
Belgische vrouwen st,aan een zwaar gewonde in

Hier stie'rven zeven C,appere lansiers, En ik zie
den stail, wa,ar er twee hun iangdurig doodsbed
hadden o'p het stroo'. Een Duitsch dokter - wij
v,ertell,en getro,uw de waarheid - onderzocht irun
wonden, maar zei dat de strijders niel meer te
he'lpen waren. Intusschen plunderden anderen den
wijnkelder. En sommige woeàtelingen dwo,ngen
den heer Beckers te knielen bij dooden, tastten
hem af, t'edre,igden hem met revolvers.

's Anderdaags vo,nd de heer Beckers nog een
lansier tusschen twee matrass€n en hielp hem
vluchtrn.

En nu staan we weer aâû de Gethe, bij deo

llE cRooTE 00Rrcû.

zijn laatste oogenbhll:gn bij. 1u the Graphic. r)

pastoriehof en de brug van de staatsbaan. Daar
was de post van Luitenant Van der Burch.

Een rnan, die aan d'en overkant woorrt, wijst
me de plaats .waar h,ij stornd.

In den hof ligt een kalkput, die dekking bood
aan eell lans,ier, die zooveel Duitschers neer-
legde.

- I;ângs die haag sloop een Duitscher, zegt
de.burger. Hij sloop tot bij de brug en schoo,t
den overste omver... lk zag den luitenant vallen
e'n n,âar beneden glijden. De Duitscher vluchtte
terug. maar werrd dosr een schot uit den kalkput
dædelijk getrûff€o. Hij is in dat huisje daar gt.

l{'4.
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, Ko,mmaûdant L. r?r. Knapen.

ritorv€n. Ik heb hem lang hooren schreeuwen.
We herinneren er aan hoe soùdaten Van der

IJurch naar de gaanderij -der gemeenteschool
dro'egen. Daar is de dappere aanvoerder gesto,r-
ven. Een marmer€n zerk dekt zijn graf. ôp het
kerkhof van Orsmaal.

De lansiers weken vo.o.r de omsingeling. De
I tui.tschers rukten ve,rder. Ik korn tot aan de
ruing eener ho,ele.Geen leven roert meer tusschen
de steeuen e,n ,rnuurbrokken.

- 
Daar was het poorfhuis, zegt mijn gids, en

lverd cle boer Jozef Petie neergeschoten.
De Duitschers aarzelden om ve,rder te trekken.

Haspengo'uw was vol geheimenis,lÀ/aar was it le-
ger der Beigen ? Waar zou een nieuwe weerstand
gr bcden vvorden ?

Vijfhonderd dooden werden op.wagens geladen
en heengevo,erd. En de vijand trok terug in de
richting Sint-'lruiden, waar hij zich weer verdeel-
de... tastend en zoekend...

En zoo vertelt men rnij verder :

Op clen 10de" Aug'ustus lverd ook de sekretaris
lan lleelenbosch door Duitsche ruiters g€vangerr
g'enomen. Ze bonden hem aan een paard. In den
ho{, tusschen de blo,enren. sto,nd zijn }6-jarige
tiochter. \,'ader had haar van dc ko,stschoo.l naar
huis gehaald om ds oo,rlogsonzekerheid.

Een ellendeling legt aan en schiet het nieisje
neer. En de arme vader moet mee ! Wat verder
steekt een der rvo,estelingen hem een revolver te-
gen het hoo'fd en vuurt... Een gedeelte van den
schedel vliegt weg. Hersenen spatten in 't nond.

- 
Zoo gebeurde het, verhaalt mijn gids. Kijk

ge kunt het dorpje tusschen de boomen zien.
Morgea wo,rd1 çr voor b,eide vermoorden een g€-
d,achtenisdienst gehouden.

En d,an kom ik op het kerkhof, bij de g,raven
van Knapen en Van der Burch en van e,en twin-
tigtal gesneuïelde strijders.Vlamingen es'Walen,
die onder hun kruisje sluimeren.

Toen de zomer over Haspengouw zijn weelde
spreid.ir', n;t:rr- de l)rritsr-herc er aân hun moord-

w<-rctlc uitrrrg ga\en, o[Ierden zij hun jong, sclro<;n
le ven.

Op een andere plaats poos ik een wijle bij de
rustplaat5 der omgebrachts burgers.

XVIII.

I)E GRUWELEN IN LUIKARIAND.

ROND VERVIERS,

De Duitschers vielen ons lancl ook binnon langs
llaclen, I<ornende van Eupen.

Ze waren op 4 Augustus reeds te Overath, een
gchucht lan Baelen, en de doortocht duurde
gunscli de rveek, zender dat er iets bijzonders
g ebeurde,

NIaar op Zalerdag g Augustus toonden de sol-
daten oo'k hier h,u,n moo'rdzucht. Er werden scho-
ten gelo'st. '1 W,area natuurlijk w,eer de burge.rs
ge\Meest. De Duitschers haalden uit de hoeve
Pauquet, d.e weduwe, 62 jaar; de zoon Pierre, 33
jaar; de dochter Barbe, 24 jaar, en de veehoeder
van 14 jaar, Lamberl Klingels, en fusilleerden
hen bij de deur. \Vat verder scho,ten ze den land-
bouwer Jan Claes neer, en vuurden nog achter
de drie dochters, die zich door de vlucht konden
redden. Nog wat verder o,nderging de landbou-
wer P. J. IVleessen hetzelf'de iot. Zijn vrouw,
dochter en schoonzuster werden gew<ind.

Jean Dadt, een D,uitsche schrijniverker, moesl
iret eveneens ontgelden. De hoeve,n w€rden in
brand gestoken. Deze dad,en te Overath werde$
bedreven doo,r manschappen van het 158sto infln-
terie.regiment.'le Baelen zelf werden lg burgers vermoord
door soldaten van het 13d".

Denzelf'de,n dag gedroegen de Duitschers zich
al even woest in de voJgende gemeente, Dolhain

Kerkie van Gussenhovelt.



Limbourg. Ëlier werden vijf burgers gedood en
29 huizen v,erbrand.

Een ande,re zeet beproefde gemeents tvas
Battice.

Hier vo'lgt een g€dee1te, van een versJag door
den pastoor van Battice, Noisin, dokter in de
godgeleerdheid, aas den Mjn,ister gestuurd:

De eerste Duitsche troep€n kwa,men te Battice
e,an op Dinsdag 4 Augustus, tegen den middag.
Op hetzelfde oogenblik trokken Belgische lan-
siers, die 's morgens in verkenning waren uitge-
gaan, den weg ûaar Aulael op. Heftig werden zij
beschoten en irr allerijJ" vluchtten zij in de richting
van Luik. Toch werden vier o,nder hen gewond.
De laatste hulpmiddelen van den godsdiernst kon
ih hun brengen. Een van hen echter stierf een
half uur later. Men had, hem 6;p een stootkar
neergelegd. De, Duitschers wilden hern niet naar
het kerkhof laten brengen. Eerst verscheidene d,a-
gen, later kon hij begraven word'en, toen hij reeds
heel'emaal in o,nt;binding \7as. Een ande,r lans.ier
viel neer o,p, den drempel van het huis Wiertz.
tllijn parochiaan Adelin Christiane heeft mij mee-
gedeeld dat hij en een vriend van hem dsn ar-
men so'ldaa1 wilden oprichten. die de arm€n o,pÈ
hief als om hulp af te smeeken; maar de Duit-
schers verzetten zich er tegen. Eerst een uur la-
ter kon ,me,n hem wegbr,engern. Ik dacht, dat hij
o'p het punt was te stervenl maar een Duitsche
kr' jgsdokt'e,r, die,,met de tro'epen voorbijtrok,ryerd
verzoch,t hem te onde,rzoeken, en hij verzo,rgde
hem met zoove€l toewijding, dat hij erin slaagde
hem tot het bew,ustzijn ts brengen I nu is die làn-
Sler g,eûr€zen.

Daar d,e troepen door het dorp trokkel zonder
stil te ho,uden en niem,and kwaad ded,en, ging ik
naar het gehucht Bousch,rnoint, waar veel inwo-
ne,rs uit het midden van het do,rp heengevlucht
waren, Ik zei hun, da1 zij zonde,r vrees, mochten
terugkeeren. Den dag te voren had ik hun overi-
g€ns gezegd, dat wij niets te duchten hadden,
ûrr6'nrçr wij he1 innukkend leEor nigt aodca

hinclere,n. Een uur later was ik tcrug, toen een
bataillon stil hield in het do'rp.

Officieren en soldaten betaaiden in gouden
mlrnt wat zij in de winkels kochte,n. Reeds echter
sl,oegen zij cleuren en vensters stuk van de huizen,
wie,r bewo,ners wa,r€,n geviucht, en drorigen er ze()
binnen; zij stalen er den wijn en de, sigaren en
sloegen de meub,elen kapot. Daar ik een weinig
Duitsch ken, kon ik met d,e soldaten spreken.
lfen van hen zei mij, in het bijzijn van \{. Brou-
wers-Willems' en va.n zijn familie-led'en, die ook
Duitsch,. versto,nden: u Ik kom van Berlijn en ik
ben ve'rmoeid; wij march,eer€n s,e'dert vier da-
gen >. En waa.r is het, dat al die soldaten zeer
afge,rn,at schenen te ztjn. Ik heb er gezie,n, die op
den st,eenweg neerzakten en dadeJ.ijk insJ.iep,en.
Omstreeks 6 ure komen {s heeren Pirard en Ra-
demaecker mij z-eggen: u Onae zwager Cha,rles
Goorissen is aangehcluden. Zo'u U den majoor
niet willen rrragen hem weer,los te laten? u Char-
les Goo'rissen was d,e zaon van een welge,stelden
boer; hij was een godvruchtige, eerlijkè, uiterst
go,edbefaamde jongen. Maar hij h,ad schrik van
den oo,rlog. Hij liep op straat ro,nd, met opgesla-
gen jas.kraag, de pet schuin o,p 't hoofd, rnet
onv'etrzorgden baard. Ook hielden de Duitsch,ers
hem in 't oog. Op een gegev€:n oogenblik was
hij op d,en weg van Herve met vier andere perso-
nen: een oude man, Gilles Kohl, boer Kehren,
Lallemant (van Herve) en een werkman van M.
Bruwier, wiens naam mij o,nbekend is, maar die,
n,aa1 hel schijnt, afko'mstig was uit Bilsen, Alle
vijf rverde.n aang€houden I daarna werden d€
ouderl.ing en de boer losgelaten.Nog and,ere man-
n€n waren in d,e o,mgeving. Waarom had men
juist dez'e vijf aangeho,ud,en? Nieman'd zo,u het
kunnen zeggen. MogeJ.ijk o,mdat hun uiterrlijk
eenigszins verdacht voorkwam. Ik ging tot bij
d;en majoor in het hôtel van Quatr€-Bras en pleit-
te voor Goo'rissen. n Ik ke,n hem bijzonder goed D,

zei ik,(en ik ben overtuigd,dat hij niels laakbaars
heeft ge'daan.r Ds majo,or antwoordd,e, mij een.igs-
zins verlegen: u Hij moet gevo,nnist wordear. >

Met den avond z,ag ik hoe de arme jo'ngen onder
een huispo'rtaal werd gepl;aatst. Een la,ng stuk
werd hem,, na,ar 't schgen, voofgele'z€n; dan leid-
den de soldat'e,n hem terug en misha.nde'1d,en hem
zeer. Een weinig later werd,ik op mijn b,eurt ook
aangeho,uden en brutaal b,ehan'deld. Met ko,lfs'l"a-
gen stootte men mij naar de,n majoor toe, die te
paard zal bij het ,hôtel van Qu'atre-Bras. lk vraag
hem w,at zulks beteekent. < Ais men een enkel
g,eweerschol lo,st >, antwoordt hij, n zult gij ge*
fr-rsill,eerd wordel1. Gij zult zien wat men do'et rnet
hel die op ds Duitsche soldateLn schieten. r Esn
oogenblik daarna werden vddr mij, o,p het troû-
toir van Chrristiane's huis, d,e drie o'ngelukkigen
doodgeschoten, die in den namiddag \Mâr€tr ââ-ne
geho,uden. Eersl verscheidene tlagen later liert
11ç6 to€, dat hun ol,erblijfseleo op h,et kerrkho'f
zo'uden worden begraven, Zij werden ter aarde
besteld same,n met den soldaat, waarvan ik reed's
heb gesproken.

Het eerste deel va.n den nacht bracht ik doorl
met den rug geleurrd tegen den'muur van het hô-
tel van Q,uatre:B,ras, aan de handen geboei.d en
docr twce sehiildwachtcn bewaakt. Atdra wcrdæ

Ee Duitsche g€lveldenaars aan het werk.
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ook aangebracht cie schepene Iserentant, die des
anderd,aags zou g€dood worden, en het gemeen-
teraadslid Brouwers. Voortdurend had ik om mij
soldaten, die, rnij uitschoJ.den en rnij met hun ba-
jonet bedreigden. M. Brouwers ho-orde een zeg.-
g€n: a Zwarte raaf,'wij zullen t'w pens doo,rste-
ken. r Naar mijn kameraden zag men niel ve,ei
o'm; ik merkte wel dat voo,ral mijn toog hun haat
en wo,ede opjoeg. Omstreeks 2 ure 's mo,rgens
rnoesten wij midden de troepen in de richting van
Luik optrekken. lVij kregen kolfslagen en sto,m-
pen; z\ stootten o,ns den eene tegen den andere I
onze wachten haalden gedurig de touw€n. waar-
mee wi.! geboeid waren, dichter 1eg. Je,ç;1 wij te
Herve aangekomen rvaren, hield-een o,fficiei te
paard stil en riep : < Laat die menschen lo,s en laat
hen gaan ! " Enkele minuten later, hoorde,n. wij
heftig geweervuur. De majoor had ons losgela-
ten, toen zijn nrannen in 't vuur kwani,en.

Wo,ensdag was alles rustig. Donderdag 's mor-
gens ontwaarde ik op den steenweg n,aar Maâs-
tricht tairijke so,ldaten die terugkeerden, o.rde-
loos, verwild€rd, verschrikt, zwarl van 't sto.f. Ik
was naief genoeg om te geloo'ven, dat de Duit-
sche inval voo,r hen nu al o,p een tegenvaller uit-
liep en dat de vijand voor go'ed aaÀ 't vluchteLn
was. Ds enkele gezinnen, die in het dorp waren
gebleven, bewezen den vluchteJingea alle moge-
'iijke diensten. Zij gaven hun t,s eten en te drin-
ken. Van een twintigtal soldaten werden zeilf s
doo,r Huberl So,nas ie voeten gewasschen, die
pijn deden door de scho'eisels. Ik noodigde âlen,
die ik op mijn weg o.ntmoette, uit om een glas
wijn te ko,men drinken op de pastorie. Deze
brachten weer'anderen mee ; zao gaf ik wel dçrtig
flesschen. Die o4gelukkigen verwekten meer me-
delijdel dan wrok. Zij too,nden zich overigens
dankbaar. Als om mii zijn vertro,uuen te bewij-
zen, haalde een van h'en êen po,rtret-medaillo,n te
voorschijn: a Dit is hert po,rtret van mijn verloof-

de )), sprak hij. 
- 

n Gij zijt zeker_blij dat gij ze

weldra moogt terugzien? )) - 
(( Ja, maar eerst

mo,eten wij naar Parijs ! u

Dan vertelt de p,astoor, hoe een officier hern
gerust stelde .en aanried de gevluchte inwoners te
r erzoeken terug te komen, da'ar ze niets te vree-
zen zouden hebbe'n.

'['oen de pastoor zich op weg begaf, scheen
echter ecn ander hoogcr officier baas geworden
tè zijn. De geestelijke hoo'rde eensklaps schieten
Hij verhaalt nu verder:

u Ik sprcek een boer aan, die uit de richting
van het slation komt aangeloopen : < \,À,'at betee-
kent dat? D 

- 
u Zij ber.veren D, zegt hij, n dat

men gescho,ten heeft, en zij schieten zeff. op alle
huizen en spreken ervan het clorp in brand te ste-
kgn. p 

- 
Ziehier lvat op dien tragischen stond

gebeurde :

De inlvoners,die rustig voor hun deur stond,en,
mo,este.n in allerhaast binnen ; want de soldaten,
die op den weg naar het station o,pgesteld ston-
den, begonnen naar alle vensterramen te schiet€n.
Jacques Halleux, die bij z,ijn v,erloofde zat in een
herberg, waa-r de deur open stond, werd o,p slag
gedood. Ferdinan'd Denoël, kreeg een koget in de
zij en een in den arm, terwijl hij naar de eerste
verdieping liep. Hij kon naar Bouschmo,nt
vluchten, waar ik hem de €erste zo,rgen toedien
de. -lhans is tij hersteld. Minder gelukkig was
Felix Serv,ais. Terwijl hij ook naar Bouschmont
vluchtte, kreeg hij ses kogel in de bil. Het ko'ud-
vuur ontstond in de wo'nde en de ongelukkige
stierf te Verviers, waar hij was heengevoerd. Bij
M. Lecloux, de boerderij waar ik eerst was ge-
weest, kwamen soldaten aangeloorpen en z,eiden
dat een paard o,ntvlucht was in die richting. Zij
leidden den boer mee, sarnen met Gustave Beau-
jean, die zooeven met zijn kinderen was aange-
komen. Zij g.ingen in 't voorbijgaan bij M. For-
temps binne,n en verzochten M. Kevers jn d,e
weide heit pa,ard van den boer te gaan neme,n en
te volgen. Zij richtten zich met hun gevanger-
nen naar den weg van La lVlinerie en hielde,n o'p
dien weg aan Emile Xhauflai,re,, uit La Mine,rie,
en N{i'drolet. uit B,attice, die zijn klein kind op
den arm droeg en m,et zijn vrourff na'ar La Mine-
riç ging. Uit de richting van Herve werd boer
Rur,vet aangebracht, die ook buiten het dorp
woont. Deze zes manoen werden gefusilleerd op
den weg naar La Minerie. De veearts Malvaux,
die uit Bouschmont terugkwam, en zag hoe zijn
huis in brand stond, wilde er bin.nengaan. Hij
we,rd aangeho'uden en opg'ebracht langs den weg
naar Maastricht,waar m€n zooeven ook nog twee
m.enschen had aangehouden bij de steenkootrmijn
wonend, tien minuten van het dorp af : de ge-
naamden Ridelle en Habay. Zij werdeo alle drie
doodgeschoten, tegeiijk met gevangenen uit Ble-
gny, die naar Battice waien gebracht. Op de,n
weg' naar Herve'had schepene Iserentant zich in
den kelder van de boerderij verbo'rgen net zijn
vro,uw, zijn zwager Garsou (een oude man), zijn
meid (een jong meisje) en een buur, zekeren Hen-
drickx. Zij werden allen in den kelder gedood
(Hendrickx leefde nog een uur). Op de naburige
hofstede, bij Hendrickx, waren twee jonge meis-
jes, waarvan het eeur ziekelijk; €en zuste,r ver-
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zorgde haar. Een der meisjes sprorng uit het ve,n-
ster o,p een hoop mutsa,ards. Op die rnutsaards
werd zij gedood en verb'ran.d. De zieke, die m,et
de kloosterlinge in de w,eide was gevlucht, werd
in het volle gelaat door een ko,gel getro,ffen ; ge-
lukkig was he1 scho't niet doodelijk. Daar ware,n
ook twee jonge mannen. De een is, zoo'als ik heb
gezeid, gestorven bij Iserentant. De anderè was
o,ngesteld en lag te bed. Mogelijk werd hij ge:
dood, alvo,rens het vuur werd aangestoken ; m,aar
waarschijnlijker is, dat hij levend is verbrand.

Te'nvijl deze, moo,rderijen werden begaan, werd
het do'rp aan de vie,r hoeken in brand gestoken.
'lwee,dagen later (Zaterdag 8 Augustus) werden
de huizen verbrand,die Do,nderdag aan den brand
waren ontkomen. Alleen de huizen dicht bij het
station werden gespaard, omdat de Duitsc ers
wisten, dat zij die noodig hadden om de sotdaten
te herbergen, dje belast waren met het bervak,en
der spoorw,egen. Maar deze woningen werden
to,ch bijna heelemaal geplunderd. De hseren Eug.
Lem,aire, Eugène Cupers en Jacques Liégeois
hebben in 't station van Battice. wag'ens gezien,
die met buil waren gelaclen. Vrijdag T Augustus
had een spoo,rwegarbeider, met name Wilkin,van
een officier een vrijgeleide bekome,n om o,p La
N{inerie brood te gaan halen. Hij keerde naar
Battice terug, te,rgezeLd van zijn'vrouw, en droeg
de broo'den onder den arm toen ui1 zijn eigen
huis op hem rverd p"escho'ten en hij in den rnônd
werd getrodfen. Hij was morsdood. Twee oudè
menschen, Eugène Lecloux en zijn zuster, wilden
hun vernield huis weer binnengaan. Zij werd'en
aanEehouden. naar Blegny geleid ern gefusilleerd.
Emile Liégeo,is had zich in den kelder verborgen
mg1 zijn twee zusters, zijn zwager en twee kin-
dereu: van dezen laatste. I{ii verneemt gerucht np

de gelijkvloersche verdieping, ga'at dad'elijk na,ar
boven en wo,rdt gedood zonder een woo,rd te h'eb-
ben kunnen zeggen. Ook zijn zu,st'er Mari,a, die
hem volgd,e, kreeg twee ks,ge'ls. Zij heeft mij ge-
zegd dat, toen zij, gevallen was, zij de oogen had
geslo'ten om te doen gelooven, dat zij dood was.
Een so,ld,aat zag haar aan en zei tot de anderen:

" Zij ls ook kaput. > Later bracht h'aar zwager
haar op een kruiwagen naar het kloo,ster van de
,-usters der Voorzienigheid, te He,rver. Thrans is
zij nagenoeg hersteld. ))

De pastoo'r bewijst dan, dat d'e, bewoners van
B,attice geheel o'nschuldig waren. Om hun mis'da-
den te verscho<lnen. beweerden de Duitscheis, e'n
'ze lieten h,et zeifs in den < Volksfreund, r van
Aken drukken, dat ze te Battice verraden waren
geworden. De korte inho'ud van het artike'l is
aldus : < Wanneer wij te Battice .zijn aangeko,-
men, heeft het garnizoen zich overgeg'even (? !) ;

de burgemeester heeft tot de troepen een wel-
komrede gehouden ; dan heeft hij zijn revo'lver
getrokken en den bevelhebber gedood. Daaro'rn
hebb.en wij het do,rp in bra.nd gestoken. >

Nu, we zullen straks wel hoo,ren diat dle Duit-
schers nog sch.andelijker leugens uitstroo'iden, of-
schôon ook thans de beteekenis van he1 5p1€6k-
rvoo,rd ble,ek : u Al gaal de leuges nog zoo sne[,
de wa,arheid achterha'alt ze wel ).

Evenals Battice w,erd het naburig,e, I{rerve
veiwoest. \Ve mo,etein ons b,eperken €n voistaan
met dit b,ericht :

f)e stad Herve (4.682 inwo,ners) is verwo,est.
Op 4 {ugustr,rs 1914, orm 4 ure in den namid-

dag, reed een ,auto met Duitsche o'fficieren de
stad binnen. De gen'aamden Dechêne, Dieudonné
en Styne Gustave stonden op de Malakoffbrug;
zij wilden juist naar huis. toe. Zij werden aange-
ro,epen doo'r ds inzitte'nden. Zon'der dat zij den
tijd hadden o,rn te antwoorden, u/erd'en zii neer-
geschoten. Dechêne was dood, Styne e'rg ge'
kwetst.

Kort daarna krvamen de tro'epe'n i,n Herve aan,
's Anderdaags werden gijzetaars genomen. Ver-
schiilende ernstige gebeurtenissen viele,n d'e vorl-
gen.de dagen voo'r. Eerst o'p Zate'rdag g Augus-
tus begôn de verwoesting' v'an een groot deel d,er
sta d.

Dien dag, omstreeËs 10 ure 's morgetns, kwa-
men nieuwe troepen uit Duitschland in dè stad
aan en schcten in ,alle richtinge,n ; zij staken h,et
station en het huis van Mevr. Christophe in
brand. Mer,r. Christophe' en haar dochter zijn in
den kelder verstikt. M,evr. Hendrickx, ziende ho,e
het vuur haar huis bereikte, liep de straat op, rneLt

een kruisbeeld in de hand : zij werd door g€weer-
schoten gedood.

Ged r-r rend e r''er schi llend;e daÉîe,n'"verd gemoord,
gebrand en geplunderd. Een' v€:ertigtâl me'nsch'err
zijn gedood. Onder de slachtoffers zijn ve,rschil-'
lender vrourÂ7en, nl. Mevr. Christophe-Diet, zeven-
en-ve,ertig jaar o,ud ; Juffr. Christophe', twintig
jaar;M,evr. Hendrickx, veertig j;aar; Mevr. Grai-
let, vijftig jaar ; Juffr. Lecloux, een-en-vieertig
jaar oud.

Heel de stad werd uitgeplu,nderd. Ongeveer'
ririeho,nderd huize'n zij'n afgeb'rand.

De plunderingen en braspa,rtijen in gezelschap

..l
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Duitsch paard door Belgischen gids
gevangen g,enomen.

van slechte vrouw€n d'uurd.en hier tot !l Augus-
tus. So,lclaten lieten zich Te midde,n der ruïnen
fotografeeren.

In het naburig,e I-a Bousche werden alle man-
nen vermoo'rd.

Op den avond van clen 4duo Augustus kwamen
er soldaten van het 161"tu regiment. Ze schenen
zee,r vriendelijk, want ze noodigden de man,nen
uit ,met hen kaart te spelen. Maar den volgenden
dag werd de vijand vddr Fléro,n teruggeslage,n,
en dadelijk veran"Cerde hun stemming. Zg too,w
d,en zich nijdig en wraakzuchtig, en gedurende
den nacht begaven de bewoners zich in de kelders
om zich voo,r het grvaar te b,eveiligen.

Nog was de dag niet aangebroken of eensklaps
klonk op straat een fusillade.

De Duitschers liepen als razende duivels in de
huizen en geboden de mannen naair buiten te ko-
men. Deee gehoorzaamden angstig. Een vreese-
lijk tooneel had dan plaats. Naarmate de bur-
gers verschenen, werd€n ze neergeschot€,n; som-
migen wierpen zich heer, smeekten om genade,
maar 't baatte niet. De woestelingen 'i.uurden
m,aar, eri d.e officieren eo soldaten dreven z.lf
nr,et slagen en stampel vrouwen en kinderen naar
boven. 'fegelijkertijd staken de wilde kerels wo-
ningen in brand.

Dan bedaarde de furie. Ma'ar 's Zaterdags,
g Augr.rstus, om g uur, rverd ze herhaald. De so'l-
daten grepen de burgers i'ast, b,eukten er o'p met
hun gerveren, verz,amelden ze dan in een rveide
en vuurden er op tot er een bloedige stapel neer-
l"g.

Een msisje, M. \\/..., n'€rd door r'erscheidene
sold,aten onteerd en dan afgemaakt. Gust. Som-
ville, dic naar dit alles een naçwlieurig onder-
zoel< ingesteld hecft, z'egt in zijn n'rccd, n.raar
zo<i sober opgestelc'l u.erl< u \/ers Liég'e u :

r Men ziet ie La Bousch,e slechts rurinsn meer...
De too,rts stak zelfs de nederigsts huisjes aan,
di: weggedoken waren in boomgaarde,n.
. Bezwaard van ziel door deze eenzaamheid dwa-

lend, vond ik eindelijk in het veld eenige in het
zwa,rt gekle€de vrouwen, die zwijgend het werk
van mannen verrichtten: mest vo€,ren e,n uit-
strooien.

Het hoofd gebogen, de oogel als vedoren in
een visioen van wanhoop, antwoordden ae nauwb-
lijks met mo€de gebaren.

..Hier werden op de rneest onrechtvaardige wijze
aile mannen nes'rgeveld, .omgebracht, gef usilleeid.
Gansch,e families werden ver.moord :-Vader Be-
noit me1 drie jo,ngens van 19, 18 en 16 ja,ar, een
meisje van 12 jaar;'het gezin Cresson: vader,
moeder, e€n zoon van 16, een van 18, een doch-
te'rtje van 12 en een vam 7 jaar; vader Locquct
en vier zôûErti en nog' zoovele and,eren.

\A/e.-mogen evenmin den naam van So.umagne
ve.rzwijge,n. dat o,p 5 en 6 Augustus merer à,an
200 zijner bewo,ners verrloorr !

. Belgische so.ldaten haoden er barrikaden opg.€-
richt van karren. In <len namiddag y,un 6*-4-ton
Augustus kwamen de Duitschers i,n het dorp aan.
Tegen den ,avo,nd stonden de huizen ts daverer
in het g,eweldig kanongebuld,er van Fléron.

's Morgens keerden de so'ldaten na een mis-
lukten aanval in wanordb terug. Ze huiverden
','oor clen weerstand va,n o,nze tro€p€n €n ging€n
dezen nu wreken op de burgers. Guillaum,e Pe-vée
rverd doodgeschoten. Verd,e,r bleef het bij plun-
deringen. to,t de Duitschers nog enkete'mal.ear
m,et bloedige koppen mo,esten afdeinzen."

Nu_ geleke,n- zc ba,arlijke duivels. 's Vrijdags,
om vier uur, joegen ze de be,votking uit de hui-
zen. De mannen werden afgezonderd en geboeid.
Vrouwen klemden zich aan h'un echtgenoot, kin-
der'en zelfs riepen om medelijden. Maar de man-
nen mo,esten aldus gebo,eid naar de weide te,
< Fonds-f,eroy r. Den ganschen dag vermeerder-
de men het aantal gel'angenen, en in den namid-
d.ag waren er o,ngeveer 50.

Een,executie-pe'otçr,n vnerd opgesteld...
De slachto,ffers rveenden. jammerden, huilden,

kretel om barmhartighed en,m,edelijden en deden
een beroep op vrouw en kinderer:.

Maar schoten knalden, De veroordeeldern -veroordeeld zonder vonnis en, zo,ndcr schuld -vielen op en door elkander. So,ldaten stake,n de
bajo,n,et in die dooreengestrengelde lich,amen.

Sommigen waren niet dood. Ze bleven roe'rloos
onder den blo'edigen stapel liqeen. LTren lang ble-
ven z,e ademen in dien luguberen hoop. bévlekt
me1 he1 bloecl van anderen. gefolterd door eigen
s'onden. En toen dle nacht was gedaald, krvam
er bes'eging tusschen de tijken. Vie.r mannen
kro,pen heen. Ze hoo.rden de stappen der schild-
rvachten en gleden r-oorzichtig door het gtas. Z(
rr',aren eindelijk gered !

Intusschen was een cleel der bevolking. in de
kerk opgesloten. Vierhonderd-en-trvaalf mannen
ç'erden claar van de vrous'en en kinderen afgt-
zonderd.De Duitschers bo'eiden hun de handen en
stclclen ze <7an,als een schild voor <le troepen, die,
alclus beleiligd, langs rte forten rra.ar tuik zorr-
clen nrarch6gren.
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Duitsche gruwe,len.

Tal van inwoners werden bo'vendien in hun huis
of op straat gefusilleerd. Negentien burgers stier-
i.en in de weide Chession.

Later heeft men de kuilen, waarin de ongeluk-
kige,n begraven lagen, geopend: in één er van
vond men ?7 lijken, in een andere 31, in een
derde 23, in een vie'rde 2 rnan,nen, €eo vrouw en
trvee jo,nge meisjes. Verder opende men grav€nr
met 3 o,f 40'1 S lichamen.

Vele gefusillee,rden hadden een langen dood-
strijd. i\{en hoord,e va.n verre hun kreten, maar
de Duitschers verboden hulp te verleenen. Tal
van lijken waren onkennelijk... Vrouwen zagen
hun man, kinderen hun vader sterven. Vaders en
zonen vielen nevens elkander.

Het dorp Retinne (1.830 inwoners) is ve,rwoest
geworden den 6d"n Augustus, na de gevechten
van het 27't" en'het 1658to infanterie-regiment, in
de open ruimte tusschen de forten van Ev,egnée
en F,léron.

De strijd was zeer hevig. De Duitsche gene-
ra,al von Wussorv, kolonel Krùger, de kommart-
danten Hi,ldebrandt en Ribesalm, luitenant Vogt
en talrijke Duitsche soldaten bleven op het strijd-
terrein. Zij zijn b,egraven te Liery, op een hoog-
te. die den weg beheerscht, en op het kerkhof
van Retinne,

De Duitschers gebruikten den kerktoren als
wa,arnelming'srrost. Uit het fort van Fléro,n ver-
meed men op den toren te schieten, omdat de
Roode Kruis-vlag er boven stak. De kerk zelf
rvas als ambu,l'ance ingericht.

\\ranneer do Belgisch,e troepen voor de over-
macht moesten wijken, rukte het Duitschs leger
naar Luik op. Een achterhoede, die o'p dit oogen-
blik r€ Retinne aankwam. 5t6k een viiftientat hui-

zen is brand en bracht een-en-veertig burgers ter
dood. Daar,enboven ziin no'g vier personen toe-
vallig door de granatern uit het fort van Fléron
gedood.

Generaal von Wussow h,ad hier zijn mannen
willen meesleepen door zijn voo,rbeetd. Zijn hoofd
rverd door een granaat verbrijzeld.

De, Duitschers sleurden e,en vijftigtal burgers
v66r hun troepen en staken de weerloozen met
bajonetten indien ze niet vlug geno€g marcheer-
den.

In dezelfd.e omgeving ligt Saint-Hadelin. Al-
d,aar werden twee-en-zestig inwoners gedood,

De granaten van het fort Flérou: troff,en te
S'aint-Hadelin tal van D'uitschers. Het gevolg:
wraak op de bevo'lking ! Steeds hetzelfde. En de
drank ! Bij Gaillard roo'fd,e men 300 flesschen
wijn. De razende soldaten haalden den onderwij-
zer Warnier met zijn gezin uit zijn wo'ning, en
riepen dat de dorpelingen de bezetting van het
fort in kennis gestel{, hadden van de aanwezig-
heid der troep€n. De meester o,ntkende zulks.

De onderwijzer en twee zijner zonen werd,en
gefusilleerd; ook de veldwachter, 'Jæ1 Naval, en
de twee dochters van den meester. Een, Bertha,
heeft het drarna o,verleefd en ve'rtelde later:

< De Duitschers schoten âchter ons. Een kogel
trof me aan het hoofd en mijn ar,m was reeds o,p
twee p,la.atsen door kolfslagen geb.roken. Ik viel
bezwijmd n€er. Ik weet niet hoe lang ik bewus-
teloos neer lag. Toen ik bij krvam, lag ik met
hot gelaat tegen den grond, in een gracht. Ik
baadde in water en bloed. Op mij gevoelde ik een
gewicht, het was het lijk van mijn zuster Nelly.
Alle huizen rondom mij brandden. Ik hoorde hei
gekerm van stervenden en de woeste kreten van
soldaten.'die op de licham'cn stamptcn. Ik hield
nr,' 4ls dood tot dri'e uur 's morgens. Eindelijk
kroop ik heen, beho,e'dz.aa.m sloo'p ik langs een
h,aag en bereikte dan h,et huis van een schepene
van. Fléron. De vrouw van den schep,ene liet me
binne,n. u Geef mij een revo,lver D, smeekte ik.
u Ik ben geheel aileen op de wereld, allen zij,n
dood, en ik wil sterven. Maar ik zal me hier niet
dooden. Ik zal in het bosch gaan, om u geen last
te b,ezorg'en. >

Later vond het meisje haar moeder terug. Deze
zat bij het lijk van haar man en bij hun brandend
huis. Voorbijtrekkende soldaten stampten haar
nog, m,aar zij voelde het in haar groote ziele-
smart niet. Vader, twee zonen en een dochter
w,aren dus omgebracht.

Het vijfjarig kind van Jean Naval, den veld-
rvachter. had nog' gero€pen : < Mijnheer de sol-
daat, doe papa geen kwaad; hij is zoo goed.., u

André Crahay, Paul Bailly, Jean Matz lagen
dood op straat, hun ha,nde.n nog geboeid met een
ketting.

Van mevro'uw Desonay en haar dochter Jose-
phine vond men slechts verkoolde beenderen.

Op de wijk Pierre fusilleerde men 36 inwoners"
Bij hen was Jacques Maguet, die, vdôr het exe-
cutie-peloto,n staandc, d,en hoed afn,am en luicle
r-i,;p : u Vive la Belgique ! >

De woestelingen doodden Joseph Tischon en
Henri Targuet, omdat men in hun woning wa-
pens vqnd, Ze bestormden de hoeve van Pierre
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vâ,n Luiker'land? Luik vi€ù,... de getuigren moes-
ten zwijge,n, de, B,eLgen leefden âfgezonderd in
hun gewest I andere gebeurtenissen vroegen de
aandacht, En men v,ergeet zoo spoedig.

Uit eerbied voorr al die onschuldige martelaars,
ter wille vai't zoo wreed gescho,nden recht ook,
spr,aken we eenigszins uitvo,erig over di1 eer-
ste optreden van de ruwe ho,rden, die hun mis-
daad va.n den inval nog' zoo verzrvaarden door
der: oo,rlo,g te v.erklaren aanr een betolking, welke
steeds duizenden Duitschers gastvrij in haar rnid-
den ontvangen had. rustig lctfdg en vreedzaam
arbeidde.

Generaal Bertrand.

Dewandrs en fusilleerden de1 boer, zijn twee zo_
nen, alsook Joseph Delsaute e,n Louis Germay.
Fen- buurman, Daenen, hoord.e het hulpgeroep,
kwarn .zien wat er gebeurde en li,ep zoo recht
naar zijn dood.

Men tro'f later verkoolde lijken in heg puin aan.
Zieda.ar eenig'e bijzo,nderhedel ouer Saint-

Hadelin. 
- 

Maar wie kan najar waarheid al de
gruwelen beschriiven ?

Te Forêt (bij 
' 
Saint-Hadelin) verwo,estten de

Duitschers het kasteel van Mej. Fabribeckers en
fusillee.rden zij tien burgers, onder wie den pas-
toor Chapot en den onderwijzer Lambert Rongy,
dien ze wilden dwingen de Belgische vlag, we"lke
van dçq toren gehaald wàs, te vertrappelen.

Te Magnée, ook in de buurt, kwimen even-
eens veel burg'ers om. D.e Duitschers drongen bij
Madame Fascotte binnen en joegen er vijT m.an-
nen nâar buiten: h,aar zoon Jean Fascottê. haar
schoonzoo,n Alexis Clerden, twee knechtêr, 

"neen miinwerker. Allen werden vôdr de woning
neergeschoten. Een g.enas. De weduwe Jacqrni"n
vsrlo,or drie zonen gefusilleerd in een w"eide. 

-Een

Iamme- man hangt zich van schrik op; eer1 vrouw
van zijn f.amilie, wier man so,lcla,at is, st,erft van
o,ntroering. Duytch werd vermoord met vro,uw en
zoon. Jacqminet kwam uit een zijweg ; soldaten
zage'n he'rn en legd,en hem neer. Jean-to,uis Ge-
rardl, een grijsaard, stierf op dezelfde wijze. JeanWuidart. de _zeventigjarige gemeentesékretàris,
werd uit zij,n bed gesleurd ; hij was ernstig ziek.
Hij beaweek te'ngevolge der mishandelingîn.

Ts Ramsée vermoordden de Duitsch-e,rs als
blindelings allen die z€ ontdekten, zoo,als d,e we-
duwe Gilson en ha,ar drie kinderen ; drie leden der
familie Hansez: grootvader. zoon en kleinzoon ;
Magis vader en zijn zoon, die met vacantie thuis
was, en z@ nog anderen, samen gS inwoners.

Te Micheroux. g dooden, Velen vond m,en ver-
l<oold in een kelder.

Maar genoeg... \À/e kunnen er niet aan d,enken
alle feiten ook maar op te sommen.

, We hebben langer in al deze plaatse,n verwijld
dan we voo'rn€mens waren. Is het ove.rbodig ech-
ter? Hoevele'n zij,n onbekend met al die dàma'r

XIX.

I)E STRIJD AAN DE GET}IB

I)E SLAG BTJ HALEN.

Niet alleen bij Orsmaal-Gussenhoven natuur-
lijk, maar op zeer veel punten deden Du,itsche
ru iterij-afdeelingen verkenningen.

Doch onze gids,en, la,nsiers en wielrijdeirs ble-
ven eve,nmin werkeloo,s,

- Onze ta.ak is e,en der gevaarlijkste, d, ml
een dier wielrijders, dien ik op een d,er wegen van
Haspengouw ontmoette. Overal loert de dood o,p
o'ns. Wij volgen wegen, waar van achter elk
boschje, van achter ied,eren boom een vijand loe-
ren kan. Wie ziet zijn tegenstander 't eerst? 'Wie
h,eeft den voo'rsprong' bij den aanval, de eerste
kans om zijn schot te lo,ssen? Daarom heb ik mijn
doodsbericht in mijn zak.

Hij too,nde mij een brief in een dubbelen om-
slag. Op den eersten stond h,et adres van zijn
\rrouw; op den tweeden, den dub;belen, een ver-
melding: ( T€ ve'rzenden als ik sneuvel >.

- Ja, hernam d.e soldaat, ge moet nu den dood
o'nder de oogen durven zien. En val ik, dan btijft
deze brief een kostbaar souvenir voor mijn kinde-
ren. Het zal hun altijd herinneren, dat vader zijn
plicht deed...

- Dus ge hebt kinderen?

- Twee. O, als ik aan huis denk, is het hardi!
N{aar wat wilt ge? 't Is voo,r o'nze vrijheid!

Nooit zal ik di1 gesprek vergeten. Da1 gaf het
mij een blik in ,al de tragiek van dien tijd !

Onze verkenners dan loerden ook de Duits,che
tro,epenbeweqing af. Op 12 Augustus meldden
ze belangrijke versterkingen der vijandelijke
macht, en men kan uit alle bijzonderheden aflei-
den,-dat er bij'Halen een a,anval zou plaats grij-
pen.

Haleh lie't ten Zuid'en van den ho'ek gevormd
doo,r de Ge'the en den Demer. De str,aatweg
Diest-Sint-Truiden snijdt de gemeente. Halen bel
schermd.e de stelling d.er Gethe.

De Duitschers zouden nu trachten met 4,000
ruiters, 2,000 jagers te voet ç,n lg kanonn,en die
stellinq te verov€ren. Daar waren troepen bij van
von der Marwitz, dis op 4 Augustus kennis ge-
maakt hadden te Visé m€t een bataljon van het
12d" linie.

Ge,neraal De Witte, kommandant der Belg'ische
ruiterrij-afdeeling, beschikte o,ver 2,400 ruiters
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Halen: De door Duitsche

(1"t" en 2o gidsen, 4" en 5" lansiers), 450 karabi-
niers-wielrijd,ers €n J batterijen te paard.

Het vijfde regiment l,ansiers was pas gevo,rmd
kr krssg dien morgen zelf, tegeno,ver,dern vijand,
zijn vaandel.

De Augnstuszon straalde'over het bevallig
landschap en blo,nk op de rvitt€ geveil"s en roode
daken der hoeve,n. Op de velde,n stond.en nog de
oôgsten, die vonkten als goud.

Maar, een andrere maaier dan de vreedzame
boer scherpte thans zijn zeis.

Op 10 Augustus. twee d,agen 1e voren reeds,
waren een hond e,rdtal ka rab iniers-wielrijders naar
Halen vertrokken en nestelden zich o'p 200 à 300
meter ia.ngs de Gethe, aan den Noord-Oostkant
van h'e1 dorp'. Zg wierp,el verschansingen op,
barrikadeerden de brug cn de wegen met karren,
rijtuigen, enz.
. Ee.n vijandelijke verkennersafdeeling was to€n
o,p de vlucht gegaan en liet twee dood,en en een
gewond,e achter.

Den volgenden dag, ll Augustus, botsten ver-
ken.nende Iansiers op Duitschers te Herck-de-
Stad. Vijf der onzen werden gevang'"en genomen
en drie ontsnapten. Luitenant du Roy de Blicky
ontkwam bij die schermutseling. Ee1 uhlaan, dis
hem in den rug aanvallen wo,u, kreeg een kogel
in den mo,nd en viel dood neer. Die 'kogel was
,afgevuurd dbor den luitenant, die over zijn schou-
der schoot, zonder te kunnen mikken.

's Avonds ,meldde men p,er telefoon, dat twaalf
D'uitschers Herck passeerden. '1 Was het laatste
bericht. De draden waren doorgesneden.

Eèn ro,eriger nacht volgde. Men nam alle maat-
regelen tot den strijd.

En zoo brak de 12d" Augustus. aan. De karabi-
niers-wielrijders bezetten de Gethe, de lansiers de
hoeve lJzerwinning, de gidsen stonden in de rich-
ting Velpern en Rheinrode. Een batterij was opge-
steld o,p den u Mettenb,erg u en een and,ere op den
n Bokke,nberrg >.

granaten verwoeste huizen.

Om 8 uur begon de slag. Het dorp zæLf was e.en
vooruilgescFov€1 post. D'aar lag de 3de kompa-
gnie wielrijders.

l**

De voorhoede der Duitschers verschijnt aan
't Oosteinde van '1 dorD, waa,r de Gethe stroomt.
Op 100 metels van het riviertje wordt ze door
een levendig g'eweervuur o,nzer kar,abiniers ont-
haald. 't Zijn uhjanen. Zeven ervan bijten in het
zand ; één geeft zich over. De strijd is begonnen.
Veel b,ewoners van Halen begrijpen dat h,et ern-
stig zal zijn en vluchten. Er vertrekt no,g een
trein ; '1 is de laatstg, want de statio'noverste t€r
lefoneert de andere op te houden. Tal van bqr-
gers echter kunnen niet besruiten hun woning te
verlaten. Velen zullen het zich str.aks berouwen.

9 uur... u Ze komen w€er!> klink: het. Men
ziet een Stofwclk. hoort gedruisch. En daar ren-
nen ruiters aan en bestormen de verschansingen,
ryraar de g,eweren en mitr.ailleurs zenden een dich-
te vlaag kogels.

De kavalerie geeft h'et niel o'p, rvijkt wel, doch
keert terug, deinst opnieuw af, w,aagt een nieu-
wen aanval, echter ,alles te vergeefs, wânf d€
wielrij<lers ho'uden stand ern stellen {QQ vijanden
buiten gevecht v66r er één nog de brug over-
schrijden kan. De vijand weifell, maar de offi-
cierel jagcn de mannen voort... den.dood in.

Duitsche verkenners sp'euren ro'nd.i ze ontdek-
ken de pl,a,ats w.aar e'en kJeinE, ho,uten brug over
de Gethe o,pgeblazen was. Eenige boo,men wor-
den over d,e o,ev,ers g.ewo,rpen. E,en noo'dbrug ont-
sta'at aldus en soldaten trekken er over.

De wielrijders bemerken het. Ze zij.n zoo wei-
n!g in aantal. Ze zullen in de flank bedreigd wo,r-
den en cloor het dorp terug moeten.

De vijand voo,rzi,el het en laat Halen beschie-
ten. Zware siagen klinken, granaten ontploffen,
havenen den toren, verscheidene huizen en bo'
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dreigel den terugtocht van de w,akkere voor-
hoed,e.

De wielrijders moÊt€n terug en versch,ansen
zich niet ver van het statio,n. Ee,n genist tracht
de brug op te blazen, die ondermijnd is. Het lukt
u iet.

De Duitschers stormen over de Gethe, rui'me,n
alle hindernissen weg. De eersten sluipen langs
ds huizen het eigenlijk dorp binne11, bereike,n de
markt. Anderen voJgen : infanteristen en ruiters.
Ze vertro,uwen de1 toestand nog niet. Ze sleuren
den pastoor ui1 zijn woning en dwingen hem rnee
tc gaan saar de kerk en het gemeentehuis. Ze be-
dreigen hem, als er rog Belgen zitten. Andere
woestelingen jagen ds inwoners buiten, vernielen
dedrc,n, ramen, meubels. en plunderen.

Jong,e en o,ude mannen lvorder op een hoop ge-
dreven, uitgescho,lden, geslag-en, g€stampt €n
zullen nu een schild vor,m€n voor de' Duitsche
helden. De vlag ûnoet neer en men wil ze ve,r-
branden, doch ze vat ge€n vuur. Dersoldaten
doo'rkerven ze met sabels,

't Is mid.dag gewo,rden. De Duitsche'rs zijn dus
rneester..in het dorp en toonen het o'p hu,n g.e-
\\'on€ wrJze.

- Voo'rwaarts ! klinkt het sein.
De rangen worden gevormd. De strijd, die even

ond,e'rbroken is, moel herno,m'en worden. De bur-
sers staan da.ar angstiË- hun lot te verbeiden.
Eensklaps d'rijft men I en vddr de soldaten, en nu
trekl men den steenweg van Diest op.

De' Duitschers wag€n zich rveldra vddr het mid*
denfront der Belgen.

Ds karabiniers liggen daar weer.... Geweren
knallen.

Duitsche kavalerie rukt aan. Ds burge,rs wor-
de- terzijde gedreven.

De ruiters chargeeren. De karabiniers-wielrij-
d,e'rs wachten hen af. De geweren en mitrailleurs
ma,aien in de rangein, rn.aar de mannen moeten
wjjken. Doch d,aar zjja de lansiers. Nu is het
hun b,eurt. Zij doorstaan den schok. Luitenanten
Sco'uvemo'nt en Ouverleaux be,sturen de machine,
g€weren. De. lansiers lossen hun karabijnen en
rechtq van 't slagr'ç1fl werken drie eskadrons de,r
1"t" gidsen mee.

De Duitsche ruite,rij deinst af. Ze moet terug.
Ze galoppee:rf, botsl weer op ds lansiers,, draait
opnieuw. Paarden, als razend van schrik en pijn,
rennen brieschend rond; sorns is het een oogen-
blik van vreeselijke leru'arring. 't Schijnt of Bel-
gen en Duitschers meegesleurd worden door een-
zelfden wervelwind. Ma,ar neen, d,e lansiers wik-
kelen zich los uit de verwar'ring', 'vuren opnieuw,
e,n tot zevenmaal vuo.rdt de aanval van den vijand
a fgeslagen.

Vlammen laaien op, rook drijfr over cle vlakte.
De f)uitschers bera.aclslagen. Dg kaval,erie

rverkl niets uit.

- Burgers, weg I klinkt het.
Ds gev,angenen rmoge'n gaan, maar huX laffe

bewakers schieten hun kogeis na. Drie weerloo-
zen 'r'allen stervencl neer : Jules Severyns, Guil-
laume lllichiels en Antoine Volders. 7ij bezwil-
Iten rveldra.
. Schepene Lxrosen, l-lenri Vaes, Jo,s. Vanber-

gea, Florent Liesenborghs, Oct'avie De Booseri
en ha,ar dochLertje zijn gewond.

De Duitschers zullen een nieuwe poging wa-
gen. Hun dooden liggen op hoopen, gekwetsten
kermen ; stervenden jammerern om v/at€'r, om
hulp. roepen naar geliefden.

He't Duitsche g€sch,ut, naar dezen oever ov€r-
gebracht, bestookt onze stellingen. Onze troep,en
geraken af gemat. Z e hebbe'n bovenmenschelij ken
weerstand gebod€n. Velpen en Leebroeck worden
opgege\/en. De verdedigers d,eir hoeve lJze'ren-
winning mo'eten insgelijks wijken.

Maar daar d,aagt hulp op !'
Aan de 1"t" legerdivisi,e was bevel gegevsn de

4u gem,engde' brigade (4" eî 24" linier en.een g'ro,ep
van drie b,atterijen), die te Hauthem-Sint-Margo-
rie't geka,ntonneerd was, naar Halen te zenden.

't Js een geforceerde marsch van 2L kilometers,
in de flikkerende' zo'n, langs zandige wegen.

Estafetten bre'ngen ornderweg'e bevelen ern een
dringend verzoek spo,ed te maken.

De zon brandt uit 't Zuiden, he1 zweet breekt
uit, de do,rst verschroeit de keel. Gewee,r en ran-
sel drukken zwaar.

E'en ruiter nadert. Ds artiiùerie moel dringend
versterkt worden. De groep trekt de infanteri'e
voorbij en der stukken schokken ove,r de wegen.
Zeven kilomete,r ver gaat het in galo,p, €n €en-
maal te l,oxbergen,.treedt het geschut onmiddel-
iijk in akti€. De !" en 8" b,atterij van den, Lox-
bergschep molen en de 9u batterij aan den Noo,r-
delijken zoom van 't dorp b,estoken den vijand
geweldig.

Maar daar verschijnt ook infanterie ! 't Is
13 u. 40! Ee'n bataljon der voorwacht (I/a) en
een ander (IIIl24) hebben 21 kilometer in minder
dan vier uur afgelegd. Er is geen oogenblik rust.
Het eerste vangt den strijd aan langs dç West-
zijde e'n het tweede ten Zuiden van Velpen.

Een tegenaanval wordt begonnen, met Velpen
tot eerst,e doel. Uit de huizen braken machine-
g€rveren hun vuur. Ook bij de hoeve lJzeren-
rvinning woedl d,e kamp geweldig. De artillerie
biedt krachtigen steun. De aanval rvint. De hoeve
n'ordt genom'en, dan Velpen ook.

Om 4 uur zendt de generaal drie eskadrons en
h,a1f ruiterij, naar de, linkerzijde van den aanvzu
langs den Bo,kkenb,erg en Leeb,roeck, om de1 te-
senstan'd'er in de flank ft berstrijden. De Duit-
schers wijken weer n'aar Halgn, en weldra veran-
dert dat leruglrekken in een vlucht. Dooden en
ge$-onden .'ailen in een sper\/uur, dat cle strâte.n
lan het dorp tot een hel maakt.

De tro,ep,en $/orden o'ver de Gethe gewo,rpen.
De zege is aan de 6,12€n.

De zon zinl<t rveg en haar avondgoud tint een
r recselijk veld.

De vijand vlucht 1o1 Hasselt, en vreest blijk-
baar een achtervolg,ing, maar claarto,e is onze
troepenmacht te zwak.-

En te Halen en Lo,xbergen vlo.eit een stroonr
eewonclen. Nog liggen stervenden te kreunen.
\Àrij haclden 500 gervonden en 200 dooden.

l'feer dan g,QQQ Duitschers vraren buiten ge-
vecht. Veel lijken bedekten den grond; 400 paar-
dcuJ<a<levers zrvollen op. Puin van huizen smeul-
de log.
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11 Zie hierover : u Naurvkeurig r,ersl,ag over
den. sl'ag van Halen D, door M. Cl. . [litgave
('.ler:renrans-Sacls, Halen.

Generaal De Witte.

De nacht valt en 't wordt stil over het omge-
wo,elde veild, \À/aar e'ensklaps zooveel kracht ver-
nietig'd. zooveel ro,uw geslagen, zooveel levens
afgesneden werden.

'l'ot d.e dooden behoo'rrlen : de nrajoors Bour-
gôuis ç11 Stacquet I de komrn,anclanteir Demaret,
Van Damme, Wacquer; kap'iteins Panquin, Le-
l<eux, Van Vlierb'ergen; iuitenant Stoops en on-
der-luitenani Marrée.

l***

\Ve komen te Halen. Langs den weg lispeien
po,pulieren. De Gethe murrnel.t' tusschen haar
blo,emige oevers. VredE ligt over het land. De
boeren arbeiden vlijtig. Vddr de blanke ho'efjes
spelell kinderen. Een deerne leidt een ko'e l.altgs
de grazige, boorden van de baan. Ze wijst ons
dren weg naar het kerkho'f.

In 1915 rverden alle Belgische gesneur.çldçl
o,ntgraven, gekist en sa.m,en t€ ruste gelegd op
een so'ldatenkerkhof. Da,ar poozen we een wijle.
f),e g,rav,en zijn goecl ondelhouden en geteekend
door een kruis met Vlaamsch of Fransch o'p-
schrift. Er liggen'èr 121. Kommandant Demaret
sl imert aan de IJzerwinning, deze hoeve met
dien toen zoo profetischen naam; kapiteip Pan-
quin op 't geme,errtekerkhof, en Thiry( r,an Hor-
nu) en Co,rnet Camille (van St-Niklaas) werden
te Zelck-Halen ter aarde besteld-

'fwee-en-dertig onzer strijders rustcn op het
grondgebied van Loxbergen, op een afzonderlijk
lierkhof - of , z.tj, clie in de school bezweken, op
de gemeentelijke begraafplaats. l)rie welke vie-
len tijdens de lerl<enning-stochtel sluimeren te
I Icrcli-de-S1acl. l)

xx.
DE DUITSCHERS IN LIMBURG.

DE MISDADEN VAN CANNE EN WONCK.

De toestand werd steeds bedenkelijker. De slag
bij Halen hield de Duitschers eenigen, tijd op,
rnaar ko,n natuurlijk niel van een beslisse'nden
i.nvloed ziin, want de vij,and zou met een grootere
macht terugkeeren.

In de eerste dagen werd er aan de Gethe slechts
wât over en weer gevuurd.

Doch de legers van von Klùck en vo,ni Bùlow,
die de Maas ov,ergetrokken waren bij Lixhe en
ten Zuiden van Luik, en ook bij Ampsin en Hoei,
gotrfden reeds ove,r alle wege,n links van den
stroom. De 500,000 soldaten waren da,ar, van
in Lirnburg to't in Namen, en dreigden ons klein,
afgemat, hulpbehoevend legertje te om.singelen.

Hun tro,epen overstroomden de provincie Li,rn-
burg; en hoe ze er zich gedroegen zal des lezer
blijken uit een verslag svsr het gebeurde te Ton-
geren. Wij laten dit hie,r vo'lgen:

r lg Augustus 1914! Een Dinsdag. 'Warm,

ov€rrvarm, Te Tonger,en zate11 we middeur, in de
Duitschers.

Yan 's morgens vroeg was 't weêr een onop
houdende doo,rtocht van h,un troep,en.

Het krioelde r',an sotrdate,n, die woeliger sche-
nen dan de vorigen. Vooral onderscheidde zich
het 72" infante,rie-regiment van Brandenbu'rg, dat
in d'e,n namiddag, ro,nd 4 ure, aangekom€n was,
uit de richting van Visé, rvaar het zoo onmenF
schelijk huis hield en van wa,ar het onzeggelijk
veel gestolene waren, rvijn en likeuren mÊag€-
vo,erd had.

\{en schatte het getal soldaten, daL te Tongo-
ren moest verlachten, o,p minstens 10,0@; ook
\\,as er bijna gesn huis, hoe klein, of €:r wa-
ren Pruis,en ingeklvartierdr.'Waar z.ij gehuisvest waren! werder zij ,goed
cntvangen en ze, kregen van de inwo'ners al wat
zg verlangden,

De bevolking bleef bijzonder kalm. Overigens,
't was haar bevolen, en zij wist dat de gijeelaars,
door cle Duitschers geëischt, verantwoordelijk
\r,âr€'û voor al wat zou gebeuren,

l\{et de soldaten was 't ongelukkig z6ô niet ge.
steld.

Onbewooncle huizen werden onmiddellijk door
hen b,ezet en iederecn herinnert zich nog hoe zij,
reeds rvoest en dronl<en, ro,nd half-zes 's avo,nds,
in cle Statielaan, lran het eene huis tot het andere,
cr-er clc ball<ons sprong,eri,als vrouwen vsrmomd !

De menschen die deze u zo,tternijen D aan-
:;chourvclen, vonden er plezier in, en ze vermoed-
clen niet tot wat zatte soldaten in st,aat zijn ;
nochtans ecn onzer lrienden maakte ons attent
oir rlczc uitbutdigheclcn, et1, daar hij in de nabij-
heicl rvoondr:, ç':rs hij vol ,angst voor den nacht.

Hij had geen onselijk.
In alle ge\ra!, men voelde clat er iets ongemeenri

()p touw gezet lverd.
En daar hadrden rve het ! 't 'Was I u. 's avoinds.

Aan al dq' hoeken d'cr starl gelijktijdig knalden
schoten... en, o,p rninder tij<l dan rnen noodig
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heeft om het te schrijv€s, werd 't een algem'eeræ
beschieting; duizenden kogels vlogen langs alte
kanten, tegen de huizen, door de venstgr5, t6gsn
de. _steenea, tegen de elektrische draden, en, te
midden v,an het oo,rverdoo,vend geschreeuw 

'der

vluchtende inr,voners en hel getiel 6.r Duitsche
.:oldaten, rafelde regelmatig het geknetter der
rn:rch inegew-eren.

De geveinsde <>orzaak?

" Zivilen hatten geschossen. ,
Gevolg : ( Die stadt werd abgebrcnnt ! u

Die rvoestaards b,eschuldigden dus onze mede-
burgers op hunne troepen te hebben geschoten ep
bornmen van uit den toren te hebben geworpen...

Onnoodig te zeggen dat zulks u nict wa.ar u

was en_ dut ge"n enl<el burger er ooit aan gedachl
zou hebben... op zoc'n leger te schieten I Hadden
de burgers zich op cic Duitschers rvillen .rvreken,
zij hadden zu ll<s gemakkelijk kunnen doe n op
Donderdag g Auq'u-stus, toen een Duitsch ruitei,
drago,nd.er Otto Wilfarth, die zijn paard te Free-
ren had moeteù afmaken, naar Tongeren vluchtte
om zich gevang'en te geven...

Niel s11ssr rvild.e m,en hem niet gevang€n ne-
men, mâar zelfs werd hij vroolijk door de kinde-
rel o,nthaald, die he.rn den weg naa,r het stadhuis
rt'ezen...

u Zivilen hatten g€schoss€n ! r)

Wanneer men hun vroeg: < Van waar heeft
men geschoten? r. dan,k,reeg m€lt geen an.twr]ord
ofwel duidden zij huizen aan die onbewoond wa-
nen, zooals dat in d,e Statielaan, w:aar de sol-
daten in vroirwenkleer€n gedanst hadden en dat
het eerst in brand ger ' 'en rverd, o,fwel he1 huis
van een tachtiejarige zieke dame, welke doo,r
hare oude. meid r-erzorgd was, en die beiden, zac"
in eens, < fr:ancs-tireurs D waren geworden.

Gedurende de beschieting werden twaalf Ton-
q'enaren doodgescho,ten ; een tiental Duitschers
h'adden er het level gsf21sn, want de so,ldaten,
in de duisternis, hadden op elkander gevuurd...

De beschi,eting' was gedaan. Eenige oogenblik-
ken bleef alles stil... Eensklaps ho,orde men '1 ge-
roffel der trom en een feldwebel kondigt aan :

" Zivilen haben geschossen. Die stadt wlrd ab-
r gebrennt. Die Einwohner mussen die Stadl so
r fort verlassen durch die Hauptstrassen. Heraus
, die Leut,e ! > (Burgers hebben gescho,ten. De
stad wordt ,afgebrand. De inra'oners moeten on-
middellijk de stad verlaten door de hoo{dstraten.
Er uit, lieden !)

Iedere,en werd gedwo,ngen zijn huis te verlâ-
ten,. maar de vcordeuren en de blinden moesten
op,en blijven ; alle verdiepingen go,ed verlicht.

En langs de groote wegen was 't een droevige
sto'et v'ân kermende vrouwen, schreiende kinde-
ren, afq'ematte grijsaards en uitgeputte zieken.
In de Statielaan op tlen Maastrichter steenweg
moesten zii, de handen omhooq. vddr d;e bran--
dende huizen en o,nder {edurige doodsbedreigin-
gen, bliivsn stâan. om dan door geweersl,agen
voortgedrer,en te worden weer staan te blijven
en w€er verder, tot dat zii endelifk in naburig,e
dorpen, bij onb'ekenden, een schuilplaats ko'nden
tinden.

Aan de Moorepoo,rt, werden de mannen van
hrrn vrouwen en kinderen afg€zonderd. in een

hoek, vôôr €err rnuur, op t$ee rijen, ten getale
v,an zeventig geplaatst en langdurig met den dood
bedreigd... tot dat het teeken der verlossing
kwam !...

Het tafereel van dezen droevigen sto.et van
yiuchtelingen, zwervend ot'er alle weg.en, terwrjl
in de ve,rte, achter hen, midclel den donkeren
n,acht, een roo'de gloed zich boven 't brandend
'l-ongeren verhief, is niet te vergeten.

Zestien huizen 
"r'erden, 

op 18 Augustus, door
'1 vuur vernield, en de andere, waarvan de uit-
stallingen stuk gcslagen waren, leeggeplunderd.
Bnnen, alles veru'oest, bevuild cn moedw'illig b,e-

dorven !

Aangehaalde feiten bervijzen, klaar als de dag,
clal alles hier rnel r'corbedachten raad-gebeurde :

Eerst en vooral, die gelijktijdige schoten aan
al ds hoeken dcr stad : het sein.

De algemeene beschirting : de schrik,aanjaging
en de moorderij.

Het wegjagên der he-"'olking : verrvijdering der
ge tuigen.

En he1 openhcuden der deuren en blind.en. de
verlichting der hrrizen : !r'â1 moest m€n meer ver-
langen om gemakkelijker te plunderen?...

\,Vaaro,m de stad niet gansch vernield werd, is
nog' een ra,adsel ; doch wij ztjn vân merening d,at
zulks grootendeeis te danken is aa,n den toenma-
ligen stadskomrmandant, luiten,ant Henke, die;
sinds eenige dagen in de stad, de inzichten der
vredelievende bevolking hrd leeren kennen.

Zeker heeft hij bêle1 \r/at hij kon, en toen hij
ds l,slzekEring had, dat al de Duitschg soldaten,
gedurende de beschieting g.evallen waren onder
Duitsche kog,els, welke men bij de lijkscho'uwin-
gen terug vond, spaarde hij, ge,en moeite om deze
stad verd,er te redden,.

Hierna de vertaling van een brief , dien ko'lo,nel
1's,1 Bergmann aan 't ge,rneentebestuur van Ton-
geren zond i

A r rnee-Oberkommando.
Armee.

Abt. III. N" 140.

Leuven, 21 Augustus 1914.

Aan clen hcer Ilurg'emeester van Tongeren.

Het is ter kennis van het o,pperkommando.ge-
komen, dat soldaten ui1 r'erscheidene troep,enaf-
deelingen jn To,nge1en dief st,allen gepleegd en
ruiten ingeslaqen hebben.

Het rechterlijk on'derzoek is bevo'len; de uit-
slag ervan zal u bekend e.emaakt w'orden.

He1 opperko,mmando, drukt u ziln innig leed-
wezen over deze. stralbars feiten uit en verzoekt
u dit inseclijks a,an Ce benadeeld,e person€n
mede te deelen.

(get.): von Bergmann,
Oberst.

f)ie brief ii teck,enend. En verzonden uit Leu-
ven, da1 weldra nog qansch andere tooneelen zou
moeten verduren !

Ook elders wcrden misdaden gepleegd, waar-
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ov€r w€ eenig€ woorden zeggen firoeten, alvorens
we van Li'rnburg afscheid nemen.

Dienzelfden 11û Augustus trokken vee,l Duit-
sche tro€pen van Lixhe langs ds Belgisch-Ho,l-
landsche grens.D€ bewoners van het dorp Canne,
dat tegen de grens ligt, vlak bij Maastricht, had-
den er al gedurende drie dagen veel zien door
marcheeren. Er was hier nog niets voo,rgevallen
dat onrust inboezemen ko,n. maar men wist toch
rir'at er bij Visé gebeurd rryas, en men ve,rleende
er, ,uit schrik, alles wat dç Duitschers vroegen.

Er bevouden zich veel vluchtelingen uit d,e val-
lei der Geer, weggetrokken om dicht bij Neder-
land te zijn.

Ds hee,l Derriks, advo'kaat en bestendig afge-
vaardigde van Limburg, was met zijn vro,uw, zes
kinderen en een dienstbode uit Roclenge geko-
men en logeerds bij zijn vriend, Felix Poswick,
burgemeester van Canne.

't Was haif-etf toen er een troep ruiters in het
dorp verscheen. Voetvo'lk met wagens volgde.
Eensklaps klonk âchte'r uit den optochl een fluit-
signaal en dan een schot. Dadelijk knettarde een
fusillade ls,5 sn de kogels boorden door murern en
ramen, zæd,at 't een wonder mag heeten, d.at
nie,mand der bewoners gewond o'f gedood werd.

Een groot deel.der bevoûkiag vluchtte over de
grens, waarvan zij maa,r 6pnige schreden verwij,
derd was.

De burgemeester was op die6 stond vôôr zijn
woning en zocht voor het vuur een schuilplaats
achter eea kapel, dan achter een huis, waar hij
me1 verscheidene dorpsgenoot'eul plat ten gronde
lag. Weldra gingen zij ook op Hollandsch grond-
gebied over.

Maar intusschen had een vreeselijk drama in
zijn huis plaats. De heer Derriks was dus daar,
maar zou den volgenden dag rnet.zijn gezinnaar
Ma,astricht trekken. De ga,ng stood reeds voJ
koffers eo valiezen.
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' toel tle lusrlladc klonk, haalde nr'en dt-kinât-
ren, die reeds te bed lagen, naar bened€a.

Soldaten belden. sloegen op de deur, €n na

eenig aarzelen gingell M. Derriks, met zijn zoon-
tje van vier jaar op den arm, mevrouw Poswick,
met haar dochtertje aan de hand, en de dienst-
bode open doen.

I)aar stoncien eenige Duitschers mct den revol-
r cr in de vuist.

- Gij moogt a'ies nemen wat ge wilt, ma,ar
laal ons naar Holl:rnd gaan ! smeekte de vrouw
van clen burgenreester.

De so,ldaten antwoordden, d.at er niet meer ge-
schoten zo,u worden, en gingen heen.

Nlaar vijltien tot twintig ruwe kerels drongen
rru binnen. Een <ler eerste vuurde op mevrouw
l'oswick, die nog altijd haar meisje aan de hand
hield. De dame viel zonder een kreet te uiten op
een der kof{ers. De kogel had haar in 't voor-
hoold getroffen, boven het rechteroo,g en een
deel van den schedel verbrijzeld. De ongelukkige
was dadelijk dood.

De heer Derriks kreeg een bajonetsteek in de
borst; hij gaf nog ziln knaapje aan de diens'tbode
ove,r €n vièl neer. Hij lag met de beenen o,p de
keldertrap es leefde nog a,nderh,alf u'ur. Zijn
vrou\il was rn,et de kinderen io den kelder g+
vlucht. De soldaten trokken na eenigen tijd af.
Zij hadden nog' getracht het huis in brand te
steken.

De burgemeester., M. Poswick, was woe,r te-
ruggekeerd. Hij trad zijn woning binnen eî zag
eerst he1 lijk van zijn vrouw, dan dit van zijn
vriend Derriks.

Deze dubbelel misdaad werd zonder de minste
uitdaging vanwege'de bevo,lking, door so,lda,ten
van het 4ge regiment Saksisch,e infanteris gË-
pleegd.

Den 18o Augustus ook bo,nden Duitsche uhla-
nen, die, do,o,r de Limburgsche g,emeente 'Wonck

tro,kk,en, twee rmann€n. Désirré Roeb,roek (een
Hollander) en Jao Parthoells, alsrnede een jôngen
van 15 jaar, lan Noël Gillis, aa1 hun paarden.
Deze burgers waren aan 't werk op hun veld.
Ze moesten rru mee, en 't ging dikwijls op een
snetrlen d,raf. Volgd'en ze niet vlug ge'noeg, dan
staken de ruiter5 hen met lansen. Het gelaat vol
bloed' en zweet, zag mer. de ongelukkigen:. te
Lixhe a-ankomen. De uhlanen beschuldigden hen
d^t ze francs-tireurs waren. De ongelukkigen
verdedigd,en zich, rmaar niets hielp. Ze werden
eersl ,rn,ishandel.d en d,a1 gefusilleerd. De wree-
daards begroeven hun sl.achtoffers in een tuin.
Een maand later haalde men de lijken op. Doo'r
de o,p hen gepleegde misdaden was h'e,t gelaal van
ied,er dezer in'artelaars zoo misvormd, dat æ gv
heel onkennelijk waren. De vermoorden werdeo
op het kerkhof va1 :Wonck ter ,ruste gelegd.

Zulke wreedheden gbeurden in Limburg, door
de troÈpen die nu naa.r midden-België trokkea.
Op dien lg! Augustus zouden zij opnisuw den
weerstand van het klein Belgisch tege.r o,nder-
vinden.
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Fransche lansiers in België.

XXI,

EË STRIJD BIJ THIENEN.

GEVECHTEN TE
BUDINGEN en St=MARGERIET'HAUTHEI\{.

Wij keeren thans naar ons legertje aan de

Gethe terug.
De Duitschers zouden lrachten anzerL aT-

tocht naar Antwerpen af 1s snijden. Ze vielen
daarto'e onzen linkèrvleugel aan' van p1ç51 tot
Budingen. Lansiers, gidéen, karabiniers-wielrij-
ders Jtreden, weer me*t dezelfde hardnekkighei<l
als te Halen, welk dorp trouw'ens opnieuw het

to,onee,l werd van gevechten.
Majoor ds Schietere de Lophem, kommand'ant

ilj lret {u lansiers, kreeg bevel zich,naar Budin'
gén te begeven. Maar 2ijn twee eskadr-ons, het

!o en 4u, war€o o,p verk'enning' naar [-aoz en

Oreye. tiil t wa- dàar dus zonder troepen, doch

werd geuotgd door het 1u eskadro'n der 2" gids'en,
o,nde,r-bevel-van kommandant d'e Favere'au en lui-
tenanten de Formanoir, graaf d'Urssi en burg-
graaf de Jongh's: d'Ardoye.

D,e manschappen bezetten de hun a'angewez€'n
posten. - Den-volgenden morgen, dien van 18

Àugustus, arriveerdé nog het 4u eskadron -der 1"

gidien, o,nder bevel van van den . Branden de

Reeth.
Al spoedig o'ntd€kt€ m,eo Duitschers aan den

o'verkant. M-ajoor de Schietere stond juist bij lui-
te'nânt d'Ursél toen tw€e tegeçstanders op hen

aanlegden. m,aar de officieren lvar€fl hen voor ern

etk sJhooi een Dujtsch€r neier. Er daagden weer
viianden op en de g€weren knetterden.

'Eensklaôs viel d;Ursel neer. De kolonel'gaf
bevelen o- he- te laten verzr'lrgent maar op vele
punten ontstond hevige strijd, en d,e Sewonde
blecf liggen.

De rïiters antwçordden nr'et goede treffers'

Wat late r brachl een machir-rc-geweer, rirrt aan dt'
I.rrr,ig opgestcld lvcld, nog versterking.

In den strijcl n,aderdç kornman.dant de Schie-
tcre nogmaals luitenant d'Ursel, die scheen te
slapen. Een kleine wonclg vertoonde zich
rnn ziju linkeroog.

- 
Wel, d'Ursel, hoe gevo,elt ge u? vroeg d.

;rr ttvoelde'r.

- 
IIu, gij zijt hrr. nrajoor I klonk het.
Lijdl gij veei.'
Niet uï i. 

".g.
- 

Ik heb bevelen gegeven om u naar de hul1
post te brcngen. Ge zult gauw genezen zijn.

-- Ik dank u zeer. Moest ik niet geneze,n, zeg
cl.a1 aan mijn vrou'uv, d,at mijn laatste gedachte
ruor htaL was.

;\1aar het bevel" tot vcr\:oer kon niet uitgeuoerd
worden. Een regen van shrapnells daatrde peer;
het aantal tegenstrcvers vermeerderde gedurig
en de aanval nam in kracht toe. il,Ien streed nu
rceds twee uur.

Majoor d,e Schiet,ere had bevel gekregen
to het uiterste vol te houden. Luite:ran1 d,e Jon-
ghe bestuurde het machine-geweer; alle mannen
hield,en stand, tof de Duitschers bij Geet-Betr
rver de rivier geraakten en nueenflankaanval de-
J'en. Me11 mo'est teru.gtrekken op Grootenbo,sch
D r Duitschers waren reeds in 't do,rp. De gi'dsen
en lansiels waren ve,rplicht een a.antal p,aarden
opr te vangen, die ui1 schrik op hoi sloegen. De
kogels floten over '1 ve1d. Ontsnappen scheen on-
mogelijk, en toch '"verd de te,rugtocht volvo,erd.

De vijand besto,rmde de huizen van 't dorp en
stak er vele in brand. Ook rnaakten zij gevange'
nen af. Hij v,ras dus over d,e Gethe.

Luitenant d'Ursei ble,ef in het gevecht. Do'kte.'
Lepape, die ook gewo,nd was en gevalrgen g..eno-
inen werd, schreef a,an den majoor:

u Ik heb den dood val d'Ursel te St-'Iruid,en
v€r'nonre,rl. Votgens mij,n in,lichtingen moet hij ge.
rvond zijn aan het gelaat e11 't hart. >

En de majoor r,'eiklaarde:
u Ik bevestig tlat onze dappere kameraa.'

slechts één rvonde aan he1 hoofd had, en zoo hii
in 't h,art getroffen was, moet me11 hem afge-
maakt hebben, tegen ali'e oorlogswetten in. '

Meer naar '1 Zu\'den, in 't centrum der Belgi
sche linie, woed'de eveneens de strijd, en wel ic
de orngeving van Thienen. Daalwaren het 2', 22'
en 3u linie vaû d,e 1" divisi.e in '1 gevecht.

}{et 22u lini'e had tot taak dE omgevirlg varl
Sint-Marge,riet-Hautem te beho.uden, op 3 km
rran de stad.

Rond d,en middag, dien 18'Augustus, werd het
,aangevallen door een geweldige troepenmacht
nl. het 8" legerko'rps, gesteund door 160 stukken.
En het 22" linie had tot hulp de artillerie van Ce

2è ge.mengde brigade, 12 kanonnen van 7ô.
Om 1 uur was de worrsteling in volle1 ga.g

Geweren en mitrailleurs maaiden ganschç rijen ir:
de vijandelijke ge,lederen weg, maar gedurig na-
me1 rnerSche mânnen de pla,ats der dooden en g€-
wonden in. De grijze stroom bleef vloeien.

Ook aan onze zijde v/ar€n de verliezen Na,ar.
Maar de moedige kerels hielden vol, sloegen alle
aanvalle,n af, a1s vastgehecht aan hun terrein.
Eindelijk viel de avond. De strijd werd gcstae&t.
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@nder leiding van de pog weinig ov€rgebleveu
officieren kon het zoo wre€d gehavende regiment
tsrugtrekken. Het had ltJ[ val zijn effekti,even
verlo'ren; acht uur lang hield. het een geheel le-
gerkorps legen. Van de 3? of{icieren waren er
23 buiten gevecht. Elf vielen 'm,et hun soldaten,
en de anderen, op één n,a, waren ernstig gewond.

Het 22" lini,e werd late'r w'eer met het l" linie
vereenigd, dat op 1 Maart 1915 de eer verwierf
io zijn vaand,el te schrijven < Hautem-Ste-Mar-
gu€rite, 1g aott 1914,.

Ook bij Neerlinter, bij Grimde en Haken'dov,:r'
oidervonden de Duitsche,rs den kloekmoedig,en
weerstand der Belgen.

H,et 2n jagers te voet onderscheidde zich nog
verder op de linie, bij Geldenaken.

Diest werd bezet. De Duitschers drongen bin-
nen Thienen.

Dien 18" Augustus gaf de Ko'ning beve,len tot
een terugtocht o,p Antwerpen. Door de vastbera-
denheid van het 22" linie, bij Hauthem, kon de
rest der 1" lègerafdeeling zich veilig onttrekken
aan de o,msingeling.

Vas eea verbinding me1 Fransche en Britsche
troepen was maar geen sprake

Het leger had zijne waarnemingsstelling van
5 tot 18 Augustus behoud,en, d.i. gedurende 13
dagen. Het had weerstaan aa1 de a.anvallen der
ruiterij en der verkenningstroeper van d'en
vijand; het had dezen Faætste gedwongell de sa-
m,entrekking van zijn rechtervleugel te verrichte'n
ial de omstreken der grens, kosteùijken tijd te ve,r-
lieae,11 om met zijne massa's maatregelen te ne-
men m,et het oog op eene omsingeling. Op het
oogenblik d,at dezæ hare uitwerking zou hebben,
bleef er slechts aan het leger over zich terug te
trekken.. om aâm dq vernieling te olrtsnappen.

l)en 18" Augustus, 's n:rmiddags, besioot de
lr.oning tot den terugtocht r',an het legcl r-raar het
Noo,rdwesten ove;r te gaan.

Om 19 uur 30 wordt bev'el g€geven des ande-
rcndaags, bij dageraad, dein linkeroever der DijJe
te bereiken en het leger te doen stand houden op
het front Neerijssche, Lêuven, Rotselaer. Bij de
eerste scherneringen van den dag ontstaat een he-
v-ge achterhoed'ekamp tusschen het Duitsche II"
korps en de brigade der 3" ,afdeeiing, die o'p Aar-
schol gestuurd werd. Het wo'rdt klaarblijkelijk,
dientengcvo,lge, dat de vijand,elijke rechterfiank
de Belgische linkerflank ove,rvleugelt, en het niet
rnogelijk is het daags te vor€n vastgest,elde front
te behouden.

De terugwijkende beweging wo'rdt onmiddellijk
voortgezsl in de richting der forten van de s,tsl-
ling Antwerpen.

Over den strljd bij Aarschot en de daaropvoJ-
gende g'eb.eurtenissen, in dit stedeke, spreken, wij
nader.

Wij zullen nu hier een verslag iaten volgen
or-er de streek van dezen strijd, waâraan m,en oÉr

den vrede h'erinnerd w.erd :

Wij willen het toooeel van den strijd uit Augus-
tus 1914 bezoeken.

Wij staprpen aL aan het lieve kerkje van Grim-
de. met zijn Ro'maansches toren, een der o,udste
openbare gebouwen va11 ons land. Enkele m€te.rs
verder, tusschen het geboo'mte, murmelt de Gethe
in v,reedzame stilte, als vreesde zij de laatste rust
onzer helden te storelr.

In deaer kerk worden sedert een d'ertigtal jaren
geen godsdienstoefeningen meer gedaan I thans
is zij herschapen in een begraafplaats vocrr Bel-
gen, in den slag bij 'lhienen op 't e€r€veld g,evat-
len en er den 21tr Ma'art 1915 ontgrav€n.

Wij treden binnen, en wat zien wij ! Honderd
reertig soldatengraven i11 de z.ijbeuken, in de
hoofdbeuk, in het koo,r en de,zijkapellen. En hoe
verzorgd ! De aanblik is verrukkend en den be-
zo,ekei koml ee11 vade,rlandslievende bezieling "e-
ge.moet.

Overal kransenr'ruikcrs, vaandels, bloemsiera-
den, huldedichten en po'rtrett€n. Wij wane11 ons
in een bloe,mentuin.

Wis b'estaat in gansch België niet één mitritaire
b,egra,afp,laats, die deze in opvatting, pracht en
heerlijkheid overtreft. Hulde aan de,n wakke'ren
bewaker, die met nationalen trots de graven qp-
smukt en onderhoudt.

Wij, stapperr w€er op de fiets en rijden langs
de looverrijks stadsvesten naar de Thiensche be-
.graafpJ,aats. Bij den ingaag rusten fg Belgische
dapperen, { Fran'chen en 112 Duitschers. Eenige
onzer lansiers, in den slag te Orsmaal gekwetst
en te, Thienen overleden, vo,nden hier ook hun
laatste rustplaats.

Gem'elde gesneuv,eld€, Franschen werden te Per-
wez do'or de Duitschers bijgehaald, om hun lum-
mels wijs te make,n, da1 hier reeds u Fransch,en >

vochten en om dientengevolge de schending van
ons grondgebied te wettigen.

De graven zijn iiefdorijk met bloemen onder-
houdeo,.

De marsch na,ar Parijs.
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Hç1 nieuwe, zwâre Dltitschç kanon.

lVij stappcn naar links sn sntlvaren honderd err
zes grafsteden van Fransche vluchtelingen, docr
de Pruis,en n,aar Thienen verdreven, en hier, verre
val vader, moeder, zust€r, broede,r, echtgenoo't
o,f echtgenoote ,als martelaren ingevolge ontberin-
g€n en uitputting bezweken.

't Is troostend vast te stellen hoe luisterrijk hun
grave[ met levende bloemen, kransen en gedenk-
teekens zijn versierd".

\''ergeten we nimme,r <iie doodgefolterden, lv,aar-
van ve[e d,en schoô.nen dag der overwinning niet
hebben mogen beleven.

En nu algauw verder naar St-lVlargriet-Hau-
tem, een haif uurtje N.-O. van 'I'hienen.

't Is een smakelijk ritje door heerlijke Haspen-
gouwsche gra,anakkers, door goudgele oogstvel-
den. Vijf minuten, e11 wij zijn er..,

I)eze begraafplaats, omringd \,a,n een muur
in kiezelsteen, werd tijdens de bezet+ing met in-
menging der Duitschers alhier aangeiegd op een
hoogvlakte. in open s,lagveld, een ho,nderdtal rne-
ters links van den straatweg 1'hienen-Oplilter.
Dc grond werd aangekochl door de stad Thie-
ne.n.

De ligging is allerprachtigst. De verhevenheid
van de begraafpraats beh,eerscht de streek ur.en
in 'de'orngeving. In een schilde,rachtige vallei ligt
de blanke stad l'hienen schr.ijlings op de Gethe.
Een dertigtal Haspengouwscle eir Hàgelandsche
kerkto'rens teekenen zich in een wijden cirkel-
omtrek in e11 boven een sierlijk boomgewas af.

Op die bevallige hoogte ligge,n begraven 216
t3elgische en ?7 Duitsche so,ldaten, gesneuveJd in
den slag van 18 Augustus 1914, benevens 12
Fransch,el,bijgehaald uit de omstreken van Char-
leroi, om hooger vermelde edeurer,.

De ontgraving uit de gerneenschappelijke groe-
v€n nam aanvang den 11o Mei 1916. Menigvul-
dige lijkea droegen spo.ren van wreedaardige ve,r-
minkingen en getuigden hoe barbaarsch de Duit-
scb€rs onze g"ekwetste soldaten met kolfslagen
afma,akten.

De begraafplaats onzer dapperen biedt een ver-

zorgd, uitzicht : duurz'aam gro,ene planten versie-
ren den ingang en smukken den doodenakker;
slingerplanten en rozelaars tooien de grafsteden.
Elke gro'eve draagt een bl,auwen steen met naam
en bijzo,nderheden van dea gesneuvelde.

Leeuwerikl<en bouwen er hun nestje'en zingen
er den ganschen dag het lied van vrijheid, en
vredE, als wilden zij herinnerel da1-onze dierbare
dooden voor vrijheid en vrede hun bloed vergo-
ten.

Op eenige boogscheuten afstarid staat het over-
bekend wit huis van den kerkhofbewaker, die met
liefderijke toewijding zijn beste zorgen leent aan
het onderhoud van de laatsts rustplaa,ts onzer ke-
relszonen en zich immer bereidwillig ten dienste
der talrijke bezo,ekers stelt.

- 
N{aar waar liggen hier de Duitsche dooden?

vrâg'eo wij a4n een landbouwer. Er zijn er toch
veel m,e,er gesneuveld dan e,r hier en daar liggen?

- 
Ze hebben ze verbrand ! klinkt het açrtwoo,rd.

Ze brachten hu1 lijken met wagens heen, en dat
hebben w-e gezien. lVl,aar dan staken ze hvizerr
en schuren in b,rand, Later vond men in het puin
scho,enijzers, in een gebouwtje te Hakendover wel
5 kgr. 't Waren de scho'enijzers der g€sneuvelde
Duitschers, die daar verbrand werden.

En hij spreekt ook o,ver de-gepleegde misda-
den. Burgers werden vddr de tro€pe,û gedr€v€n,
mishandcld, gef usilleerd.

x)nl.

DE STRIJD ROND EN DE MOORDERIJEN
BINNEN AARSCIIOT.

We hebben reecls gehoord hoe het Belgisch le-
ger op l$ Augustus bevel kreeg naar Antwerpen
terug te trekken. Het g" linic-regim,enl w,erd ge-
last de rechte-rflank te beschermen, en verliet
d,aarto,e'op 18 Augustus, om 14 u. 30, Kessel-Loo
om zich naar Aarschot te begeven.

Dâdelijk werden doeltref{ende maatregeien ge-
nom€n orm den Duitschen stroom op te houden.
-Het 1u bataljorn stelde zich op aan clen weg Aar-
schot-Hersselt; he1 2" bij he1 kasteel Do<;renberg ;
h,et 3" bleef in reserve.

De Duitschers naderden op den weg van Hers-
s€lt, waar d,e 4" kompagnie van het l€ bslsljqn,
onder bevel van den o'nversaagden kapitein Gil-
son, reed s verdedigingswerken opgeworpen he.d.
Twee mach,ineg.eweren be'streken de vlakte.

Achter de troepen rees de stad. Hoog verhief
zich de kloeke, toren boven de roode daken. Be
vallig lag Aarschot aan den voet der heqve,lrij,
gekroond door den ouden Aureliustoren,

Hoe levendig herinner ik me nog dien dag.
Op het plein voor h€t voormalig Begijnhof zatsn
ds oudjes uit het gesticht iu de zo'n. Kinderen
speelden roodom hon. De burgers vroegen zich
echter angslig af wat de toekomst brenge6 zou.
D,e oorlog rf,as daar.

Daar, buitÊn Aarschot, begon bet.


