn twee zonen, ]Iathieu
Renee en zijn dochter, en zoon; de drie broeders

XIII.

De Grun/elen in 't tuikerland.

Rond het fort Barchon.

Wij hebben hierboven rnssgedeeld hoe bij
Wandre en Bârchon onze tr<l ,pen de Duitschers
hevig bestookt hebben, ook de volgende dagen
werd er nog hardnekktg gevochten. Barchon en
Pontisse beschoten de Duitsche troepen en toen
cleze, ondanks hun verliezen, toch voorttrokken,
werd er te Rabosée met de blanke wapens gestre-
den. Op den morgen van 6 Augustus lagen er op
den weg van Dallrem naar Jtrpille en in de weiden
langszijden veel dooden.
. Er werden 403 Duitschers en I35 Belgen be-

graven, maar de vijand hadt.'rvendien veel lijken
weggevoerd. Talrijke gewonden waren te Argen-
teau in het kasteel. Toen de l)uitschers eindelijk
geheei meester waren, openden ze ook in dit
gewest hun terreur en moesteo de burgers boeten
voor den dapperen weerstand van hun soldaten.
Op 15 Augustus schoten soldaten zonder de min-
ste aanleiding EIoi Groute, ecn boer van Rabosée
neer. Dronken soldaten joege n 's avonds te Quatre.
Bras de menschen uit de huizen.'s Morgens boa:
den ze vijf mannen aan den prikkeldraad van de
weide Pré Clusin en fusilleerden ze, nl, J.
Charlier, vader van 7 kindr.ren, Eugène Thonan,
Hubert Vieillevage, Stie.rnon. Â httien even
onschuldige iieden werderr later o, -en hoop ge-
jaagd. Vrouu'en en moeders snelden toe, smeek-
ten om genade, wierpen zichop deknieën, ween-
den, jammerden, maar me slagen van geweerkol-
ven werden ze heengedrever,r. De pastoor pleitte
voor zijn parochianen. Twee rnochten heen gaan.

Man hat geschossen ! riepen de soldaten, ze
moeten sterven.

En ze vuurden in de groep. De slachtoffers vie.
len op elkander.

Velen leefden nogr worstelde;r om vrij te komen
uit dlen bloedigen stapel, maar de ellendige
moordenaars kenden geen genade en maakten de

Gerard, François en Louis Lehane, oud 19, I?
en 12 iaar. Zieàaar eenige namen der slachtoffersen 12 jaar. Zieàaar eenige namen der slachtoffers
en uit die familiebetrekkinsen bliikt. hoe eanscheen uit die familiebetrekkingen blijkt, hoe gansche
gezinnen werd,n gedood. Sommigen kwamen in
de vlamrnen vao de in brand gestokcn huizen om.
Jacques Flam incl werd gedood met zijn vrouw
en 9.1 jarigen r ader.

Bij Barchon ligt Blegny, waar de eerste moord
reeds op 5 Augustus gepleegd werd. Toen warcn
er soldaten va r het I6e, lge en 23. regiment, die
zich zeer zenlrwachtig toonden, omdat men hun
gezegd had, tlat er Franschen rn Belgie waren
gevallen.

Het eerste slachtoffer was de heer Joseph
Smets, leeraal der wapenschool. Deze stond bij
zijn vrouw, die pas bevallen was en werd daar
afgemaekt. Ile woestelingen joegen de moeder
met het pasgt boren wicht de straat op.

Teg:lijkertijd werden veel inwoners uit hun
woning verdleven. 

.

250 werderr in de. kerk opgesloten. De heer
Laheye" pastoor van Blegny, ging tot hen,
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be.\lon den preekstoel en bemoedigde de gevan- heldhaftige verdediging van Lulk. Maar hoeveel
genen door het gebed. martelaren moest de bevolklng leveren in die

Velen verlangden hun biecht te spreken, wat
de Duitschers na eenigen tijd verboden. Door de
vensters zag menden brandgloed vanaangestoken
huizen.

De nacht brak aan. Het akelig schijnsei van
't vuur viel in de kerk. 'Eenige aanwezigen
kregen een hevige zenuwkrisis. r. [{e' gens moih-
ten de vrouwen en kinderen heengaan, maar de
mannen moesten blijven.

De Duits:hers leidden deze dan heen en ver.
zekerden dat ze naar Duitschland moesten.
Maar in een weide bij Battice werden zeven der
burgers gefusilleerd: Joseph Casters, Jean Dortu,
Pierre Godart, Joseph Flamand, Gerard Renard,
Noël Nihant, François Dumonceau.

Daarna mochten de anderenterugnaar Blegny,
waar ze met r-reugfle begroet werden. Het bleef
nu eenigen tijtl kalm.

Maar.in den nacht van 15 op 16 Augustus
begon ook hier weer de stelselmatige tuchtiging
voor een daad welke de bevolking niet gepleegd
had.

De pastoor we.rd gevangen genomen, maar
mocht nog zijn mig doen. Hij voelde welk lot
hem bedreigde, maar verrichtte kalm de heilige
handeling en vroeg aan den kapelaan de absolutie.
l)an keerde hij naar de pastorie terug, en dronk
een kop koffie. Toen weende hij. Soldaten kwa-
men hem halen en voerden ook d'r\ burgemees-
ter mee.

- Ge moet naar Luik, zeiden de Duitschers.
Ook de broeders Hackin waren aangehouden.
Het groepje bleef bij de kerk staan.

- Het rijtuig voor Luik zal dadelijk komen,
zeiden de soldaten. Maar gij behoeft dat niet te
zien. We zullen u blinddoeken.

Dan plaatste men de vier mannen tegen den
tlilluf ..,

Eensklaps klonken er echoten.
Êerst vielen de beide broeders Hackin, dan

de burgerneester en de pastoor, wien door liet
schot een stuk van den schedel gerukt was.

Dan werd de kerk in brand gestoken.
Het lijk van den pastoor werd naar een kloos-

ter gebracht. Verscheidene kogels zaten in de
borsÙ. De beenen vertoondei blauwe plekken
van slagen...

De broeders Hackin waren geheel verminkt.
's Maandags werd de pastoor begraven... Men

ging langs den nog iookenden puinhoop van de
kerÈ... 'Dorpelingen moesten de kist op hun
schouilers dragen, want er \4/es geen baar meer...

En dat alles omdat Duitsche soldaten geweer-
schoten gelost hadden.

Lambert Delnooz, van. Biegny werd doodge-
schoten toen hij zijn deur opende.

Iules Herman moest uit zijn kelder komen en
wdrd weggejaagd. Hij vluchite, maar men vuurde
op hem en doodde den ongelukkige, die vier
minderjarige kinderen naliet.

Dat alles weet de wereld niet. Zij lenf dg

eerste oorlogsdagen,..

XIV.

De val van Luik.

Weest hard ! Slaat en dt odt en brandt !

Met die vermaning trokl en de Duitschers door
't land van lIerve en we hebben reeds g"r1sn
hoe trouw de troepen ze o rvolgden.

Langs een weg, door h oed en ?ror en puiD
geteekend trokken ze v66r Luik.

Den ?n Augustus beze tte -e v4and de stad.
Bij zljn intocht schond 1-i' opni ;uw het volkeren-
:-cht. Achter een sch;:'l vai weerlooze burgers
ma:..1:-erden dst rs6rn''. naar de hoofdplaats van
Wallonre. ';':; en er reeds op, toen we de
wreedheden van Soumagne beschreven. Inwoners
van Retinne, Fecher, Bas-Bois, Soumagne en
vooral van Micheroux, samen meer dan 400 man,
vraren in de kerk opgesloten. Zonder eten o{
drinken bleven ze hier van Woensdag tot Donder-
dag avond.

Toen de schemering viel, moesten ze naar
buiten treden. De soldaten bonden hen eerst de
handen op den rug. Dan bonden ze de weerloozen
vler aan vier. Er werden pelotons van 40 man
gevormd, en tusschen die pelotons sehaarden
zich troepengedeelten.

- Geleid ons naar Luik t klonk het tot het
eerste peloton.

Zoo wilde de vijand door de gevaarlijke zône
van Fléron en Evegnée.

Men ging op weg. De granaten suisden door
de lucht. Maar de forten zwegen, toen de etgen
landgenooten voorbij trokken. Kon men op broe-
deren schieten ?

De Duitschefs dreven hun cynisme zoo ver,
dat zij op eenige honderden meters van het
eeschut in een weide rust Damen' als om onze
irattt"o uit te dagen op hun eigen volk te vuren..

In den nacht trok de stoet verder. Men zag den
eloed der vlammen. Tragisch was het land der
iriin"tt en der niiverheid ! Aan den weg lagen
hiér en daar lijken van burgers. De soldaten
wezen er sriinzend naar... 'Wat moest er omgaan
in't hart éier ongelukkige weggevoerden ? Maar
wat vermochten ze ?

Men naderde de stad. Luik zelf is open : geen

vestingen, geen poorten.
,Zonder den minsten tegenstand kon de vijand

binnen treden, nu hij door de tusschenruimten
der forten was.

Ivlaar zou men de bruggen niet doen springen ?

Er was immers een mid-d'el om zulks te verhin-
deren. Men joeg de burgers voorop en liet pelo'
tons te midden der brug staan.

Qm den weerstand in de siraten te breken,
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VISE - De kerk vôôr den oorlog

moesten andere Belgen vande groep voordeeerste
binnentrekkende detachementen stappen.

De vijand defileerde dan over de Place de la
CathéCrale en een officier en zes soldaten namen
bezit van het Siadhuis. In de gevangenis Saint.
Leonard bevonden zich nog 739 Duitsche gevan-
genen. Deze werden natuurliik dadelijk in
vrijheid gesteld. Velen schenen dat .minder aan-
genaam te vinden I Ze hadden zich reeds buiten
't oorlogsgevaar gevoeld en maakten nu eensklaps
weer deel uit.van het leger.

De bevolking nam een kalme houding aan.
1'alrijke inwoners hadden de stad verlaten.

De Duitschers verspreidden het volgende
lcgerbericht :

lBenlr;N, 7 Augustus.

De vesting Luik is genomen. Nadatde divi:ies
clie een aanslag op Luik hadden gerlaan, verster-
king hadden ontvangen, werd de aanval tot een
gunstig einde gebracht. Deze ochtend om 8 ure
was de vesting in de macht van Duitschland.

Welk een bluf l De vesting in hun macht !
Voor de stad was dit waar, maar de meeste forten
hielden nog stand. Laten we eens zien, vr'aarom
te Luik zelf. geen weerstand werd geboden. I)e
tusschenruimten waren met heldenmoed verde-
digd geworden; n'ii hebben daarvan reeds bijzon-
derheden medegedeeld. Het 9. en 12" linie
onderscheidden zlch door hun wonderbaren
moed.

We hoorden hoe generaal von Wuttow bij
Fleron'door eerr granaat gedoorl werd. Ludendorf
verving hem. dezelfde dien rve later nog zullen
ontmoeten. Onder ziin bekwame leiding nâmen
de ,Duitschers het fort van de Chartreuse, en
stonden dus aan de voorsteden op den rechter-
oever,

Voor ons werd de toestand sonrber. I{et

gansche mobiele garnizoen van Luik was in den
strijd en had zwaar geleden, Het gros van 't leger
bleel aan de.Gethe en kon hier geén hulpbiedôir;
terwijl _de - vijand steeds maàr ver.sferkingen
kreeg. De d_erde divisie zou gevaar loopen omJin-
geld te worCen.

Generaal Leman moest dus een beslissing
nemen... Het mobiele garnizoen en de trocpcn
der intervallen kregerr bevel terug te trekken naar
het veldleger aan de Gethc...

De forten zouden nog zoo lang mogelijk hun
rol blijven vervullen en als zoovile eilanden in
den grijzen, steeds maaraanbquisenden stroom
dezen bestoken.

Die terugtocht werd in de beste orde vcrvuld.
De vijand beschoot de stad,
Den avond van den 6den Augustus zond vorr

Emmich een parlementair om de overgave der
plaats_te vragen. IIij kreeg een weigerènrl ant-
woord.

Opnieuw beschoten de kanonnen clc stad.
Eenige huizen brandden.

Ludendorl bezette de Chartreuse.
Von Emmich vrcesde blijkbaar een hinderlaag,

want, al scheen de stad weerlo-os, toch durfdc hij
ze niet betreden en kantonneeide in clen nachi
op een kilometer afstand.

's Morgens dan werd de intocht geh..ruden.
Wij hebben meegedeeld op rveik een w:ijze I Von
Emmich hieid burgemeester Kleyer aan en steide
gijzelaars verantwoordelijk voor de rust der
bevolking.

Dc Irnge bczctting bcgon...
De Belgen hadclen rj000 man verloren en de

I)uitschers waarschijulijk'40.000 man I

In Duitschland heerschte een roes van vreug-
de. De klokken luidden, de schoolkinderJn
hielden optochten !
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Men had van het lleirie buuriandje de eerste
vesting genomen... Zoo maakte mende bevolking
wrJs.

Maar de forten zaaiden nog.dood in de troe-
pen... Ze moesten elk afzonderlijk beiegerd
worden.

In de Dui'tsche blad.en verschenc:r ai-'-rl.:i
leugens. De troepen waren Luik binnenget:ok-
ken onder een dichten kogeiregen.,. \!et du zer-
den vielen de <looden en gewonden op â: hcetcn
rler straten..

Men kon toch niet zeggen dat von Emmich
de stad binnen getrokken was achter geboeide
burgers...

Ook aan onze zijde heerschte onzekerheid.
Vluchtelingen uit Luik verspreidden het

nieuws van de bezetting dei stad. Hoe konden
de forten dan nog stand houden, zooals debladen
beweerden ? vroeg men zich af. Weinigen ken-
den de rol van de )Iaasvesie.

Doch het is ook waar dat mrn ons nog lang
wijsmaakte : r Lulk strijdt voort r toen de forten
reeda geruimen tijd zwegen of in puin verkcerd
$taren.

Lte Duitscbers hielden zich eçrst vrij rustig in

de veroverde stede ; hoe dlt veranderde verhalerr
we straks, maar eerét willen wij een kijkje nemen
in sommige forten,

Op den dag van den val der stad verhief de
Fransche regeering Luik in het Le,gioen.van
11er.

xv.

De weerstand der forten.
De toestand was als volgt :
Sedert den 4den hadden de troepen der S"

legerafdeeling achtereenvolgens op àl de punten
van een zeer- uitgestrekt front gestreden ; zij had-
den- de hardnekkige aanvallen van een vijanrl,
yeel sterker in getal, afgeweerd ; zij waren
bedrergd omsingeld te worden. Men moest ze
naar het gros van het leger terugleiden, waarvan
de samentrekking thans voltooid was. De forten
behielden hunne bezetting. De Gouverneur der
vesting oordeelde dat deze laatste nu slechts
f,onden dienen als versperringslorten ; hij behield
het militair beheer en vestigde zich in het fort
Loncin, den 6cn Augustus, ongeveer op het
middaguur.

De verzameling deq veldtroepen werd voltooid
tusschen de {orten van Loncin en Hollogne :
den 6dcn Augustus, 's avcnds, bereikte de 3e
afdeeling de Jaar, en richtte zich vervolgens op
d:: Gethe, alwaar het leger zich bevond. De tocht
lv:rd geenzins verontrusl ; enkele troepjes uhlanen'
w irden ontmoet.

Ter gelegenheid der aankomst der troepen uit
Luik op de voornaamste lijn, stuurde de Roning
aa,r het leger eene dagorde, in dewelke hij
zegde :

t In name der Natie groet ik U, officieren en
soldaten der 3u afdeeling en der |ge gemengde
brigade; gij hebt u volkomen van uwen plicht
gekwetenl onzen wapenen hebtgij eer verworven
èn den vijand getoond wat het al kost een -vreed-
zaam volk onrechtvaardig aan te vallen, een volk
dat iu zijne gerechtige zaak een onoverwinbare
kracht put; het Vaderland heeft het recht fier
over U te zijr:.

Soldaten van het Belgisch leger, vergeet niet
dat gij aan de voorhoede staat der tallooze legers
uit dezen re usachtigen strijd, en dat wij slechts de
aankomst onzer wapenbroeders afwachten om de
zege tegemoet te gaan.rr

Graaf Lammsdolf, stafoverste van het ltr
legerkorps, had dadelijk na de inname van l.uik
een konferentie met den burgemeester op de
citadel.

l)aar verklaarde hij dat de forten aan de
l)uitschers moeten ovelgegeven worden, zooniet
zou de stad opnieuw gebombardeerd worden.

Afgevaardigden mochten de linies overschrij-
den om den toestand te bespreken met generaal
Leman of desnoods met den Koning.

De burgemcester keerde naar het I stadhuis
terug en ricp er eenig gerne€ntcreeddedal en
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parlementsleden samen.

Men besprak den eisch der Duitschers en was

";;;;;itig 
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"Proeven 
moest 

" 

teneinde

<1Ë stad te"sparen, de ôvergave der forten te
verkrijgen.

B"n"a"t aanyezigen was echter van een andere

t""""ï"n. en liet àpmerken dat de forten nog

.tà"â-trï.lta"" en feitetiik met de stad niets .te
rnaken hadden. Mcchten de gevolgen treung zr;n

voor Luik zelf als men weigerd-e !P de erschen

à;; D"it*hers in te g^"tt, ti"tt had-toch bovenal

i'"f."ti"n- t"- ttona".t" *"i d" beiangen van het

iu"àl Br'u"" dag vertraging was noodlottig vt''rr
'en vijand.

Llie stem had geen invloed' Er werd b-e-sloten

.t vlni-nuttenibisschop van Luik, M-' Kleyg.r'

,;;;"à;;t"; "î iu. Gasion Gregoire, besten9ig

;Ë;";tdige; 
-7t"h 

tot generaal Leman zouden

wenden.
Graaf Lammsdori zou op de crtadel de passen

.n*"i"t Ook vroeg hij, âa1eenigeinvloedrijke
personen zich derwaarts zouden wenden'

Maar op het oogenblik dat de drif 
- 
afgevaar-

di;â;;, âi" itt âùto's naar de citadel gereden

r;i;:' d"z" à"t hun paspoort verlat-en -wilden'
;;;d â" ;;;;t gesloten. 

^Grâaf L aml' sdorf. deelde

ii;;'ùa"Ë notabelen mede, dat allen als

gU)"r""tt à"houden werden'-'- In vàrscheidene gemeenten werd. e-r door

bursers op onze troepen geschoten, zet de ver'
iJ8triit" 'p*i.. vto"it roôi"t-stto-g gebeuren, dan

zui aé siizelaars verantwoordelijk'
"Zooâir"n,behalve de drie r-eeds genoemde

""*o""". 
féiielijt nog aangehoudgl i de heeren

'irlechet. Yan Ziylen, Colleaux, Peltzer' sena'

i;;:"ô"'Pôtttttiét" én Van Hoegaerden, volks-

""ii"i""*oordigers 
en Falloise, schepene'

Na" protqstaiies teger deze trouweloosheid
*o"Ët"ti burgemeester Kleyer en bisschop Rut'
tén zich naar-hun bezigheden begeven'

De overigen moesten in de kazematten ver'
bfii-i*".'dt'auota" tot Zondag 9 Augustus, één

ru-r van den middag.
Leman gaf de forten niet over'

's Zateràags scheen het of de Duitschers Luik
*iù;-;;;s'tàrken. Machinegeweren .dreigden
i" J" 

"o"t""amste 
straten en ôp sommige-.brug-

g"". futtit"den versperden dè straten die op

I'Iaspengouw urtgaven.
to de tabutige huizen nestelden zich soldaten,

*"1k" d" bewoiers verjoegen e1 d-e ramen met

;;;;t*" ;n zakken zànd-verzekerden' Een deel

ïàî-îJ rô; legerkorps bezette de hoogvlakte
van Cointe.

Maar deforten zoudentot 't uiterste hun rol
vervullen.

Tien sroep soldaten uit Loncin, die- zich de

b";J; Èà"tïot u"titelde, zorgde voor de betrek-

tit*"" tusschen de verschillende punten en

.i".ià" at u"velen van den gquverneur mede'

We zullen hierachter meer van hen m-ededee-

f"".'-Ë""-onâerofiicier bracht dwars door de

iinies de kas der vesting naar Antwerpen over'

De Duitschers bracbten een geweldige artillerie

in stelling : I bataljon kanonnen van 1@ mm. ;
2 bataljons kanonnen va! 130 mm.; het ?" regi-
ment artillerie te voet ; de zware mortieren van
het le en 2e bataljon van het 4e en 9e regiment
artillerie te voet i 8 batalions kustmortieren ; een
batterij mortieren van 420 mm. en nog een groot
aantal kleinere stukken.

Eerst wilde men een bres in de Noordelijke
forten : dan kon von Kliick- oprukken. Dan
moesten de Westelijke forten vallen, daar de
Duitschers nog altijd een offensief van die zijde
vreesden.

Op 8 Augustus's avonds viel Barchon..
Op It Augustus Evegnée. Van 12 Âugustus af

brullen de zware kanonnen van 280 en 420 mm.
En van uit Luik zelf bran<it 't geschut los...
Pontisse, Chaudfontaine en Embourg bezweken
den l3n, Liers en Fléron den 14n, Lantin en
Loncin den l5n, Hollogne en Flémalle op den
avond van den l6n. Vier groote Duitsche leger-
korpsen leden hierdoor vertraging.

Eenige bijzonderheden zullen den lezer een
denkbeeld geven van het leven in die forten en
den heldenmoed onzer mannen.

Chaudfontairre moest met Fléron en Evegnée
de hoogvlakte van Herve bestrijken.

Op den middag van 4 Augustus zag rnen van
af het fort Chàudfontaine de Duitschefs in het
dorp Foret verschijnen. De kommandant gaf
bevel tot het eerste schot en donderend klonk het
over het bevallig land, dat d.aar zoo lang in vrede
zijn schoonheid had ontplooid. Mannen ver-
spreidden zich in de omgeving en met behulp
van een draagbare telefoon regelden ze het
geschut, zoodat de granaten al spogdig den vijand
bestookten, 't Werd een vreeselijke nacht.
Over den ganschen sektor Maas-Vesder bliksem-
den de lichten van het geschut. Brandgloed laaide
tegen den hemel. En de.kiachten van Duitsche
gewonden stegen op uit grachten en prikkeldraad.

Na twee dagen weerstand werden de forten
aan zich' zelf overgelaten, zooals we gemeld
hebben. Men rnoest dus geheel op eigen hand
werken. Om het fort goed in te kunnen lichten,
trok graaf Gaston de Ribaucourt, die als ingenieur
zijn diensten aangeboden had en naar Chaud-
fontaine gezonden vras, naar het naburige Chèvre-
mont. Met een ondet-offrcier vestigde hij zich
in den spits van den toren, na een telefonische
verbinding met het fort aangelegd te hebben.

Rond hen woelden al spoedig de Duitschers.
Die kerk stond bij de oude abdij, waar een
Duitsche patrouille alle hoeken afspeurde, om te
zien of er zich geen Belgische soldaten verborgen.

Een opgeheven pan in den toren vormde een
kijkgat. Op een ander maal staarden de Duit-
schers naar den toren en 't scheen of ze wilden
schieten. Eenige mânnen gingen binnen kijken,
maar vonden onze twee waarnemers niet.

Op ll Augustus beschoot de vijand de kerk en
de abdij. Twee uren lang duurde dit... De
ingenieur zat boven, de onderoficier was eten
gaan halen. Een granaat dntplofte in een balk
boven het hoofd van den koenen observateur,
nam zijn politiemuts ïseg en verbrijzelde de
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ViSÉ. -'t Gebouw rreaarop deze straat.uitloopt,
is het | 7de eeuwsche stadhuis,

telefoon. Het regende stukken hout en lei. Het
dak van't koor schoot in brand. Graaf de Ribau-
court snelde naar beneden en verborg zich in de*
kelders der abdij. Twee paters en-de onder-
officier lagen geknield bij het H. Sakrament, dat
uit de kerk hier overgebracht was. Zij bad,en,..
Boven hen stortte de abdij in.

De rijke boekerij was een vuurzee.
De kerk stortte in puin.
In den nacht slopen de twee soldaten heen.

Dikwijls moesten ze zich voor Duitsche patrouilles
verbergen, maar veilig toch bereikten ze het
fort.

Den lZden beschoot de vijand Chaudfontaine
met zwaar geschut... Een granaat ontplofte in
den schoorsteen van de stoommachine. Geen
licht meer. De mannen waren gereed.om met de
bajonet een aanval af te weren. Chaudfontaine
zou tot 't laatsteoogenblikvolhouden. Tegen den
morgen slaagde de-ingenieur er in dé grùaat tiit
den schoorsteen te verwijderen. Men zag elkander
weef.

De laatste dag brak aan. Om 9 uur trof een
granaat. het kruitma-gazijn. Een geweldige slag. ..
Het fort sprong in de lucht, l4O man lagen op
stroo of matr4ssen in de vestibule te rusten-... Diè
gansche ruimte was eensklaps een vullrzee...

< Stroo, matrassen, soldaten, alles brandde,
vertelde ingenieur de Ribaucourt... In dien oven
willen ongelukkigen vluchten, de kleeren in
brand, levende fakkels I Met moeite kunnen we
ereén redden...

Vreeselijke dood, waar<iig van de martelaren
der oudheid. Uit dien brand, boven het gekerm,
het geklaag, het gehuil hoort men een- laatste
kreet : rr Leve de Koning ! Leve bet Vaderlandl r

Het fort Loncin bestreek den spoorweg Luik.
Brussel.

Gezeten op een zwatelegetauto naderde ik van
Sint-Truiden. We hadden door het heerlijk
Haspengouw gereden, langs de golvende veldeir;
\Maar groote hoeven en weelderige boomgaarden
verschoien waren. In de dorpjes heerscble rust,
Het rvas zorîet en de zon lichtte over de wijde
vlakten. waar het volk vreedza'm arbeidde,zooals
het cok den oogst maaide toen in 1914 de lage
vijand ons Land binneu viel, en met hem dle
anCere'maaier, de ôood.

De auto stopte, we stapten af en sloegen een
zijweg links in. Op eèn heuveltje woei de
Belgische vlag.

_ We zagen eenige wel onderhouden graven,
kwamen dan over een brug en doo'een piort en
voor onze! blik strekte zich een ontzaslijke,
indrukwekkende ruine uit.

Het was het fort Loncin t Verbogen platen,
brokken beton, kuilen, trechters, en dan een
diepe put waaruit steenen.puilen.

- Het graf van 400 wapenmakkers, zei me een
soldaat, nog in de oude uniform der kanonniers
gehuld, ee-n strijder van Loncin uitdie vreeselijke
Augustusdagen van lgt4. I{ij had het gansèhe
drama bijgewoond.

Het fort Loncin stond onder bevel van kapi-
tein Naessens, een gtgeren West-V laming uit
Egg"ttt bij Thielt. Altijd had hij veel invloàd op
zijl manschappen gehad. Als deze met grool
verlof gingen, moesten ze beloven bij het eerste
gevaar zelf. zosder oproeping naar hun post te
sneLlen.

En ze waren daar op I Augustus lgl4, en
zlyoeren tot het uiterste stand te houden.

We hebben gezien hoe generaal Leman zich
na den aanslag op het groot hoofdkwartier in
het fort Loncin terug trok.

't Was op den morgen van 6 Augustùs 1914.
Kapitein Naessens vroeg welke de bevelen

Itraren.

- Ik heb er u geen te geven... in het fort zijt
gij thuis. _Ik hog4 mij bezig met de verdediging
der versterkte stelling.

De kommandant verzamelde zijn mannen rond
zich en zei in het Ylaamsch en het Fransch :

- Vrienden, generaal Leman doet ons de
groote eer aan, zich onder onze hoede te steilen.
Zullen wij den generaal overleveren ?

- Neen, neen ! klonk het van alle zijden.

- Dan moeten we hier stervèn t Of wel zal.
het fort springen, en ik ga met u de lucht in of
wel zullen de Duitschers een .aanval doen en als
zij de verdedigingswerken over de lijken van hun
makkers beklirnmen, zullen wij een laatste carré
vormen. Ik zal zeven kogels in mijn browning
hebben, zes voor mijn vijanden en de laatstè
voor mij en samen gaah we naar het paradijs ! Ge
zult allen z\r/eren, dat gij u niet zult overgeven.

Een voor een defileerden de mannen voor den
kommandant en legden den eed af.

Eenige dezer kerels vormden, zooals rffe
gezegd hebben, de bende Bonnot. In auto's trok-
ken ze er op uit en brachten de bevelen van
Leman naarde andere forten over. Hun stout-
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moedigheid kende geen glenzen. Ze brachten
helmen, lansen, karabijnen binnen, en een zel{s
twee paarden voor den kornmandant, wiens ros
in een weide gedood was.

Soldaten van het le en 4e jagers te voc.t, van
het 9e en l4e linie, die in de gevechten van hun
regiment afgeslagen \l'aren, zochtcn een schuil-
plaats in het f<-rrt. Naesseus liet hen naar }3org-
worm geleiden. Hij wilde alleén zijn eigen
garnizoen, 500 man, houden.

IJet fort schoot met merkwaardige juistheid
naar vijandelijke batterijen, patrouille's err troe-
penmassa's.

Maar van af Ans wcrd ook Lor,cin geweldig
bestookt. De Duitschers stelden een waarne-
mingspost op een nabuligen toren. Het fort
schoot clien neer.

De dagen en nachten kropen traag om. I)en
l3"n Augustus gera,rkten twee koepels onklaar.
De vijand vuurde met ll'-r0 mm. geschut. IJen
volgenden dag gebeurde dit met mortieren van
280 en 305. Brokken beton werden afgcscheurd,
de muren waggelden en overal walmden gassen
en fijnstof rond, waardoor de adernhaling bemoei-
lijkt werd. De inûrmerie, het kleedermagazijn en
andere lokalen stortten in. In tlen namiddag
verscheen een Duitsoh parlementair, die de
overgave eischte.

- Liever steiven we, dan ons over te geven !

klonk het antwoord ven Naessens,

Dien nacht sloop een offeier heen met cle iias
der stelling.

En nu brak de laatste dag aan... l5 Augustus t

Daar zaten Walen en Vlamingen. Moesten hun
gedachten niet huiswaalts gaan op dezen feèst-
en hoogdag, alstt kernris was in de ronde en de
processie door de straten trok !

en starlhuis zich thans bevinden,

\zan af 5 uur begon de bcschieting, die het
fcrrt tot in zijn grondvesten <leed daveren. Grana-
ten sloegen putten van vier rneter inr't vierkant.
De opératiezaal, de keuken.vielen tn. Alle ramen
kletterden neer. De ventilateurs werkten niet
meer. Gassen verpestten de lucht. Men ademdl
door natte doeken. Twee koepels konden nog
dienst doen, maar men schoot niet meei.

In den voormiddag kwam een I)uitsch parle-
rnentair met een witte vlag. Mcn vermoedde,
dat zijn bedoeling was het vuur te richten. De
schildwacht gaf hem tweemaal bevel terug te
keeren en schoot hem bij herhaalde weigering
neer.

De Duitscher had nog een sein gegeven met
zijn vlag, cn onrniddellij-k votgclc eeri lieschieting
die bijzoneleq goed gerieht was...

Dien dag kwamen de twee en veertigers.
De generaal en de of{icieren wandelden ver-

scheidene mdlen op het glacis, onbekommerd
voor de granaten die naar alle zijden neer-
kwarnen.

Onr 5 u. 20 een geweldige siag. IIet kruitma-
gazijn was Setrrrffen. Een zee van vuur... 't Was
of het uit den grond Iaaide, uit de lucht claalde,
of het van aiie zijden losbarstte. En dan gekerm,
geroep, getruil ! Blind geslagenen wilden vluch-
ten en liepen in de vlammen, vielen ueer.."
hadden een ontzettenden doodsstrijd.

Sr-rrnmigen ontsnapten door een raam, renden
als brândende fakkels rond... Uit een ontzag-
lijken kuil, van onder blokken beton en puin
klonk het doodsgeschrei van bijna 400 man.,.
't \Mas de put, dien men mij wees als een ont-
zettend massa-graf. Ande.en snelcien heen,
werden nog cloor grar,aten getroffen.

Aan den Zuid Oostkant waren de grachten
door het puin gcvuid. Nog steeds volgden ont.
ploffingen...



-4I-
Men redde nog eenigen... -Hun gelaat was

zwatt... hun kleèren séhroeiden... Sommigen
waren half naakt... Men droeg hen naar een
weide, en van daar naar de stad.

De Duitschers snelden toe, zwaaiden een Roode
Kruisvlag om het vuur van Flollogne te .doen
staken. Éewoners van het dorp hielpen bij het
reddingswerk.

Op -het oogenblik van de ontploffing was
Leman msl \Iaçssens, nog eenige cfficieren en
manschappen in het bureel waar het geschut ge'
regeld werd, Men haalde den gouverneur van
onâer het puin. tlij was half verstikt. Zijn geleat
zag blauw.

De Duitschers lieten hein zijn degen behotlden
als blijk van bewondering voor zijn houding.

Ook Naessens werd gered, mâar was ernstig
verbrand. Dokters van Luik boden hulp.

rr Ik was in het hospitaal Saint-Laurent, ver-
haalt dokter Roskam... toen rond 9 uur de
gewonden aangebracht werden' Dat was een
verschrikkelijk gezicht.., de ongelukkigen zagen
zwarI. De Duitschers hielden hen voor Senega-
leezen. En de tooneelen in de operatiezaal ! Bij
llet uitdoen der kleeren kwamen lappen vleesch
riree... Armen, beenen.

Afschuwelijke wonclen ! Er hing een reuk van
verbrand vleesch... en vet... En niemand kloeg !

O, de moed, de stoïcijnsche kalmtc dier mannen !

Allen vroegen naar hun kommandant en luite-
nant Moclaid ! Ze wilden deze zien,,, blijde te
vernemen <lat ze gered waren !l

Zoowas het einde varr het fort Loncin...
Leman zond den volgenden b,rief naar den

Koning.

Sirc,

Na eervolle gevechten, door de derde legeraf-
deeling geleverrl op 4, -o en 6 Augustus, versterkt
van af den 5d"n door cle l5e brigade, heb ik
geoordeeld, dat de forten van Luik slechts meer
de rol van sperforten konden vervullen. Toch
heb ik het militair bevel d.er plaats behouden,
teneinde zooveel het mij mogelijk was, de verde.
diging te verbinden en een zedelijke werking uit
te oefenen op de garnizoenen der forten. De juist-
heid dezer besluiten werd door de gevolgen
bewezen. Het is Uw Majesteit overigens niet
orrbekend, dat ik mij van af 6 Augustus 'C mid-
dags op het fort Lonciu had gevestigd.

,>tf t,

Gij zult met droefheid vernemen, dat dit fort
om 17.20 u. in de lucht gevlogen is, begravend
onder zijn puin het grootste deel van het garni-
zoen. Zoo ik in deze ramp het ieven niet verlpren'heb, is het omdat mijn escorte, bestaande als
volgt : Kapitein-kommandant Collard, een onder-
oflicier der infanterie, die ongetwijfeld niet meer
leeft, de gendarm Thevenin en mrjn twee ordon.
nancen (Ch, Vandenbossche en Jos. Lecocq) mij
uit een plaats van het fort gehaald hebben, waar
i& op het punt was door het gas van het kruit te

verstikken. Ik ben in degracÉt ge6racht, waar
ik gevallen ben. Een Duitsch kapitein, Gruson
genaamd, gaf mij te drinken, maar ik werd
gevangen genomen en.dan naar Luik in een
ambulance gevoerd. Ik ben er van overtuigd de
eer onzer wapenen op gehouden te hebben. Ik
heb noch de vesting, noch de forten overgegeven.

Gewaardig u, Sire, mij de nalatigheid van
dezen brief te vergeven. Lichamelij,k ben ik door
de ontploffing van Loncin ondermijnd. In
Duitschland, waar ik heen geleicl word, zullen
mijn gedachten wezen, wat ze altijd zijn geweesr :

Fielgië en zijn Koning ! Gaarne zou ik mijn leven
gegevetl hebben om beiderr beter te dienen, maar
de dootl heeft mii niet gervilcl' 

nitenant-generaal

LEMÂN.

De hcldtraftige verdetliger van Luik werd eerst
liaar lieulen en den naar Maagdeburg gevoerd.

EX\1I.

Duitsche daden te Luik.

Alvorens ons leger verder te volgen, moeten
we nog eenmaal aaar Luik terugkeereri. Ool< in
deze stad moest de vijand zijn stelsel van schrik-
aanjaging toepassen.

Op de Place de I'Univcrsité hadden de soldaten
een woning, en de zaal van de r Société d'Emula-
tion l betrokken. Ook tJraren er genesteld in de
gemeenteschool van de nabijgelegen rue des
Croisiers. Ook in de universiteit àelf legerden
troepen.

. Op_den_avond van den 20n Augustus, om half
tien, klonk een geweerschot. Dadéliik volsde er
een fusillade. Wbest liepen officie."r "r ,oïd"t.r,
r-ond, sloegen deuren en ramen stuk en sleur-
den een aantal mannen naar buiten. Negen
werden er op de Place de I'Université onbarm-
hartig neergeschoten. Ilr waren vijf Spaniaards
bij, maar 't baatte hun niet, dat ze hun hationali-
teit inriepen.

Huizen stonden in een oogenblik in brand.
Op de Place de Cockerill zôcht men rrieuwe
slachtoffers-. Carpentier vader en zoon. Fastré,
Schmitz, de herbergier Fouillien, ziin kelnei
Sprokkel en zijn vriend Fleron van Grivegnée
werden eveneens naar de Place de I'Univeisité
g.esleurd-uraar de neg-en -fijkgn legen, en er gefu-
silleerd. Dan staken de ellendelingen hrrn bajonet
in den bloedigen stapel.

f)e branclweer rukte aan, wercl bespot, mishan-
dcld en moest dan werken naar aanwijzingen van
een oficier,
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Van de Quai des Pêcheurs beschoot men met

een kanon de woningen van de Quai-sur-Meuse,
waar 6 gebouwen beschadigd werrfen.

In vele wijken klonken schoten en gingen de
opgewonden patrouille's tot plunderingen over.

Op de Place de l'Université brandden 19
woningen geheel af.

l\Iaar nog op andere plaaisen werd er gemoord.
Bij het Paleis stond het vooruitspringen-d
koffiehuis van Martin Banneux. I)eze woonde
daar met vrouw, dochter en zoon' Boven verbleven
vader en rnoeder Deviver met 4 kinderen.

Dienzelfden 20.n Augustus lagen allen rustig
te slapen, toen voor de woning op dePlace Not-
ger en achter op de Place Saint-Michel geweer-
schoten klonken.

Woeste soldaten beukten de deur in.

- M.an hat geschossenl zoo raasden ze-
De bewonerè protesteerden. Er waren immers

geen wapens in huis. Men mocht overal gaan
Èiit<"n. De Duitschers stelden een onderzoek in,
vônden niets verdacht maarhun aanvoerder riep :

- 't Geeft niet, toch is er geschoten t

De vrouwen zagen een dreigende beweging der
baionetten, weendèn en jammerden, smeekten om
gehade, maar door het staal doorboord, stortten
ée twee zonen van Deviver neer. In een andere
kamer onderging de man hetzelfde lot.. Dat moest
madame Dàviver bijwonen... Haar dochtertje
schopte en sloeg naar- den rnoordenaar van haar
vade?. DeviverLlikte nog vol liefde naar het kind,
maar de oogen braken en de adem vlood heen.

- Ga daar ook t gebood een soldaat tot den
herbergier Banneux.

- Waar ?

- Daar...
Hij duwde den burger bij de lijken der jonge-

lingen. Vrouw Banneux sprong voor haar- man,
pleitend voor zijn leven. Een der ellendelingen
hief reeds de bajonet op.

- Nicht die Frau ! zei een ander, het wapen
afwendend.

De woestelingen wierpen de ongelukkige de
trap af;

Vij{ bajonetten wondden Banneux in den rug
en geweeikolven bonsden hem op 't hoofd... De
Duitschers trokken dan naar beneden.

Mevrouw Deviver en haar dochter jammerden
bij de dooden : den vader en dê twee zonen. De
oridste jongen, Laurent, lag daar nog met de
oogen wijd open. Zijn moeder sprak hem aan,
stréelde iljn gelaat, maar het leven was geweken.

Maar daar kionk gekreun. Banneux was niet
dood en keerde tot bewustzijn terug. Ziin echt'
genoote die bezwijmd beneden aan de trap ge-
legen had, was tot kennis gekomen en klom kreu-
nend nàar boven.

De vrouwen brachten Banneux te bed en
verdoken hem onder dekens, want de Duitschers
Iraren nog niet verdwenen. Men hoorde hen in
den kelder, waar ze wijn haalden. De bandieten
dwaalden voortdurend nog rond het huis en
's morgens ontdekten ze den overlevende. Ze

wilden hem afmaken, maar een dokter oordeelde
dat niet meer noodig. Hij moest toch u kaput r.

Later bracht men Banneux naar een ambu-
lanc.:, en a1 was de linkerlong doorboord, toch
werd hij gered.

De Duitschers hadden alles gestolen, wat maar
eenigszins'van waarde was.

Den volgenden nacht gebeurden weer woeste
tooneelen in de ruc de Robermont, waar solda-
ten onder elkanCer getwisthadden. Een hunner
was gedood. Twee burgers werden gefusilleerul.
i)e bewoners vàn deze straat en van de Avenue
de Coriilon werden's nachrs uit hr:n woning ge-
jaagd en tegen een muur gedreven. 't Waren
inannen, vrouwen, kinderen in nachtgewaad.
De Duitschers legden hun geweren aan.

- Elders zal 't gebeuren, hier is de plaats niet
geschikt, zeiden officieren, die zich niet schaam-
den deze weerloozen - er waren kinderen van
5 en 4 en 2 jaar bij - te terroriseeren.

En men leidde de ongelukkigen naar een
anderen gevel. Tenslotte bracht men hen bij de
twee vermoorde burgers en zei :

- Kijkt, dat is een les voor u t

De paniek liep veider van Cornillon naar Bois
de-Breux (Grivegnée). Op" den ochtend van 22
Augustus schoten opgewonden soldaten hier in
allerlei richtingen. Drie burgers werden gefusil-
leerd zonder de minste ondervraging, het gering-
ste verhoor. 't Waren Jean Defrère, André
Defrère en Jules Claessens.

Dan schoot men zekeren Hubin neer, teqwijl
hij vluchtte. Tien huizen gingen in vlammeri op
en twee bewoners werden in het vuur gejaagd,
nl. Jean Reyner en Paul Tassotte, wier verkool-
de overblijfselen men later in het puin vond. In
de Nicolas Spirouxstraat kraaide de roode haan
op tien huizen.

Veel inwoners van de rue de Herve werden in
een weide door 200 Duitschers aan den lijve
onderzocht, waarbij vroulyen en jonge meisjes
van schaamte bij de ondergane behandeling
moesten blozey',, Veel huizen ondergingen plun-
dering.

Zoo pasten de Duitschers te Luik hun stelsel
van schrikaanjaging toe. Negen en twintig bur-
gers' waren omgebracht.

De Duitsche overheid nam natuurlijk weer
haar toevlucht tot leugens om deze daden te
verontschuldigen. Een plakbrief bracht het
volgende bericht aan de bevolking :

Ï. Burgers hebben op Duitsche militairen
geschoten... De kastijding volgde. De wapens,
die nog niet ingeleverd zijn, moeten voor negen
uur ingebracht worden. Wie dit bevel niet op-
volgt, zal gefusilleerd worden.

2. Op straf van fusilleering is het verboden
duiven te houden en alle andere middelen te
gebruiken om legers, buiten de Duitsche, in te
lichten. De lieden, die met lichten, telegraaf zon-
der draad of gelijk welk ander middel troepen,
welke tegenover Duitschland staan, inlichten
zullen door de strengste straffen getroffen worden.

Verder vonden ze een legende uit, van Russen



die een komplot tegen de Duitschers in den zin
hadden.

600 Russische studenten werden aangehouden
en naar Munster gevoerd..

Wat al haat werd er gewekt tegen den bezetter,
die op zuike wijze zijn verraad tegen België uit-
voerde !

In Duitschland zelf moest men natuurlijk de
haat ophitsen en een reden aangeven voor al deze
daden. Bladen en tijdschriften stonden voi ver-
halen van gruweldaden niet die der Duitschers
natuurlijk, maar der Belgen... Wij zullen niet
veel ruimte verspillen aan al die leugens, maar
een staaitje willen we er toch van meedeelen,
betreffende Luik.

Inde Kal'niSche Zeitung verscheen een verhaal,
zoogenaamd van een Duitschen Jezuït, maar
natuurlijk kwam het uit den koker van een der
agenten, die het Duitsche volk nog meer tegen
ons in het harnas moesten jagen.

Maar men leze en oordeele zelf.
De lezuit wordt een n broeder van 't stil-

zwijgeïr r genoemd, duszou hij tegelijk een Trap-
pist zijn. IIij vertelt hoe Luikenaars zijn klooster
bij Luik vernielden,

Hier volgt het stuk :

c Het klooster der Jezuiten is gelegen vlak bij
Luik op een heuvel, ongeveer 600 meter verwij-
derd van het Zuidelijk fort. Ik was als broeder
in het klooster sedert twee jaren. Wij broeders
lezen geen dagbladen, en tengevolge van onze
gelofte van stilzwijgen, spreken wij ook niet,
zoodat wij geheel onwetend u/aren aangaande
den oorlog.

Op Donderdag 8 Augustus had ik tegelijk met
zeven andere broeders de wacht van den middag-tot middernacht. In den nacht, omstreeks kwart
na elf, hoorde ik plotseling een geheel onbekend
gedruisch. (l) Ik ging buiten op de plaats van
waar ik Luik en zijn forten zien kon.
" Op eenigen afstand zagik aan den hemel een
klein licht, dit wees mij er op dat het ding zich
in de lucht bevond. Ik wilde mijn ronde voort-
zetten maar het gedreun dat naderbij kwam deed
mij stilstaan, ofschoon het leven der wereld mij
in't geheel geen beiang inboezemde. Het licht
kwam steeds nader, het geluid had opgehouden.
Ik kreeg het idee dat het een bestuurbaar lucht-
schip zijn kon, maar neen, een verblindend licht
verlichtte eenskiaps de aarde.

Dat is de Ster der Wijzen, dacht ik, die iets
aankondigt, ik ga haar volgen met mijn oogen.
In de heldere glanzen daar ginder zag ik zoo
duidelijk mogelijk gedeelten van de vestinc' en
andere dingen.

Toen, verlicht door den weerschijn der lich-
tende aarde, zag ik dat er werkelijk een machtig
bestuurbare ballon was. Ik kon wel geschreeuwd
hebben van vreugde, ik had nog nooit een
bestuurbaar luchtschip kunnen zien,.. De helder.
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heid duurde slechts eenige seconden die mij zeàr
lang toeschenen.

Mijn oogen \ryaren nog niet gewend aan de
duisternis van den nacht, toen ik rumoer hoorde.
Il< keek naar den hemel, ik zag niets, het kleine
lichtje verwijderde zich vreedzaam. Maar beneden
zag ik er genoeg van : vuur ! rook I Bij den
helderen schijn kon ik gemakkelijk allts zien. Ik
hoorde ook de echo. Ik had geen tijd om van
mijn grooten schrik te bekomen, toen een tweede
vuurgloed op de aarde verscheen en tamelijk
dicht bij. Deze keer kon ik nog duideiijker zien
dat het een bestuurbaar luchtschip was. Het leek
mij alsof aan het eind van een lange kabel een
metalen scheepje neerhing, waarin zich een man
bevond. Ik zag hem zeer duideiijk met beide
handen een voorrilerp gooien op het verlichte
gedeelte. Onmiddellijk daarna vefdween het
schijnsel op aarde. Ik bleef echter staren naar
dezelfde plek. Een machtige vuurzuil rees op,
terwijl van alle zijd.en groote biokken steen in de
lucht werden geslingerd. Welk een schrikwekkend
geluid ! Mijl gehoorvlies scheen gebarsten, ik
was dsof geworden. De aarde beefde zoo hevig
onder mijn voeten dat ik wankelde. Diep ontroerd
keek ik nogmaals in dezelfde richting, De ver-
blindende vuurzuil was veranderd in een dikke
massa rook, die zichlangzaam in de lucht verhief.
Van kwart na elf tot middernacht vrerden 12
bommeir geworpen op de forten. Tusschen de
ontploffingen in hoorde men het gedreun der
motoren. Na de laatste ontploffing steeg het
bestuurbare luchtschip, verwijderde zich en
verdween. Ik bleefstaan, de oogen gevestigd in
dezelfde richtlng. De klok van het klooster sloeg
middernacht.

De zeven broe<lers en ik die de wacht hadden
gehad, bleven op de binnenplaats met degenen
die ons kwamen aflossen. Aan slapen viel niet te
denken. De andere paters, (wij waren 500 in ge-
tal) bleven binnenden brand der fortengadeslaan
uit de vensters.

Daar ik nu niet meer tot de wacht behoorde,
ging ik een ladder zceken en beklom een muur
ongeveer drie meter hoog. Ik bleef daar tot 4 uur.
Omstreeks 2 uur begonnen ginds in de stad afzsn-
derlijke geweerschoten te knallen, en er gingen
kreten op die steeds luider werden.

Ten laatste bereikte een helsch lawaai mijn
ooren en talrijke branden ontstondr:n in het
gedeelte der stad aan de zijde van het klooster.

Om vier ure riep de klok ons naar de kerk.
Welk een buitengewoon ding ! Niettegenstaande
onze ontroering bleven wij allen gelronden door
onze gelofte van stilzwijgen. (l)

Het moest I

Maar het werd een wezenlijke marteling want
onze godsdienstige oefeningen duurden twee
Iange uren.

Door-den schok der ontploffingen waren de
prachtige ramen naar binnen gebogen als zeilen
opgeblazen door den wind. De steenen muren,

(l) En de forten waren al 4 dagen aa! 't schieten. Dat
had hij dus niet gelroord,, al woonde hij vlak bij Embourg,
Boncelles of Cbaudfontaine. (I) De Jezuiten bebben deze gelofte niet afgelegd.
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80 centimeters dik, die de plaats omringden,
hadden diepe en lange scheuren;

Toen.wijom 6 uur de kerk verlieten, warer: de
geweerschoten en kreten nog vreeselijker clan te
voren en de branden meet talrijk en verder naar
het binnenste der stad.

Als naar.gewoonte opende de portier de deur
om 6 ure. Welk een angst I l{onderden Belgen
uit de buurt wierpen zich op de binnenplaats'
Daar wij vre€sden clat het klooster zou geplun-
derd worden, trachtte de portier in het eerst ze
terug te jagen. Een broeder riep uit : " Gaat ! gij
zult alles krijgen wat gij hebben wilt o. IIet
krarrkzinnige volk greep orrmiddellijk naar het
mes en doodde 2O onzer broeders en één pater.
Ik snelde rraar de klok op de binnenl iaats
en luidde alarm. Gewapend met hooi- en
mestvorken en schoppen wierpen de broeders
zich op de binnenplaats en joegen de benden na,
f'wee broeders, ciie gedurende het pçevecht <loor
de menigte wcrden meegesiturd, zonder dat
wij het bemerkten, werdcn teruggevonden,_in
stukken gehakt, vaneengereten ais door wilcie
dieren.

De lijken waren afschuwelijk om aan te zien.
Een BËlgische broeder, die 

-het 
alarm gehoord

had, waJgewapend met een vork naar de poort
gesneid, itènkende dat hij Duitsche soldaten ging
Éestrijden. Toen hij zag dat de aanvallers zijn
lan'.lginooten waren, keerde hij zijn wap:n tegen
ons,-zijne broeders, uitroepend als een lrank-
zinnige : (Vous êtes {ous, vous _êtes fous I n

Na een korte worsteling werd de vork hem
ontrukt.

Ilanden grepen naar hem, pakten hem en
wierpen hem van den muur âf ; hij had zljn
wapènen gekeerd tegen zijo broeders, maar
boienal hij had zijn gelofte van stilzwijgen
verbroken.

Het gevecht had nauwelijks een kwartier ge'
duurcl. Nadat de poort was gesloten, verzamelden
wij ons om kwart na zes, ons gewone uur voor
hel ontbijt, in de eetzaal voor het ochtendmaal'

Niettegenstaande die buitengewone gebeurte-
nissen, hâd ik flinken honger. \\'ij gevoelden ons
nu veilig. Maar toen wij na de 20 minuten welke
ons ont'6ijt in beslag nam, weer buiten kwamen,
zagen iwij dat de Belgische beesten op twee
pliatseh het klooster hadden in brand gestoken.
Zii hadden ons koren en ons hooi, dat niet ver
vaî het klooster stond, naar de houten schuur
gesleept.: 

Wagens sret koren geladen, hadden zq tot
dicht bij de schuren gereden en toen alles in
brand sestoken. l)e vlar::men bereikten reeds den
boveng"evel. Er viel niet aan te denken iets te
redr,len, want al de gebouwen waren met elkander
verbonden.

Dit was een harde beproeving. Maar zij kon
onze gelofte van stilzwijgen niet breken en dubbei
stom sloegen wij de vlammen gade.

Onze droefheid uitte zich in tranen, toen wij
snzen overste in snikken hoorden uitbarsten" Hij
Ëwam in ons midden I daar al de paters mogen
spreken, zeide hij met luicler str:mme : g Gaat
e-n redt wat gij liuut l a en wij braehten zijn
bevele! tçs Bitvoer.

Wij telefoneerden snef naar de overÉeden te
Luik om hulp en bescherming. (l) Tot onzen
grooten sehrik verschenen op dat oogentrlik Duit-
sche soldaten. Daar Duitschiand ons ten zijnent
niet toelaat,maakten wij,Jcsuïten ons zeer bezorgd.

Om wille van de aanwezigheid der Duitsche
soldaten wilden wij de kostbaarheden die reeds
op de binnenplaats rvaren bijeengebracht weder
naar binnen terugbrengen, maar de overste der
Duitsche troepen verklaarde aan onzen overste
dat dit gedeelte van Luik reeds in Duitsche han-
den was.

Wij stelden ons toen onder Duitsche bescher-
ming. $ ij behoefrlen daar geen spijt van te hebben.
De Duitsche beschermende troepen kwamen met
acht auto's die onze kostbare schatten naar Duit-
schland eouden brengen : schildsrstukken die in
onze haast uit de lijsten waren gesneden en opge-
rold als papier, onze heiiige vaten van goud, en
onze paters. In groote haast hebben wij een
ontzaggelijk graf geColven, waarin wij zonder
eenige godsdienstige plechtigheid en zonder een
enkel woord onze 20 vermoorde broeders en rlen
pater bcgroeven.

Terwijl de brand voortwoekerde, liepen <lie
honderden onzer broeders hier en daar in onge-
loofelijke verwarring om hun kleedrren en schor-'i"
sel te zoeken.

Zoo op Zaterdag, bij het aanbreken van den dag
verlieten 350 broeders het nog rookende klooster
om over de Duitsche grenzen te gaan.-Gedurende
3 uren slecpte elk met moeite <le weinige dingen
voort uit de goederen gered. Een enkele oude
broeder van 80 jaren bleef achter I verlaten, ver-
klaarde hij :

(Ik wil hier sterven.r
Ofschoon de Duitsche soltlaten ons op dien

marsch beschermden, viel de Belgische bevolking
ons nog dikwijls aan. (2)

Ik ontving eenige zware trappen, en slagen op
de beenen en over geheel het lichaam. Ge<iurende
twee nachten sliep geen enkel onzer, en boven
dat all:s ha.lden wij deze herige aandoening en
die vreeselijke rampen t

Toen na ongehoorde vermoeienrssen wij ons
over de grens gesleept hadden lieten wij ons lang
uit neervallen op het grasveld'waar wij in cen
loodzwaren slaap vielen, beschermd en bewaakt
door de Duitschers, van den ochtend tot aan
zonsondergang. r

Jean Nlassart zegtin zijn werk, " België'l verzet
tegen de Ifuitsche overheersching,, teiecht :

Zooals men ziet, het is een geschiedenis om
van te rillen. Niettemin schijnt zij ons toch wel
onderhevig aan eenige kieine tegenwerpingen,

a) Er is geen klooster van Jezuïten nabij Luik,
op ongeveer 600 meter van een der zuideiijke
forten, (de forten lloncelles, Embourg en Chaud"
fontaine).

ô) De Jezuiten-broeders zijn volstrekt niet ge-

(1) l)e telefoonverbinding was bij al dat geweld ulus
r:ngeschonden gel,leven I

(J) l\Ien weet rvat de burgers in dreo tijd in 't Herve"
land te lijder badden.
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bcnden tot stilzwijgen. Die schrijver heeft onge-
trvijfeld de orde der Jezuiten gekozen, omdat
dcze utt Duitschlarrd geslotcu zijrr en zijn lan,,l-
genootcn dus mirrder bekcnd zijrr met de rcg,els
varr dcze kornrnuniteiten.

c) i{oe kunnen dcze broeders die gecn a;ig-
blaclcn lezcnen niet spreken, iets vern:oeden aan-
g;aaude het bestaart van bestuurbare luchtschepcn ?

Ovcrigens is het feit zclf valsch, want gecn
cnkcl oogenblik van hct beleg heeft ccn erikcl
luchtschip ovcr Lrrik gcvlogeu. In werkciijkhcid
hcbbcn de Luikerraa:s voor hct eèrst ecn bcstuur-
baar luchtschip gezien op I Scptembcr l9l4 om
?2 ure I den volge.nclen dag_ 2 Septernber hebbcn
ztj er nog een gezien om 18 ure..

d) Ilranden zijn dus niet ontstoken .kunnen
lvorden door de bommen van dit bestuurbarc
luchtschip.

Wel zijn er JczuTten in de starl Luik, rnaar
deze hadden varr af de oorlogsverklaring hun
groot kollege, rue Saint-Gilles, in een uitmuntend
ingerichte ambulance veranderd...

Het krioelde in Duitschiand van zulke ver-
halerr. Het volk slikte ze, el de soldaten werden
er cloor opgehitst... Eo zoo werd nog nroer on-
schuldig bloed in onsgemarteld landeke vergoten.

a) Waar heeft men ooit ramen zichzien krom .

men als zeilen onder den druk van oltploffingen
die in staat waren scheuren te veroorzaken in
nruren van 80 centimeter dikte ?

/) Er was tot nog toe niets geb-.urd dat eeu
plundcring van het klooster kon do.:n vreezen.

S) Sedert wanneer hebben cle kloosters der
Jezuiten landbouwondernemingen, waar hooi- en
nrestvorken, wagens, graan enz., gevonden
worden ?

à) Gelukkig dat de slachting van 20 zijner
rncdobroeders, wier uiteengeretèn lijkcn op de
binnenplaatslagen, den eetlust nietbenomen heeft
aan den verhaler. Dit heeft hem in staat gesteld
zijn krachten te bewaren cn ons hr:t vervolg te
geven van zijn trillend verhaal.

i) llet is opvallend genoeg dat in cle opsoûl.
ming der kostbare zaken de PatersJezuïtcn slechts
de -allerlaatste plaats innemen, -na de schilder-
stukken, de. heilige vaten. I{et onbeho:rlijkc
hiervan is echter meer schijn dan werkelijl<heid :

ir.nnrers de verhaler zegt dat cle ll0 Paterê Iczui-
ten allen met de schilderstukke,n en de lieiligo
vaten plaats vrnden in slcchts B auto's. Het"is
zeker hdn klc,inheid die hen redclc, want cie
schrijvor hecft ons er rectls ol) gewezcn dat de
Jezuïterr (van gcwone afinctingcn) niet in Duit-
schland worden toegelatcn. Dezen echter gingen
er heen, gelukkig onopgemcrkt. "

XVII.

De strijd voor de Gethe.

De bezetting van' Tongeren.
I)e slag van Orsmaal-Gu ssenhoven.

Ilet lcger van gcneraal von Emmich had tot
taak dc lirrie der Maas te verovel'en, door tc drin-
gen tusschcn Maubeuge en Givet en de Franschen
te belctten naar 't Oosten en tt Noorden te trek-
ken. I)oor deze voorhoede gedekt, kondcn de
legers van von Klùck en von Bulow zich samen.
trekken aan de Maas en in midden'Beigië.

I)e wecrstand del Bclgen wierp die plannen
in de war.

De voorhoede van von Klùck trok bij
Visé over den stroom en die van von Bulow
boven Luik.

Von Klùck beschikte over zeven legerkorpsen
en een korps ruiterij en von 'Bulow. over zes
legerkorpsen en insgelijks een korps ruiterij.
Samen 550,C00 man ! Deze 13 korpsen moestcn
door midden België. Dan vormden 14 korpscn
van von Hausen, van den prins von Wurtcnberg
en van den kroonprins het centrum met voor
zich de Ardennen en Luxemburg. Daaraan sluit
de linkervleugel met 9 korpsen, die Nancy en
Toul tot doel hadden.

In alles zeven legers !

Het eerste en tweede, dat van von Klùck en
von Bulow moesten het snelst oprukken.

Zij zouden op hun weg de Belgen ontrnoeten.
80.000 ntan tegenover 550.000 !

Ons leger was langs de Gethe samengetrokken,
terwijlhet <ie hoofdstad van het land, IJrussc!,
beschermde en niet bedreigd werd van Antwer-
pen afgesloten te worden, dat het steunpunt
ru itmaakte cler krij gsbewerkin gen.

Deze omstandigheid !1-as van het hoogste
belang I echter, wat het ook kosten mocht, kon
het Belgisch leger nict het waagstuk loopen zich
te laten afsnijden van zijn basis ; <iaar bevonden
zich immers al zijne voorraadmiddelen, schiet
voorraad, proviand van allen aard ; 't was daar
dat het Staatsbestuur in de rnogelijkheid gesteld
rnoest worden zich terug te trekken.

Om al deze redenen besloot het Opperbevel het
leger in beschouwing te houden op dè Gethe, er
zich op te versterken, en op deze lijn te wachten
dat de vereeniging met de Fransche enEngelsche
krachten zich verwezenlijkte.

De linkervleugel
Noordwesten van
aan Geldenaken.

In eerste lijn
legerafdeelingen ;

van het leger bevond zich ten
'Ihienen I rechts paalde het

bevonden zich de lo en 5u
in tweede lijn, te Leuven,
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LUIK, - De ( Pont des Arches >, waarop de Luikonaren terecht trotsch çaren.

de 2io afdeeiit g, "t te iiamrire.Miliel dê 6o af:
deeling;

Toen de 3u afdeeling, van Luik gekomen, zich
bij het gros van het leger voegde, plaatste -zij
zich in eerste lijn, tusschen de le en de 6ô leger-
afdeelingen.

Deze machten bevonden zich onder dekking
der ruiterijafdeeling, die.' eerst te Borgworm
geplaatst, zich op St. Truiden terttgttok, en later
op den linkervleugel van het leger stand'nam om
de lijn te verlengen ten N. van Thienen tot bij
Diest.

De 4e afdeeling bleef in de vesting Namen,
niet alleen om deze plaats te verdedigen, maai
om haar te behouden 

-als 
steunpunt van het front

Gethe-Maas.
Rond den l0en Augustus, bevonden zich v6ôr

de Belgische iiniën Duitsche ruiterijscharen,
door jagerbataljons ondersteund. De schermutse-
lingen met de Belgische gcherpschutters werden
alledaags.

De Duitschers wachtten-niet op de verovering
der Belgische forten om verder in België te
trekken.

Op 9 Augustus verschenen de eerste benden te
Tongeren.

Het 'Schepenkollege dezer stad stelde een
verslag van de gebeurtenis op als volgt :

u Zondag, 9 Augustus, omtrent 11,30 's mor-
gens is de Duitsche ruiterij de stad binnengetrok-
ken. Een officier van het ge bataljon jagers van
Lauenburg,?ie geweigerd heeft 2ijn-h-oedanig-
heid bekend te maken, verscheen, met den
revolver in de hand, op het stadhuis. Hij vroeg
de Belgische vlag van het stadhuis en van Onze-
Lieve-Vrouwgkerk weg te nemen. Het Schepen-
kollege -anhvôordde, âat het onder de bevelep

dtônd van Zijn Majesteit den Koning der Belgen,
en protesteerde tegeà de bezetting der stad door
Z. M. den keizer van Duitschland.

De officier antwoôrdde, dat de troepen de stad
niet zouden bezetten, maar dat hij akte gdf vaft
het protest van het Schepenkollege en dat de
vlagfen vreggenomen moesten worden, zoo. niet
zou-ée stad[ebombardeerd worden. Hij vôegde
er blj, dat hij niet eischte de Duitsche vlag te
hijscheh.

Het Schepenkollege merkte ôp, dat de beveleil
der Belgische overheden het niet toelieten 'të
wijken, tenzij voor het geweld en dat, zao de
Duitsche overheid de vlag wilde wegnemen, zij
zulks door de Duitsche 

- soldaten moest laten
doen.

De Duitsche soldaten hebben dan de Belgische
vlag van het stadhuis en de Onze.Lieve-Vrouwe.
kerk gehaald.

Een ander ofÊcier verscheen en eischte ovef.
legging van de gemeentekas. Het Schepenkollege
heeft geantwoord dat het alleen voor geweld kon
wijken. Dan werd er overgegaan tot overlegging
der gemeentekas tegeo kwijtschrilt. Het bedrag
beliep 7,620 frank. n

De officieren haalden ook het geld weg in het
station en postkantoor, kochten levensmiddelen
en voeder en verlieten dan cle stad. Er bleef
echter een wacht van 300 man, die in den nacbt
eveneens veftrok. De afdeeling begaf zich naat
Landen; bezette er het station, verbrijzel4e dg
riggels en sneed de telegraafdraden door.

Maar in Haspengouw stootten de Duitsche
ruiterijafdeelingen, die door infanterie gevolgd
werden, op oraze voorhoeden. Zoo had op
l0 Augustus te Orsmaal-Gussenhoven een botsing
plaats tusgchen esçadrons lanslers van het derde
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en een troepenmacht, die de streek tusschen
Sint-Truiden en Thienen moest afzoeken.

Leon Knapen, kapitein-komrnandant, was de
aanvoerder onzer mannen. Hij zou drie bruggen
over de Kleine Gethe verdedilen. Om 12.3du.
ving de schermutseling aan en zij duurde tot
3 uur. c Die zijn leven redden wil, kan heengaan,
maar u'fv kommandant blijft u, had Knapen
gezegd. En al zijn mannen riepen : r Wij blijven
ook r. Knapen gaf het voorbeeld van moed. Hij
stond achter een boom in een gaarde eener hoeve
en hield den blik op een der biuggen. Maar door
een kogel getroffen viel hij neer. De Duitschers
geraakten door de beek, zochten dekking in een
gracht en kond..n aldus het pachthof bestormen.
Zij vonden den gewonden aanvoerder en maaktén
hem af. Men vond een barbaarsch verminkt iijk.
Andere strijders ondergingen ditzelfde lot.

De luitenant-vrijwilliger graaf van der. Burch,
verdedigde de brug op den rijksweg Thienen-Sint
Truiden. Hij ook werd gewond. Men bracht hem
naar de gemeenteschool, waar hij stierf.

De Duitschers verloren verscheidene honderden
dooden. Zïj waren in groote meerderheid en door
een omtrekkende beweging bedreigden ze het
kleine groepje Belgen, die zich nu moesten
terugtrekken.

De gesneuvelden rusten op het kerkhof van
Orsmaal, in wel onderhouden graven.

De vijand bedreef ook in dit dorp en in de
omgeving verscheidene misdaden, waarvan de
bewoners u nog huiverend spreken. Wij willen
hier het verslag laten volgen van een bezoek, dat
wij aan het kleine dorp van 't bevallig Haspen-
gouw gebracht hebben.

De Gethe..; Hier bij Orsmaal-Gussenhoven
is er een beek, maar een bevallige, -kabbelende
beek, die als over den vrede en de rust en de
welvaart van Haspengouw zingt, wanneer ze

hrsschen het vlotgras en lisch, tusschen-.d" ttj.L9

*"ia"t, onder îe overhangende takken dei
boomen, die haar belijnen,- voort murmelt'
fàeien 

'zoeken het friische water. Kinderen
Èàden. Als met zilveren klank pletst de vliet
over het molenrad, dat nu stil ligt, omdat het

rustdag is.

Aan <len oeverr ln 't lommer van wilgen, liggen
. eenige lansiers. Ik hoor hen spreken .over den

I0 Àusustus I9L4. Ze waren toen ook aan de
o"rr"r.î"r Gethe. Van achter de hagen, uit die
welige boomgaarden' van tusschen.het struikge:
wasloeide de dood. Aan 't klein rivierke klonken
schoten en kreten van woede en wraak... van
smart'en stervensnood.

- Dien telefoonpaal zien we dikwijls aan,
zegt me éen man, die van zijn stoel voor zijn
leeïen hut is opgestaan. Uit dat vensterke daar
zag ik alles. Er wâren twee estafetten gekomen'..
Oùei Musch en DuÊ,ont. Ze wetd'en gevangen
genomen. Musch wal gewond. Dupont- had een
Jchot in den voet. Hij had nog wel kunnen

'vluchten, maar hij wilde zijn makker niet ver-
laten. Beiden vielen in handen der Duitschers..'
Kijk, van daar kwamen ze als dollemannen' rood
van de hitte en de woede... Wat ze met Musch
deden heb ik niet gezien, maar merkte ik later.
Maar wel zag ik dà Duitschers pupogt opleiden.
Ik hoorde. hèm nog roepen, dat hij niet goed
gaan kon. Hier brachten ze hem over den weg,
Ô, ze sloegen hem zoo wreed Hij kermde'.. Dan
stelden ze hem aan dien paal en schoten herri
neer, Wij verdoken ons. Den volgenden morgen'
viel mijn oog op iets vreeselijks. Nu wist ik wat
er met Musch was gebeurd.

Kijk daar - en de man richtte den vinger naar
een weelderig boomgaardje, waar tusschen het
groen vruchten blinken - kijk, daar hing de arme
jongen aan een strop. Zijn hoofd was tusschen
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de bladeren verborgen... Het lijk hing langs den
stam neer. Zoo werd Musch opgehangen... In
dat huizeke aan den overkant hebben ze nog de
koord bewaard.

Aldus werden twec karabiniers-wiehijders op
I0 Augustus 19 l4 te Orsmaal-Gusscnhoven cloor
mannen van 't Duitschr,: ieger, onder het oog vau
offieieren, ten doode toe gemarteld.

Reeds op den rijkswcg, even over dc brug varr
OrsmaaÏ, waar lVrllem Van den l3urch doodelijk
gewond werd, sta i'k vor.ir een nieuw gebouwd
huis. De biintlen zijn gesloten voor de bran<lendc
zonnr:stralen, mdar 't lijkt me of hct om rouwe is
geschiecl. Want heden herdenkt mcn den dood
van tlcn zoon, die vijf jaar geledcn zoo wreed
orrder de Duitsche beuihanden stierf.

- Ja' it< heb mijn brqeder zien vallen, verteit
nre een zuster, die stillekens naar buiten is getre-
den want 't iS beter" dat de S0-jarige vader en
even oude moeder de bijzonderheden weer niet
opnieuw hooren..., Hun wonde bloedt toch al
zoo snerpend heden...

- We zaten in den kelder,.. want er werd
geschoten. Eensklaps stormen de Duitschers aan.
Ze bonsden op de deur. Moeder gaat naar voren.
Maar-tegelijk schoot het huis in brand. Moeder
roept ons... Wij vluchten daar naar den overkant
in de gracht. Ik rnoet u niet zeggen hoe. De
I)uitschers huilden ais zinneloozen. Mijn *broer
was boven. Eensklaps zien we hem voor't raam,
Mocder roept hèm. IIij steekt de handen omhoog
om te laten zien dat hij niet gewapend is. Maar
tle l)uitschers schieten en mijn broer stort neer..,
Om hem heen siaan de vlammen op.- Moeder
wil naar hem, Ze snikt en smeekt tot een overste.
i\Iet koifslagen jagen ze.haar tcrug in de gracht.
I)aarna dreven ze ons ginds den berg op. Aan
vader * hij 'is tachtig jaar oud, mijnheer -toondcn zc voortdurend vijf kogels, zeggend dat
ze voor henr zijn. Tusschen het pujn hebben wc
later van m'n broer nog eenigc vcrkoolde becn-
deren gevonden.

Ik klop aan een ander nieuw hûis... l9i5 staat
er bovcn de dcur. Aan de tafel zit ecn stokoude
vrouw, die mij als vre sachtig aaukijkt. Een
schoondochter gaat mee nâar buiten.

- ,'\ls nrocder cr ovef hoolt sprehcrr, klijgt zc
een zenuwkrisis. En ze wcct nog niet, lvat cr
r:igerrlijk gcbeurd is, zegt ze ... ()e n'eet toch tlat
haar drie zoons vermoord zijrr. 't Is vijf jaar
geleden...

En zc vertelt mc hoc hct gebeurd is,.

- f)aar bij dien diklen boorn... Ze wijst aan
den overftant van den weg. De Dui,tschers haaldcn
ze uit huis, drie brave jongens. .JEvn was juist uit
Ilasselt thuis gekomen, waar hij bediende bij de
spoorwegen was. De Duitschers zeiden dat ze op
soldaten geschoten hadden. En zt> werden aile
drie vermoord. Een was nog niet dadeiijk dood.,.
en ze wierpen hem over den draad daar en
maakten hem af. Moeder en mijn zuster u'aren al
achteren naar buiten gejaagd en in de Gethe
geworpen. Ze krabbelden er uit. Moeder schrei-
de om haâr zoons. Ze wist nog uiet lryat er
gebeurd-was, Moeder en mijn zuster moesten dan

naar Sint-Truiden. En als moeder om haar
jongcns riep, dreigden de soldaten met't geweer
op 't hart. Moeder cn zuster zijn beide:r berecht
geweest... Mijn rn:rn, ook een zoou, woonde mct
rnij tc Brussel. Hij kwam naarl{er... konniet
wecnén.:. kropte zijn smart op,.: En dat is in
ziju bioed geslagen... Hij werd ziek en sticrf
twee jaar nadien...

De oude vrouw daar binnen, op wier gc'rimpeld
wczcn het verdriet ligt, werd dus van vicr zoons
belooirl... Maar ze weet het rechte niet. Gansch
den <rorlof door hebben we haar gezcgd, dat de
jongens in DuitSchland zijn...
' Deze brug werd door komrnandant Knapen
verdedigd, zegt me nrijn gids, een der hier Zoo
geachte broeclers der onderwijzersfamilie Vincx.
Ik buig over de leuning. De Gethe murmeit over
de steenen... zangerig als 't Vlaamsch van dezc
streek, waar de taal al naar 't Limburgsch zrvcemt.

'De beek is hier goed doorwaadbaar. En men
viijst mij een gracht waarin de Duitschers dek-
king zochten, loen ze, eenmaal over de Gethc,
het dorp bestormden. Een woeste bende rukte
diehoevedaar binnen... deze van de kinderen
De Rooy. Zeligt met de achterzijde en den boo.
gerd naar de Gethe. Ginds achter de haag stond
kommandant l(napen. Zijn mannen zaten rondom

- hem achter boomen en vuurden onophoudelijk
naar de brug.

We gaan naar de hoeve. Een vrouw leidt ons
in 't boogerdje, dat zacht hellend in de richting
van't riviertje daalt. Ze wijst in een boom ecn
gat. Dit is van den kogel, die Knapen in 't oog
trof, zegt zrj, want hier stond de aanvoerder.

Op deze plek dus is hij gevallen en daarna
afgemaakt.

- f)aar bij den irerelaar, vervolgt dc vrouw,
lag een lansier. FIij was gewond en zat rnet den
rug tegen den stam. De kogcls der l)uitschers
schuifeiden hier over. Zie maar cens al. cle gaten
in dc muren tot bovcn rond dc vcnsters. De armc
j<-rngen riep : rr llaas, korn mij halen. r Wij zciclen,
dat hij cen oogenblik geduld zou hcbben. Op dat
oogcrrblik '"r'as het vuur te hevig. Even latcr
bedaarde het, maar tegelijkcrtijd stormdcrt de
l)uitschcrs, dic rond g<:trokkcu \ryarcn, daar dool
dc poort biLrncn, Ze liepen naar den gewonde.
Ja, dat hr'b ik gczien. Mct velen schotcn 'zc op
rem,.. Ilen r:am zijn eigcn gèweet en slocg cr

Jrem mee. Zoo hebbcn zc hcm vertnoord. l)aal
naast in cle wei lag er ook ccn doode lansicr...
daar ook... en claar: ook...

Zoo gaal zc voort en steckt dc harrrl uit naal
de plaalserr, waar bloernen bloeien tusschcn hct
grâs en de zon op de bladeren der booutcrr
speelt.

En dan hoor ik wecr het murmclend lied dc'r
(iethç..r"

We vervolgen onzùn tocht. Overal nog herirr-
neringen van het derde regirnent lansiers en zijn
clapBeren tcgenweer. 'We komen aan do hocve
Beckers, een <ler Haspengouwsche.hofstedr:n,
geducht en streng als een burcht. Op het getan-
mei aân de poort komt de bewoner. Zijnhand
beeft. 't Is nog de zenuwachtigheid van al het
geledene, vijf jaarterug toen op het hof zoo hevig
gevochten werd.


