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Over '1 gr:beurde te Leuven en <-rmger"ing spre-
l<r n w,e in 't volgend hoofdstuk.

De Duitschers voerden dus. u,iet aileen oorlog
lrgen h,et leger, nraar terrôriseerdeu op vreese-
lijke wijze d,q burgerbevolking.

Zoo rvarètt de drarna's lijclens en ita dcrl et:r*
sten rritral r,an Antwerpgn.

XXXIV.

TiET [}RAR{,{ V-IN I,EUVEN.

11 de11 namiddaÉr vaû dell l$" Augustus ltllrl
heerschte groote verwarring in het s-tation varr

L,eur"en. In de stad u/as het geruchl versprei<i,
rlat de laatst6 treinen vgor Brtlss,el zo'uden ver-
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De Duitschers te l.euven.
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trekkçn, rlaar de DLritst:hers in aaulrtcht w:lrer,
en ltr-riiticlrltirt rIr,r'rlsclleIt. tlezen nrct Jreastk i.lii-
r:trirqeir;-rlii r i;iig:rge, andcrett da,arenteg'eû zorti-lti
ct.itig gr.'er-1; 

"prr.clcicn 
zicli ont ll{rg tlrI.l piaets't

.ll ('(Ii (i':l \\:r.tQulis lL \ Ll-L)\ t'fcll.
i1i iit irrispilirlcn r.',,4s 1;trçl gçgeretl, de gi-:-

\,,irn(itr, 7.1-)rLtier r crtlijl, rirrar ittt st,iitiun ic \crc-
rfll.

-iii ziig ilr'r .r rr)tu.liiciei's, \\Éar\:i1l \elel'r scllicr
i.i,,t, L-tsicl,,,t \\ârÈ11 ; ailr-1r::'cr; i ci'ciriitl-cl,-,rt ', r t l

)lli:rrt. clllrh rlitri<Ti'11 irog ir:rn roltltltiiirrg Ltil, tli'iL
z,; ir,l'h rt,cl irr rit i.t;ri'r'li';l irti: ti.-'1i rij;irlri zot;Ct:l:
;rr'1 r tl:r'Lriij i,r.-ti.

In e,etr Lrij:lcl-.:uuu lr1;tti.:r1<ir-' ili ttti :;eJl Lrt I Ijtrj i"
-q, ltr: l;t'iirsgc\,.1ligl.ltfii, rjloL getliiirl-lllcû b,--
,.. ,l;1.

Licliii .',ste l)uiisr'hrl's u'e i-clc1 ', rx'r::icllt;r '.ii!
\.,4i!]tll\ 1t:il,;r1rl Ltn llr iir: i u,iiiu liill,<-\r'li:iitzaliJ
rir:e:'{-eic{d. L'.n rLit riq.;itt'rligtt: liit-r;iii tljel irit
r-Lirli\'ii, çç r-rr'ijt, !'(.'t'll ftlla(rle i;lr:et r':llt 1taat.

f):-li ir;1rt il iiit11 tli.t: IlLtri{rts, l\'clke ge\i()11(leil
;r itir:r;iitcl :

llor;g i.;,-,,,:l L.-i.i,,r'rr i,r'iili'tlrlt; r'r'ti \ijt'ql!lL.i.
l;irep.Cri \afir-li.l'{rii lii::1r -\,:Lt'. i1,,i. i}'ri,l Llt

-liti-i si,orr'li-lelt :rLt:!r : ;;1 rih-..ri-1iL;t '!\ir! li:.
! i; irr.rort'lc i,-cn ollicler zcggirl, ri:1: ( iu S 1L{ri r

1,,).i:,iTlrii.'ti rlrr'iiitirriti n'er'den crn piaâis te makerl,
'...,:r1 rilri i.l(t Ero{ri(:r slirq ::tr zûtr liûlc\( r(l \\i)rilcrt.
',:.,: r,lt,:l ,, !fli,liuJi 3i;1g l *.:ts iii zo{-r l:litf ipl:2i1;1-'

r::, r:.' ir i':ti.lti'jl {.il<r,rit!rt:, rl.,i I I' i)i1-r1-:i |r il
.. .. j -. ,i:_ .-.:.,,g 2...1. .,.,.;-:.
\i:5,r :15iir'tj.icrr iluirtrt'çci1,--.k:r..,: .,:c. r.:.,i

-"t:ri Le rrt t'ff I C:-ilel Crl naltlr ,\Diii çi-1rt;1 ircrk. rL,:-
rruk {1;tt r;l11i <ir l)uiisi,:hers }ioir teri\ilcilten.

l)s r lrggr:ir -'r cr'd,çp. iageharrlcl trr çcle riirtltcis
:i {rsi{Jl,i11.

,, Iir ircl lr,-rspiirrrl St-'l'ilom:rs (h.t l.rooqcr insti-
iirut liitj \ri.jsbersecr:te) h:ir.idcn v-,ij sl"'r:lris tr-r crt:

I'i] \1 il.n ilen ove.rgCh.rnilr:]] ) . \'ç r1 r:i t I 1 t: r-r-r],,-lc fi rlr -
hctt, tîir: a:r i,.l-lliilr:rr r:li('i \\':rs 1-'n Lrrrl zrlr d, rr ltjli
.,', e'rli;r' , 1..q -\11;rrltncis li J-t,ii: :rir.l ., ilet.it l.-
..r-i-rr.r., r n. Dr- ui:fslC gC\\Llnd,ç. \\'aS CCtt P<iil'ttlrC-
, .i:, i'irL ii rriilaen. Zijn iong \v,as tlo{)}- t:g1 liogel
ttli,r'iro,ot'cl. Zecr ter:tchlikt l<x':r;tt 'lrij il tir: aal-
i-ru1:inr:i(' :trrll, r1:t:tr rle 

.f '!iriisr-'lri: r.,i'liclcr.r:ti ltt'trt
rei-lrlt1 hrirlritrr, clal r1C: i3elge11 tlc:Jt\alllgcl)c1i eIl
:lri\!lirtlt rr rirrttlt'ietr. Na tu''ee ti':rS'eil g{),c(,lij \ rf-
.,'-'irii rrcrrl l:.j ftiirigcl .

f)i' rirldcri' \!.it ecr.r llcig. ()1'st 1i,,rllr ili-rot' l, rjtli-j
{rn.1,cr1ni.j1rLl, h,ari lrij aau d.n lesct-rllir-oL,ir 1{J( il
li'lr,"r, gctr\C11.

,, iii rreet ri'.çl r,. zei lij r;n5, ,, tl:it jk lltaar eelr
1i;ii' riirri:ri-'h lrgn, rria.ai' il; achltr' nrij i,rcir loe'
iir'Lir':r;rr.n een rijand ucer te vciieil. ])

,\\i,r Élirii9{i ci:rgçn h,aci ile kor:rts i'tctir gercltl.
ln ,1,' l,'d ji'* zaletr hiekl,c,n tle I cr'plrcgsicls,

iiir rn hLrrr post geblt:r'cn \\':iren. groûtc sciloott-
iitr:ii;. .\t er-'gige Lri-en l<o* tr,et hqrspit'rr:r,l tticrrrir
l;lelic11 i ),lrl.t ang"cn.-['tgcn lreg {']t rllrr 1t,.N;rclelt r-;e eel \ rceûd g..'e-

Ir-r,;hi. 'l \\r:rs ujcl- tle reeelrl;rtige -.rtaP lar) \:.for'=
i.l i j t leliliç,rili- ti{:ieI}cn, inii,i.È1" 1\'cl iret vcrrv:ircl gc-
lrir{ r;rrr ce1l ordr:irirtz.Ê lncnigtc, Ce]i !erilr€ilqiilô
t.':111 rr:nlriniirctgn,',/r'ol.11rir-1rg-.il1en er kilr{lctg'e-
srh rri, :r ls,r>r ,1< \':rrr 'T: gekras i':-lu \Ticliin ûp {ie
stirittstf.tii.ert.

i:lt.rnrlt:r'clrn 11r:r1..:elrng.err t:s':.,rirtcn rrit t1c lit:ir-

iiug va;r 'licn'e.li. \ erschrikl rlLrrlrtten ze: \var'
kel.ende grijsaarcis, ruut'iris. r.iic itritrnt: l<iirdercll
i:ij dg irand \{-)ortlrokk{jl, jusg'e rireisjts nret i:aii-
]ien op de sclrr--rutier-s. I r.rr Jt;l.ur!:t1lxr,r.;i1 gci<icetli'
zieken we1-cle1r up i<ruirr.:rgtns',r;r,ilgedurvLl. l:e:.
lrvaalftal lçincleriJr:s l;igeii ie st:lir.ccurreil iri ':tl
jtoQ,iiiar.

'i'a- r-iritit.icn dicr ll-ir,ell >l;rptc11 nl{jeStÉil bc-
jllrelll'{jc soicl:iie1q, lrci hûrriri gcili-rge;i" de rnil1-c

in dç hiind.
l)tn g'ezi.n -.. ', a.irt, nr,rt'tiel rl1 ';;ji kiucle;-en -

bleci voor het hek s'Laas.
u licrtirt lnaiir. blnrin onl '!!t f uJicli ,;, zei.citu u.t.
r, f{etrn, nÊct}, \\'e h.cl;irç:ti r)irru içici!tstc i€iirt

rttr. \le n he.e i' i irci i )i-l Ér lt i;:r r- g.t ir r;i;'lerr. I-i r t i '
t\\'ee jij,:if o.uci. lili-i illipç r.itis, r;nr jrrt lerug It:
\ luLlctl I '

,r ùl:r,ar \ù';rt gcbcurt 111' t,.)clt :' )
< Zie 1TIâ,â.f. ,r

llc i:o'er wrrs in di: rich'L.ing i aii 'l'itrttri, lJ.-
ltr:nrel rvas ir.)Llil. lli.rt\ err cn iitiizr:n >iÛl1dcg riu;rr'
iit ii,.:iitc laaie"

l),: .;lr-rchteli11gL.il \\'cr(i(:ri hit,r en ria"r criLlcr
ri:tk gcbiucLt, niiin rc1t,i1 kampcr:rcleu op sliaaL"

Oiil 1U rrui ii\i'ii1il rcii Bt:lgrscil ser,gealli olit
nreitlel, dat cle iicirterhoetle bij Roosbeek eg Bar,i-
l.erscrn doo'r dr: Duifsr-rhers a:rltgci'ai]t-:n \,ras Ha'
rv{}ttien e,tl rlr{jlt ong'fii\\ ij j rjid { cu r-'r111iç1r zLru ;ri111-

i'i-rcri,ip. i)rnzc rr'a1i{rrs girtgcr} rirrcir,lijk per rijl -t,
r.lr: i.L,rktr:r'S \ tlr1i'iiiiSulr, en {Jir-} 1L iirrr ti':it-err iLlI'ir
: _ {.L (':rLi-:,',:'i;/.r.rl ::ttnUU.

i cgr:iiiii6rilir-i ..rer'd u,- it 5r rr |11,{u iriruerrgc'
bi:lci-ii. Ee-rt iichaaltr, lrt gçp i-'i.tuiiL: jas gervilt-
k,clcl, iag op strtlr in een kari:l:tjt . L.ti-t -.;rr-.oupir
l.l ur,ti Burlste ol) de steelrea.

tr{gr. Depltiige ,en }1. i'hier.-i licschel zicir olr
i1ç1 rvai;cutjc en brarrhrc11 inirr vrcesrlijlceu i:rst
r rr de o1**r'atieza.Li. lJe SL\\ urli.i(. \\ra5 ( r'r grsj)ier-
c1e \rl:'.rning. I)e ::echt,e,rarrn \ras '.iicht l-ri j cleit
rcltouticr \\'rggeschoten, rle \o()i-1iir1<eiarrn r.er-
irrijzrlri. 11 hct rlor-rr ]rnrit I>evuild gel.aat hing,:i;
(lt i)ogL'it r.rii btin kasseu.

Dc ungeiukkiqs rl,'as nog bij kenuis. Ii:,ni:i't-
;rik 'I'hiéry hoorcle zijn liiecht r11 betliendr: i.rcu,
-\:r d,ez{3 piechtighejd, nrcrui:eklç ,ric gen.t.rlitle :

', I.e ve 13elgiir ! r;. Profcsc{-).r Sclioi:i;iiert, <,iie hrr;
{)p(-'rL'crcn z(iu, \ rrrclooÏ'Je zijn slil<i<en, 'io,en iti:
h.ei u,erl< aaltline'. Ds dorxl .)ntl,er1n.le zich orer
dcrr lr:r-nrinl<tc. ln rien zak r':ri1 zijn orrde::r.t:t
roit,rlr:n \\'| cell luel tiloecl do<-'rlrcr.ktc,n l.rt'ief r,irn
zij11 Lrrcc'iigr: r L)ûs go,ed uw pliclrt ,,, schrcef zij.
u !rrclr:clig wel uw Land. Fiier iridtlcri rr:i.j :rlli:n
\(ior !1. God bcrvare Be'giël ,,' 

-\nc1gr.e \vagentjcs \'û1gd,efl. L.eu br:rcht nlls ccn
g.root,en jouliman, met biocd bedrkt. I)e rccht*r-
\\'an-- rv,its .,rpefi r:rtl br:vc,n tot bc,-ttcrien, de ln,c,--
jippes ,en cii": kin, $arcu g'espletçn. I)g- gen'trlrdç
it:rd ;ze lI z. jrr gcrdelrir,ur ()\-cr zijn i,t'rretl,'r:g, 1;r:r.

ÉIebûndt1l,om dc stlkkerr r'lecscir, olie bij 't srholi*
ken r':r1l de lirr lf iege.ldeu, s,iimcrl t.e hor-rc1en. Ilij
naakte zich bekend, en th'ui<lr. zijn i.reugdç uit,
Icliçr'bergd te zijn in het hosPitai;rl Sint-'l'horrers.
'i \1'riscen cud--ctu,clcnt r.'lrn Lc'nr.c11 cn luicl in
<1ii g'çl.xtux' ltulig.g' r"gorcir:rcIt |1ijgri'",oorrcl. Z,u-
ii:i'clags vuor 11ec ùoriog rras lrij i1 't liutclijj,:
!rltrÉ{ictl. l*Ijj onclerbrak zijl 11 is i,e (!çnua, r.rrr:
lr,:t larrrj tL- lioincn diene;.l. \'ri'rtics dagen late r
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l,eule$: Statieplaats vdôr den tnliog.

'i'ri'rl iri; dt.,r-r; .van n<.rt,ldlt;liiqc ilrrillllicii q..ij..r;
irtt. l)okiils ùIl'r'erplecesteis tlir,'trden ireiu i-'irt,
'i),,-slc ,rrlrg€1r toe, en hij genas.

I)e11 roigi:uclcn rrrtrt!'t'rr, ont ,l ilui ) \ t:rtrciL
!t-arj de Ilarvcrre-st. ollzc û1ecst orld,êrneuic'ndc

';runkarciier, naar li.oosbecli cl j.Jautersenl, in de
iiilt(,), eeil g:inst:h niÈu\\'e r, l)iarL-lJouton ", r,a1 4,1)

i-,,r;ir'ti<nliilLr:ht, rlig 11Ç unri;uirLlicic van -\1. Ler-l-t
I):1r ici gcirlcgcn ii:Lr'1. Ilc :i,r..o \ ,.)( :rir alii: rI:u,.i:., ç
{tJ\,\'OlldCtl aail. Lç1 r'itt1 h,.';t \\ir5 kiriitrltii;tr:..r.i
'.i.... I)o'.rr cc1 schot gc'troiien, i:,g it', l;:; li*,.-
i,r.',;k 111 ee6 gra.irhi. Lcrr I)ir:rslir r;liir:içr h;rrl irrr,r
ii.rgen rtçu eclt s{)ltr i:11 l-li.}t) ù'tritli algcltrrr;rr-tr.
i);rn llr,arn eelt iiatro€lje.

,, l:crr ofiitricr I r riep eerr {ler r}1ar}t-t,eû.
rr J,:r1cn rvç ltern afntal<ett I ,, lruilrle een 11trdcf.

zijlt g.\!'ccr afschietend,
I)'cn ongeiukkige n oIli,,:iei' 1,\ er-rl (.1i, i r:cjr1!rl'af iri

r,e-.rbrijzt'1cI, en clrrze ntoest {:lift)r' tl1 r.lr.rkrers lrlg':-
zef ç'61çl'ç'11,

I)icn 1'.)" Augttstus blccf cic starl soruber cn ee-
r.L'ukt. l).e verhal'en der vlur:htelingen harlrl*:ri ,,'r'

i'eel angst ver\r:ekt.
'l'roçpclr troklçen haaslig tltxrr, in tie richtirrg

las Autu'erpen. f)ie terugtilel',i \v;ls lol vall nij-
pendcp ly,s6rnceci. iien pijnlijl;c sr:hciding b.egon,
an lvij u'iste1 niet, hoe iaug c'lezc zou clurtn.

Orn 1 .uur nan:iclclag hoolclen lvc kanougebul-
der in t1ç. richting der: '[-i^nsche prrort. C)nze a,r-
flllcrie bescher'rnde er de laatste Belgischr: batai-
jcns te3en dc achte-rrolgenclç l)rrilsr:hçrs.
. Grocpen in[ante::iç l<vurnmc11 noq vo,o,r"bij. Onr
1 j /2 uur rend.c ee11 batterii i1 r'olle g'alo1; tlocr'
tl,r: Ttenschestr,aat, trr rle,:irtillcristen i'iepu'n arr,"
c'r hun do,crtocht t,te :

" 7.jj zjjn daar ! I
-l of zoor,,er clr: hi:c;"l-Icrvtl de (inrbcn.
Ifet rvas ! uul in .le.p namidtlzrg..
Irlots klonkr:r-i lian rl,c '.fiensche pûoil gell'cer-

schoten. Ilc1 ri;rs c'elr \erlvoed gekû€i. Ile,l Bci-

g':err -,,riciirrLi, ç!i1 irioi i':Lri ltrl tj":'eginlLû1,
ri a, g;.r;scir elicctl achtcr gribli-'.- e rr. llai:i<crs en
l;urgers h;Ldd.eg irem io'egcroepe.1t zich 1ç r't:rrv!j-
ilcrsl, naar hij b.leef koppig, u iitle geen voi'i
rvijken, Dc razernij zaL Lo ztJû irartu; zijll 'r':].r
blo.lhcu. \rll1 een koortsig ltlui ; liilr iiltl.'11 .,a,,:
kralupachtig oir elliander gtl;1,-n''d' 1r\ ir: u..-rl lt,--
n4,1gu, $'is ourL \e;:le11eit \\;ii ui irr ric zl.r.l "allclicl ;rcclt'rigtrt hçiti cr.ngtttg. ri cllie vi:i,-rt-ttæ
',*r,l z.1[,r{-rj!;] (Jiriih:igricl. }Iti ieger ti'li" r.;f i-
lui. llitli uur lLfgt-r''.ti:1, tll:1:1f il:l ::t,::ti *lir jt i,
ailcen in dc sîillc 51r,aat. llij ."1,r1-t guLrlt,'. r'it i;l t1,..

ecil2raanlheici, orndal hij het als zijn rrlir:hi 1,,'-

schourvde tE blijven.
-I rveeltonderd mete r van heni a1' O;idCren ,Je

cerste I)uiischei-s. \-tl tcltolen a':htcr L'eji llri€\ cn-
iru--. op t!e1 h,r,.ri; r-l;;-['ictl-sr-hÉi iil,i].iit lrgî rlc
ci:Lpi>crg :-',ar;, tlikl k:rlnt, s,:irir:l-.

I-r i:lrjve1 hcrn t]og I kartouci-icn {i\trï. .\.irl trr-
g'eûen, die' hr:nr haddcn ttlcgeroepen te Ïitrr:lit,:i,
had liij gezeitl, rlat hij rrcrsl: ecill l)uitsclrcrs zcrr
lioud leggeii.

De vi;and aarzclt i erÇr ge\r:eidig ger'.'ee,.r'r uttr
wor(iL op dc bricl'erlb1ls, \çaarb{}vçn dl- blaurve
rook va11 't 1<ruit $':litnt, gerir:ht. (jn.''crs';t-ro'rr-L

mikt cle pir,ri voort i iecier l<+gel cl<.rct ccn n]:ij:i
r ailcn.

Ds Duitschçrs \Àor€len kLlrijkcr.
De Belgischg soldaat h'oort, hoc eetr hufilte:

olfir:ir:rcn hen aauzet en vloekt" Iicn stille lach
slxleit om eijn .rnond. Hij is kaLn, 'ir'a,ni hij rveet
d,at de doocl acht,cr hem staal e11 gÉree'{l is hent
in zjjy l<oilde armen mede tc \'{)ercn. Hij voei.i
d;it lrij ster'\.eu ga'àt. maàr hei i: voor ;lj1 \rolk
en Koning, r.o'o,r zijti lie{ r'ader}and^

Ruslig' mikr hij, de, cl,vxl l<an nog *'r:l één
**tonrlr 'uvachteu. Orn hcrn liuilen dg kogels. drull'.
pcler lcer .11-. loodslag; de kleine piot keni gcert
schrili. hoe.çel ht:t bloed stiiaan uit zijn dapper
lich,aa.rn bcgint tc vliederi. i{ij $'eet vol te hiruLlL'!!
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ver's,p,crt de bâan uoo'r clq Duitschsrs.
Verscheide,ne l<o'gels zilten hern reeds in hct

Ijf. Hij kan zijn belolte ni'et houdeu. Slechts r,ijf
der acht kogels hebben de1 weg naar een 's vij-
ands harie gcronclelr. Den zesd,q zal. h.ij niet vcr-
schicten. llij valt voorover, de cloo,cl vliegt nret
Irenr naar he1 lrrnd d'er dapperen. ,

Ja, z6 zijrr <laar !

De I)uitsclr,ers ko,nren ip tu,ce kolonnen, t1c

eene uit Limburg', tl'e anclere uit dc richting' Tatl
'liert,e'n. lri,aar a:rnlcirlitlg ynp g€vechtcn met cle'

achterhoedcn v,arr het op r\ntwiêrpcn terugtrck-
kenrd ll'eleiscir leger, liebb.en .z.s zicl't ontlçrrv,çg
reeds ms1 menige gruweldiad bczoe,cl,eld.

Op 18 Oogst, tusschen I cu, I u. 's mo,rgells,
over,ronipelt dc holonne uit Limburg met H^ewer'r,
schote'n een anrbrrlallcie van de 2" l3elgische lc-
gerclivisie. $ciestigd in cle kostschoo,l de,r Domi-
nikanessen, 1e l-ubbeek. Bij clien o,nrechtmati-
gen, onhe,irlspellend,en aanval ijlt een arme {.e-
wolldc. ko,rp,oraal l(alcl d.e Jneger, met opgeh.c-
vetl arl"nen nla,zlr buiten enr tracht te ontvluchteu:
een Duitsch soldaat neemt hem ig '1 vizier cn
treft hem doodelijk aan het hoofd. Ds andere
g,ekwetst€n rvortlen van hu1 ieger gctrokken en
in hun heud naar buiten geslcurd; samen met
de rrrplegers cu cle, .voo'rname gerneenten.aren,
w'o,rden ze naaï ee1 weide geleld, een kwartier
lujten het do,rp. Daar mo,etcn ze allen als ge.

'rrrlrllt' lx)( ! (',n lrttn hlrnrlt,n {j1.r:til"ltt,tt, i ntr.ii ta:jt ,.,r

i)ngegcllcur(l itl I vap sornnrigcll scheur'1 nrcl zclis
tle kleererr ; llatuurlijli o,ndcr doodsbetlrtigrugcrr.
Varr g uûr's nlorgcns tot 5 uur's âr,oûrls rcr-
br-'itlcn ze, wirt lot huri zal bcschortrn wt.;dcu. Zc
li,ordeu i'oor tlcn cloocl ltchoed <16or de kioalic bc-
rnitldelirtg I'an de 7 stcrs cn \/?ul eenigc IJrritsr:hc
kostscholiertjcrs, tlie b.cvcstigcn, tlirt licrnrrlrti rrir
rle irrlrl)ulallcie gesch(]tcn, ircelt. \'an a1 tlcze l<\'cl-
lingen kunnert a.ls sl:rchto.flç15 gctrrigcl, nict lrl-
lecn de tiel<cn cu dc burgenrccsl(1 v;111 Lubbct:l<,
rr):ii1r ooli i\lgr. graal de i'Scrcliics <lç \\'ourmct -
vrnr, voorzilter \',;rn '1 Fielg'isch l<ollt:g,c te l{onrc.
(JLrrtlal rnttrr ct:lrtcL zijn tvoo(lc o,p icmand nroqsl
Lot:l111, :,;tal< lrteri oncrcr l.r,rbbcck, ii1 '1 Sint-13er'-
rrardsgrhuchl, .['i lluizclt in trrautl crr cloockl'e ccn
tloziju burgels, tliq cl,oor tle vcltlt'n wilricll ou1-
r ltrchten.

l)e liololllrc di,c'uit 'i'icncrr horui, l:uLt gijzclazrls
r-rit l'icttcn \()oroJ) nrarchc,ercn. ll;relrirr<-te l b'cr ir.
cicn zich tl,e burgeme.'strr, gçrrrt'cntera.arlslctlcu
tlt \oornarilg jngçzeLcoen. ,\lç1 strrrrrt zC tcrug
na;rr Cu.mptich, den 10" L)ogst, om 5 uur 's mor-
gclts; z.c lrt'bbcrr tlsa l)uitschers als schild gc-
tlic'nd tcg111 rlc [icigischc liogcls ; twee huuncr
zijn gei.vond.

Overal wrcçl<1 rnen wreedaarclig o,p dg do,rps-
bevolking clen gcôrdende,n wc€rstand van ous lc-
ger. Op l{.) Oogst. om 2 Il2 uur namidclrâg, val-
lcn cle s<.rltlatcn va1 't 149u regin'ren1 \Vesemacl
binuen: bij wijze van handgifl dooden ze zontl-er
bekeu.de reden r'e pastoorsnrcjd, tle 8O-jarigs I3ar-
b:rra Sterckx, en Bruno Odeurs, eell sul, die loe-
vallig op den straatwe- liep.

'l-s Linclen: 130 r'erwocste huizen en (j vcr'-
nroorden.

I,e l3ovcn-Loo, 3 kilonreter v'iur L€uven, w:raL
'1 13elgisch legcr' 't laatsl lvcr:rstarrtl b<xxl, stcel<1
nrcn 27 huizcn aan, et1 wanneer cgn boer, cloor
tls llammen opgeja.rgd, he.envlucht 6os1 fis1 vçlcl,
sla,at een kogel hem neer; meu raapt g lijl<en op.

Op de grens vall I(essel-Loo wordl dc nrol6-
1taârszoo11 gcpakt €n onder tls oo8'err vân zijll
r'rrder r1oocle-eschotern : dezc rvor:clt gedovong,en tot
laal in, clcl 14ç1-t1 haver te pletten voor rlc pa:rr-
<leri.'ls Rllrtrrvp,Lrt, irr de IJzcrenlvegstraat, vliedt
cen gczilr voor den nakellrlç11 vijanci : rnen schiet
er o1), er v:rlt ecn twaalljaria' clochte r1je, <loor ze-
ven kogels cloorboord.

Zietlaar l'citcrr die jn dc gcntcenfç1q ten Oostcn
Vatr l"euv,cn, zijtr |oo.rEev,a1le1 op lB cn 1tl Augus*
t us.

lln nLr hicltlen <le Duitschers hun intocht te
Leuven.

I3urgemeester Coltns had op de muren c'ler sta<l
plakkaten, lat,sn aanplakken, waaritr hij de b'evol-
king tot kalmtq aannra,ande.

In tlen ocirtc,nd va1 den lltrr Augristus zond hij
politieageutqn cn burgerw,achten in rls votri<sburrr*
ten. om de bewoners te terwitlia'en, da1 zij alle
nog i1 hun bezit zijnde wapen,c,n bij het gem€en.
tcbestuur moestcn inleveren.

Tegen 2 uur klvamen de ecrste Duitsche sol-
d,aten Leuveq b,innen, door de lllij,tle Inkomst-
sl raat.

l)e Duitsche onderh,andelaars begaven zich
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.Algcrleen zicht op Lèuven vddr de verwoesting.

naar het stadhuis, 'I-ersto'nd eischten zij, in ruwen
en onbeschoften vornr, een b'elangrijhe hoeveçl-
heid levc'nsn"ricitlelen op,, tot eep w.aarde, naar
schatting, vatl me€r clan 100.000 frank. Zij w.il-
den birilen 48 uur levcring van 40,000 kilo
vleesch err 51 stukken wijo.

Omstrcelis 2.30' uur cleed iret gros der Duitschc
iegers zijn zeg'evierencle'n intocht in de'stad, wier
st.raten bijna geheel rtrlatcn warell. De troepen
tro'kke1 door de St,atiestr'aat en doo'r de voo'r-
n:ramste str;rtctt cler st'atl, In cle fienschestraat
ve'rdubbelcien krijgsgczangern,cn krijgsmuziek in
l<racht, nabij het nrilitirirc zickcuhuis, w?lar mcn
clc I3elgischc so'ldaten bitirrcrtllraclrt, die gekwetst
,u,,.cnln de gevcclilcn bij Baute'rscLl-l tt.l t-otltlonr
Lcurneil. De T)uitsr:hers rJltven loor,al blijk van
huu onbthcorlijkheid €rr ollbcschofthcid tegetover
cle lerlen \:all het Roo,cle l{ruis. 'l'egen {a'1 avo'llrl
ch'erig1'l. ccn o'fficier Fen Pricst€r-\'erpteeger en een
cinne, die. cl;crn anttbancl va11 he1 Roodc l{ruis
rlrocReu. mct delt dood,

I-Iàt Duitsch.c hoofdkwartier vcstigde. zich irr
het gerechtshof.

Dé troepen wertl,ç11 bij vot2rli'cur ondcrgebracht
b:i de inwo,uers; cle kazcrur:n en schoorlgebo'ulvjen,
rlic door clc gctrrtrt'utçlijlie or-cr'h'eid t'er besclrik-
l<itrg clcr lt"o.cpcn gcstcld wiiren, blcvelr ottbczct'
L)c solclrrten brlliç11 rrrt'1'tcu'elti biltnerr in <1r:

hulz.gn, clig clool' httn circnirltrs rcrl;r1cn u7âl.ctl'

etr pluttcle.r'tlç11 çr ccttigt'\':ttl , o.ir. dczc tler pro-
fesso.ren van (lchucht.cn cn. Serrcie.

20 Augustus. -- Dc ltccr \ralt clcr lit:leu, sctla-
tor, schepen cler stacl, rt'€rd na,ar Brusscl ge-
vogrcl, rvaar lrij een onclerhoucl mo'cst hebben met
d,err hee,r N{:Lx, rlen bttrgen-reestcr van Brrtssel'

Bij ziju tcrLrgkeer', iu d'en namiddag, r'vcrd hij
als gijzelaar gènotlctro el'ienals de hear Schinit'
schepen cler stacl. B'eiclcn werclett g',evang'en gc-
lr,oudcn op hcf stadhr.ris. Rttt:gcmcest:er Coùins, cli,c

gctlwun-gen was lte t bcd lc hourlc.n, wcrd bcwaakt

in zijn huis.
flalrijke plakbrievell werden in de stad aangei

plakt. Een dezer beval, op doodstraf, d,e inlsve-
ring van alle wapenel d,ie in het bezil van parti-
liulieren mochten zijn.

De bevolkilg bleef kalm .en gelaten onde,r de
beze{fing de.r stad.

Dien morgen h.ad men al troepen zien door-
trekken naar Brussel.

Om vij,f uur '5 ochtgnds was cr een algemeen
ontwaken,

< Helm ab ! r klonk hct dan.
't Was het bevcl tot gebed.
n Floch clclr: I(aiscr ! , helmd.c hct d,an.
En, ournicklellijlc krvgnr tlç grijzc str-oonr in b,r)-

wcgillg. Llit de r,elcllicul<tus rverti de tlanrpcndc
koffie gesciroukeu, crr de stoet trok in de ,rich-
tirng der hoofclstad.

Officicren, clic bij rro,t;rbeleu rclogcerd hadden,
waf€n vol r'ertro,uur,en.

In zes w€'ken zoude,11 ze ,nr€estc,r zijn lan Pa-
.rijs en Frankrijk, cu zich clan op de Russen w'er-
Ile:n.

l\,[a,ar zc hadden 1ict. op <.en oollog me't België
cn lTngeland gereke,ncl, erl<endeir ze. De partij
r,verd claarçioor nroeiii jlier',

Lcur'ç11 g,elccli ;ta n oÔll re usachtig,rn shrl.
Ove ral lag trcst : erp rlc \"octl]adcll, dc ple inen, irr
<lc i'la.rl<err.

In tlc o,pengebroliell huizen van vertroklien in-
wotlers la-g'es a! r'erbrijzcl<lc neubele' bij leege
flesschen. FI,et laatste lerl<laardc h€t eerste. Dc
rvinkels van levensuriddelen waren ledig.

Officieren en sol.datex w'ar'en €r binneng,e<lron-
gen eû haclden hun aankoopen mees:tal betaalrl
nct lloins n Te betalen cloor cle Bclgisclrç regec-
ring , cf u Te betalen cloor de stacl Leuven >.

Een, officier dr,eigd,e schepene Schmit cle stacl
te zullen \:e,rwoestefl, inclierr trvce Beflg'ische vlag.
gen niet terstffrri werd€n vc,rwijrie.rd,
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lje n de r be rot'rlt1g zale:n ,lr'r llrxrgescltooi-br.rt'kclij 1c I-cuverr.

De h,eer'}.-orster, plaatscli j k l<o r.n nr atldant ) ble.ef
zt'er hof f çlijk

N{aar \Igr, L,adeuse, rektor cler lrrxtgeschool,
dg heer I)e Bruyn, ondervoorziticr der lcchtbank.
g11 11of ar.is \tan cl.cu El rirle, pror inr:i,aal raa<ls-
hçer, rverdcll als gijzclaars S'enomen.

De I)uitschers hadden al de rnisd:,rciigers van
hun trationaliteit uit d,e strafgcvangenis losgela-
tcu. Onder h,en lvaren neg€n kerels, vcroordeeld
loor rnisclrijvcn tegen he1 genreene recht; eeni-
gen hunner rvaren gestraft weg'ens aflroggel,arij
en diefstal, en één wegens zedenschcnnis (daden
van clierlijkhei,cl).

Deze lieden u,anclelden nu clo<.rr de stad en bç,
drt'igdgn hun lroegers bes'akers.

Op lerzo,ek van <len prokrrreur des l(onirrgs, ti
Leuvel, liet d,e Duitschs plaats-kom,mandani- cleze
l<erels opspo,r€n en gelastte hen op te sluiten in
clc kazerne. Van cle neg'en veroordeelden wegens
ge\lrone misdrijven, rv.erden slechts zçs tenrgge-
vonden en in de kazerns vastgezet.

De p'laats-l<o,mmandant stelcle het gercchtshof
wetlerom ter beschikking de'r rechterlijke or.er-
lreid, err gaf zij,n verlangen te kennen, clat de ge*
wo,ne rechtszittingen voo'rtgang zonclep hebben.

Bii zijn aankomst op het stadhuis u'erd deu
plaats-kommandant doo,r de sem.eente"overheid
nreegedeeld, dat Duitsche soldaten het ge-eet te-
uruseum q'61sn binnengedrongen, dat zij daar de
kasten rnet petlningell e1 oude munt€n openge-
brokeu en deze eestoiep hadden.

Ond,erwijl ze tie bevolking schrik aanjoeg, kne-
veld'e r1,s I)uitsch,e legerove,rheid het gemcentebe-
sluur o.p alle manieren. \/an toen ze'aanku,rm,
plaagde z,c rlc stâd met rlrateloozc opvordcringen ;

behalvre ontzaglijks hoer,eelheclen levensmidcleletr
van allerlei soort, eischte ze o.,a. dg onnriddellijke
levering van 7,000 paar soldâtenscho,cnen. J\'I'ett

liep al d'e schoenmagaz\jnen en scho'enmakerijen
af çn voûd in 't geheel 72 geschikte paren.

's \r,rijdags morscns (21 :\ugLrstus) l<tvaru er
c'cn officier op hct staclhuis. en zei, clat hij den-
zclfden dag nqg 100,i)00 ù'arrli rno'c.st hcbbel. De
g'erneente-orrerheder-r,antu'oorclden, dat zulks r'<,rl-

str.L.lit ()ltlrlogelijk rvas, dat de kas der slad zoo'n
sorrr niel lirtr-r l..rijCraeetr. 'I'oen, als een marhtkra-
nrer, sloeg hij 'arl o1-r zijlr eigel prijs, zakte tot
50.000, 25.000, lli.(100, 5.000 en ii.()00 franlr, clie
(lc ontlnnger in zijn kas had. \blledighcidshalr,e
rvorde' \''erm,eld, dat de olficier in den zak van
dep schep,en,ç nog 80'fr,ank voncl, er"r dat hij, als
stipt zakenman, aail de stad een o,ntvangstbe-
lijs gaf rran 3.080 flank !

I)aar: mgn, rrolgens de bekentcnis I'an sc11 tll-
licier, lrosl rvat kost geld moest vindcn om de
tr.r;1pen 1e bctalen, b.esloten cle Duitschers, lVIaan,
clrrg 2,[ .\ugustus, de kass,crr der b,ankcn te lich-
tcn. Dc butt u,a.-q schraai. \ronde11 zc op de Yoll<s-
b:rnk 1;1.000 {ranl<, o1> dc Dijle-Bank nroestsn ze
zich r.ersenocg'cn rrct ll0() l:rank. en op cie N'atio*
nale Banli... me t et nige flessch.ell bier. (1)

Nlaandags 2,1, <-rrn 11 rrr.rr 's ir.n'onds, wercl cle
stationsbuurt in opschudding gebr'.rcht. Ile1l lroep
solclaten \\ras pas alngekomen ; tlç berllr,o,ercnrle
o1J'icier cischte op staanden voct rnatrass.en en
\\',rrrrr ctelr Yoor 200 n'ran. Eigsnrnachtig, zonder
clc liommanclantur t,e kenlr'en, dcet'l hij rlen bur-
{e11)eester haler), r-1;'6rqnenclertd, rlai hij g'i1de ycr-
zr:l<erd blijven lan de ciektrische vsrlichting i,an
't station: hij plaatstr' hern oncl,cr cle bewaliins'
\ran trrec soldatcn err, bultlerelal a1s een bezete[e.
beclrcigclc hij hcnr rlct dcp l<o,gc1 , indien men lrct
qevordsrrlc nict aansloncls lerschaftc. f)r: offi<:ier
\îil-c trou\\'ens l;ennelijk clronl<eu. Ook zei cen
solda,at tot cell ooggctuiee; u Ggel er gccn acht
op hij is bczollgrr. , l)e inq'on.ers, steecls voorl<r-,-
n'end jegens d.s soltlaten. zooals het u \\ritbo,el< ,

(1) il;e solnrnen \,verd€lr later aan de Dijlc"
Banl< en \:o.lksbanl< tcruggeschonke;r.
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zeggeo zou, bracht€n reeds aan wat er: huti aan
matrassen en, lee{tocht o,verbleef, to,en de l{om-
mandantur, gerv.aarschuwd, de1 olficicr ber,al
zijn ordeis in te trekken; de inrvoners kondcn
to€n m€t het rnee,g€brachte huiswaarts kee|en.

Tiehier de eerste bekendmaking der Duit*
schcrs :

( Wij voerern oo,rlog tegelr 't vijandelijk lcger
err niet tegcn de inworrers. Desniettemin zij1. de
Duitsche tro€pen vaak aang'evallen doo,r perso-
nen, die niet tot het legcr b'ehooren. Mel he,eft
<Ie AFSCHUWELIJKSTE WREEDHEDEN
gepleegd, ,niet alleen op onze tro'epen, maar ook
op onze gekwetsten er1'dokfers, d.ie zich onder
dc schutse van 't lL<rcde l{r.uis bevinden.

Om deze gewelddaden loo,rtaan te verhinderen,
bci'6sl ik het volg,ende :

1') Ieder niet-militair. die rnet rvapeps in de
hand wordt aa,ngetroffen. rvo,rdl zond.er ntce.r
neergeschoten ; die wordt bescho,uvr,d als .staandc
buitsn'1'r'olkenrecht.

2") Alle wapens, ge\\,'cr€rr, pistolen., biro,rvnings"
wrbels, dolken, çfrZ:, €r IEDER ontploffingsrnid-
clel, moeten doo,r 't gcmctlnt6bsstuur dad,clijk bij
den Duitschen troep€naanvoerder rvorden afge-
lcverd.

\\'orcit er erg€ns ook rnaar één enkel wap,err
ger.onden of wo'rdt,er een vijandelijl<heid op tou',v
p'ezet tegen onze troep€n, tra,nsfro.rten, telegra-
fen, spoorweg'€nr enz., of wo,rclt er onderdak ver-
leend aan, dq v,rij5çhulters dan worden de schul-
digen cn de gijzelaars ongenadig neergescho,ten,.
Buitendier.r u'o.rden d.s jnwoners uit de betreffen-
cle g.emeente verja'agd, en d,e dorpen en steden
zelf s'orden vcr\Toest en ,r'erbrand. Komt zoo,iets
\-oor op straat of fe plattelande, tnsschen lwse
qemeenten, dan wordt er op dezelfdg wijze o,pge-
tredcn teg,en de b€n'oners der beide g€meenten.

Ik lerrvacht, dat è1, genieentebesturen cn be-
lolkingen, door passende rvaakza.amheid c1 be-
zonnen gedrag, r'oor de veiligheid onzer fro,e'perr
el1 tnede voor hun eigen veilis-hei<l zorg zullen
d rn gen.

Geschiedt dit niet, dan rvorde,n de hierboven
;rarrgel<ondigd,e maatregeien van kracht. ,

De l<ornmandeerende gene.raal.

En terecht zei onze regeering in een vertoog:

u Zoodus, het lot van een stad rran. 42.000 in-
rvoners hangt af van een heethoofd, van een half-
gare of van een betaalden stoher, die een of an-
rler l)uitsch sold,aat een pocts z.ou rvillen bakk,en !

\\'anneer m,en zoo'n rvaarschurving krijgt, houdt
rrrcn zich koqst sn beeft. \\/ant die bedreisingen
zijn geen larie. Uit Aarschot, drie mijiel btriten
L,eu\en, komen elken dag vluchtelingen 1oe, echte
m,ellschelijke rvraklien, die slag op slag verhalen,
hoe de Duitsche soldaten cr sedert clen avond van
19 Oogst tc keer g'ran met dood en veru'oesting:
rle stad verbr'and ! tlc beu'oners tloodgeschoten !

de overlevenden gechvongen om r.oor de slacht-
oflers graven te deh'en ! Dat alles gaat gefluis-
terd van oo'r tot- oor, doet u ijzen en rillen van
ontzettiqg. De burgers van Le'uven zijn verbijs-
terd. Zij durvsn amper de str'aat op. Ze wande-

lcn nret gebogen hoofd schuw langs de huizen..
De kual r':rll 'rr rijwielband, een ongewoon ge-
luid, een to,ev,allig schc1, brjngcn ze van streek:
ze spitseg huû ooren en \ir.agen zich af : rvat gaat
er nu gebeuren? Me1 g:r4t 's avonds ùtaar bed,
olrzelier van dsn morg'en. N[çn vsrwiacht allcrlei
onheil. De zeclelijke thermo'meter staal r'rccselijl<
laag. Dat 'alleen al maakt elkg ondsrstelling aarr-
gaattde eeu 'r'olksop.roer o,f {'en. r,alstrik voor ire{
bczettiugsleger bespottelijk, Wie b,eeft, maakt
gcen oproer.

Van 19 tot 25 Oogst h,ceft te [,euv,en gccu efi-
licl oogeubhi: die g-evoclshitte en dic lioorts
gehecrscht, waarin samenzweringen en olll\\:coe
tcli,rrgâr kutn,en outkiern'en sn gedijen.

Ex, dan, is 't niet g€noeg te willen opstaan,
nl€n moet ook or-er de middelen beschikken, rva-
pens bezitten I Maar 6s bevoll.ing is ontrvapend.
Op 19 Augustus, 's morgcns, zij,rr al de gewercrr
clcr burgerrvachl naar Antwerpen g€stuurd. Ze-
vcn dagen. lang heeft nren de o,vcrige wapcns af-
gegeven : jachtger.r'.6ren. revo,lvers, pis,tolen, sier-
lvapells, ouclç sabsls, beroeste,degens, alles, let-
terlijli alles, ging naar 't stadhuis. Ee11 scherm-
meester heeft zelfs ni,euw,e schernrdegens olgege-
ve'n, die hij pas va.n een Duitsche fabriclç lrad
betrokken. Op 't stadhuis - dit moet tcrl(nps
sezegd -, terwijl men beloofd,e nâ dcn oorlog

De H,allen te fæuvetr,
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Lcuv€n: St-Pieterskerk vddr den oorlog.
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alles terug t€ geverr. r,, elk wap€n een briefje
plakte rnet den naam riau den eigenaar, en ont-
vangstbervijzen uitrcikle, waren de Duitsche of-
ficieren bezig met onder elkaar te ve,rdeetren wat
maar €€nigszius kon dienen in den oorlog of op
jacht! Den 25" Oogst, 's at'ond.s, rvas er bij de
Leuvensche burgerij geen \/uur\&ape,n of munitie
me€r te hooren of te zien. >

Volgens de Duitschs l(ommissie van Onder-
zoek, zoud€n de Belgen zelf erkend hebbcn, dat
in de eerste bezefting5ll'çek cle Duitschs lro,ePert
zicfi r,oorbegldig g,cclroegen. Dit gezegcle steunt
op de gctuig.euis vrrn prof. Irelnaire. Dezç ver*
lilaart, dat hij rriet 1c klagcu hee{t over de sol-
datcn, die I)insdags, !i l\ugr,rstus, bij henr onder-
rl'ali liwam,en.

Ziedaar ds l)uitschc metho<lc op hct let,cn bc-
trirpt: !. 3 soldaten kom.en in cen huis, otti çt'
tlen. uaclrt van 25 tot 20 Augtrstus te slijLcrr; am-
pe'r hebben z.s z)ch huisqlijk ingcricht, ol da:rr
klinkt het alarm, ,c1t ze nro,eten ver.trcliken, I)e
hee r cles hrrizes lcrklaart. tlat geclur,encle ,cle lvei-
nige oogenb,likkcn. d,al de nransclraPpr:n bij herrr
waren, dezen geen reden tot kl'agen h'c,bben ge-
ge\ en; hieruit besluit de Komtnissie, dat van 19
tot 25 Oogst, ,naar de Belgen fr:eger'ç11, hel ge-
drag der troepen bewouderensrvaardig is gc-
weest. Me1 moet bekennen. dat de konklusic dc
præmissen eenigszius overschriidt. \\Ic gcletl
graag toe, dat nienig inrvolrcr h,etzelfclc zou kuil-
nen verklar,en als M. Lcrnairc;$c $retcn, rlat lrct
Drritschc leger niet Lritslrritenrl trit boer''crr bcsta,a1,
en d'at het officiereu r:n solcl:rtcrr telt, die tlc g:rst-
vrijheid rvaardeercrr. zelfs iu ça11la;g51ijcl. IVIaar,
aleer te besluiten. lrrd tle Kotunris.sie vit11 C)tt<ler.-
zoek r'erder [ro.ste11 -speuren; z'g batl lurn l'1, Lr:.
rtrrnirc b,r,. lir-rnncn \ r:rgc11, of hcnr uicts \,al uit-
spattingert cler troePen belicnd wrâs, cll dan liacl
rlgze verftrld, dat i11 zijl eligen slr,aat verschcidcn
lifuizt'n, o.a. dic varr ziju kollcga's, pKfessorc.l)

Van Gehuchten, Sencig en Van Mosuenck, kort
en kleis geslagen eo in vuilnisbelten herschapen
rvaren. De kasten vernield, d,e papier,ga ovsr clen
grond gestrooid, h6f linnen uit de kasten gehaald
e6 b,evuild, alles besmeurd met volleerdE zwijne-
rij die geen pen durft beschrijoen - ziedaar de
a,anblik ran menig huis, waarin de soldatsn ( r'an
voorLr,eeldig gedrag > gehuisd hadden. En dit ge-
beurde reeds d,en, 20u Augustus.

Dc l(ommissie va:r Onderzoek had ook het ge-
t,r' kunnen aanhalen van dat arm, vijftienjarig
meisje, schanclelijk mishaudeld door die bcesteir
van solclaten, aan borrst cn becnen door verschei-
den b'ajonetstekell gen'ontl erl stervend naar 1ct
ziekenhuis gevoerd, op Vrijdag 21 Oogst, "

Nlaar dit alles is weinig bespr-oke1 g,ervo,r<lc1r,
o'mdat het overtroffen werd door het eigenlijkl
dranra 'r'an Leuven.

\'Vc hebbe,n geziel, hoe er bij den ccrstcu uit-
val van Antwerpcn ook gestreden rvel'd aal tlr
vaart Mechelen-Leuven, tot bij Campcnhout.

't Was d,e dag van het clrama van Leuvcn.\\/rj
zullen voor het verhaal l1a1 r,e.rslag orrzcr l3çlgi-
sche regeering r,olgen, tlat na nauwkeulig onrlcr-
zoel< opgcstcld werd :

r Dinsclag tg Oogst, van g uur 's avoritls af ,
blaasl dç loodhooru. Vcle versch aaug,elionr.cn
troep€n verlaten ijlirrgs cle stad en trel<ken rraar
't Noorrlcrn, tusschel l-euven en Mechelcn, wa,ilr
dc L)uitschers slaags zijn met het B,elgisclr lcge r..

Icts 1:rtcr trelilie n and,ere soldaten, nriters I'r-xrrrrl,
rvarrortlelijk dtxtr somr ig,e strates yarr de slrrri ,

r]r,et llanre nver de Dicstsche vcst. 'l'cvens lool)t
rloor cle bevollcirrg h,et gcnrcht, dat de Franschcu
ru dc buurt ziju en dc stad lradcrc.n. Het bljjlt
clr:uwel l<'alm t<rt g unr. 'fc ? r"rur stipt (Bclgische
tijtl), als ,alle bewoners binnenshuis zijtt. lvallt na
g uur 's avonds is 't irtlr:r burger r,crboelen ziclr
oP straât te 1'ertqr.lû€tt, breckt op versc1rilleurle
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Leuven: St-Pieterskerk na de vgrwoesting

plaatse11 der stad het geweervuur uit. Wat is er
gaande?

Niemand geeft er zich eerst relieuschap van.
D r straat behoort aan 't leger. e1 de burge,r dre
;zich buite.n waagt, waagt zijn levçn. Een-zekere
Jo,zef Crab. uit de Dicstschesfraat, gaat uit: een
geweerschot vel1 hem. Een vrourv uit ds Blijcl,s-
Inko,nrststra.al' g'lur-rlt even doo,r eeu ruit : cen
kogsl trefl haar tes doode. De soldaten bcschic-
t,err cle gcr,€ls, talrijke huizen, staan onder ma-
chrnegew,eervuur. Dc liogels dringen iu de bene-
denhuizen, in de l<cldcrs, in dç verdicpingen: ze
dootlen clr krvetsenr lul<raak.

Ovçrigcrrs, het verloop is niet overal eender.
In iecl,ere, rvijh is het wecr ande,rs. In de Rij-
schoolstr:iat, bij en in de lrvee grootc kazernen,
rs 't r',i.rn I uur af tot lâat iu clcrt tt.acht ee11 vree-
selijke hcrri,e : ercn dolle hoos van gol<nettcr en
geknal, gchuil, g,evlock cn gebelecl r,,an officie-
ren, rlof gcram op <iq {-lcureli, gejarurnrer vail ge-
kwetstctr eil stervellden. En toch, hog vrccrnd
ooii, w;rs dat alles ntaar... lor;s gcrucht. W,ant
men r,indt alda,ar .no,ch doodru. ttoclr sl).o.lcll van
koscls. IJebbel dc soltlatcn, dic iu cic beidc ka-
zcrncn lugen, dc t-,rurvolrcnclen eenvoudig' willen
tloctt sclrrikkcn of hebben ze hun willcn d,iets rna-
kcn, tkrl zc dtxrr tlc zoogetrlurlde vrtjschul.ters
r.r'cr.ds11 bclcgcrrl I N{ctr gist tevergecfs naar clt:
cirijlvcclcn yair Iup {o,clr.
. Spcl ol crnst, rlc herric c1 't geschiet hebb,en

over,al tl.czclfdc, uitr,r'crliing : cle beuoners nelnetl de
i1'jjh r;oor 't gcvaur. iir zijrr mellschen clie in dc
Licve-\,'r<tuwstraal irr dc Dijlc stapp'e11 ç11 g,aau
schLrilcrr oudcr de lrr.icrgcrvelven clie 't Sint-Pic-
tcrs-lrosPltxnl en cle Lcistraat schlagcn : zç blij-
ven tlaar 1ot 's molracns, met de becncn in hct
*ratcr. Dertig anclcrcu, uit. de Vital l)cccstcr-
straat, liruipen il ccrt liool : orrd,e,i' hcn js er rrtl
kiu<l urcl cen bhildcdarnroritsteking. l-let kcrh-

hoi stroornt vol vluchtelingen: de grafksldsr del
familie..Ileulemans, die open ligt voor een lijk,
verschillende graf gebouwe n, d s begrafenis-kapel,
het doodenhuisje clienex als schuilplaats voor
vsrschrihts burgers.

Evenrvel, de niecsten clenlicg er nict aan hun
huis te verlat€n. Zç r'luclrten gaur,v in hun kcl-
de rs. NIaar niet allen bijtij,cls. De. solcl,atcn drin-
gen al birrn6n, beschictcn 

"n 
rnellen de stakkers

die nog geen he,enhonlL-n vondcn. Aldus krijgt
ingenieur A'ndré cen c:instir. schot rn de bil: liij
is er weken lang do'odclijk ziek van. Mevroul
Verleys,err_is sedcrt trvec rlagcu bclnll,cu. Ze ligt
boven en ha,ar rn.an rvil h;rar naar den keldcr clù-
g^en. .Op clen.overloolt trerft ha,ar een kogel c;n ze
bezrviji<t in z,jn :rnlcn. D6 lrogels blijvcn fluiten,
hij geefl het lijk r4r cn vcrschuilt zich il den l<el-
der. 's Anderendaags llrorgcns nemeu tle soldalcn
h,crn gevaugen en leiclen henr rveg, zondcr licrn
toe tc latcn zijn arrne echte,cnoote de jaatste ecr
te bervijzcl. Door zijn vcltrek wo.rdt, beiralve lict
pasgebor€,ne, een clochtcrtje r.a11 1u,çe ja:ir u,:rn
zijn lot overgelaten. Buren. die het opn;rincl',
vonden he1 geknield bij 't lijk \.an ziju rnoçcler.
Ds liedcn, clie 't lijk wcggeuomen hebb,en, bc-
vo,lrclen dat h,et hoofd verbriizeld was cn hct hui.s .

lccggcplunrlc rd.
Ziehier een ander feit. Op Dinsclag nanricldip.

neflren vjer officieren hun intlck jn eeu villa bui-
ten cic llool'ten va-n Leur.cn. Ze avo.ttclnr:rlen orn
$ rtur, met mijnheer clt mc\rrou\\,, als opeens blri-
ter irct geweervuur uitbarst. 1'errvijl mijnhcer
lraar bo\/cll holt, om zijn kindereu, 10 tot 4 jaar
oucl, u,:urr dcn keldcr te ltrengen, ijlen tle officie-
rcn de deur uit. Eetr van hci'r rlo,ct of hij gewonrl
is. konrl rv'cer binneu cu beschultligt <le huisbc-
\\ioners va1l te lrebberr seschotcn. Daclclijk claarop
lionrt ,ç.1 s1.11 111r1çrc, houtll zijo pist<ruI ond.c,r clcrl
neu$ \'arl. rir,cvr.ouw cil eegl haar detl hogç1 Éra1|.
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Meçro'urv vcrzoekt, dat nreu '1 huis zou dooLzoe-
ken ; mcs geefl to,s en r.indt niets. Ondertus-
schen korn,en de kindersn alleen va1 f6yç11 s11

zeggclr, dat d,e Duitsche soldaten z,e naar hun
ntocclcr sturen.l\{evrour,v n'il g,aa1 ziçn rvaar haar
rnan blijft. Men laal haar daarto,e cleri tijd. niet
cn zel haar buiten met haar half-gekleede kleiu-
tjes. In het Duitsche ka.mp, dichtbij, rvo,rdt ze
dcs heelen nachl r.'astgeho,ud'eu 1 mçt haar gezin-
tretjc is ze getuige van de plundering en derr
br,zrnd r.an haar hr-ris. Om 5 uur 's morgens ','er-
schijnt z'c voolr' ecn soort krijgsraad ; ze wordl in
irijlieid gesteld, maar met bevel zich naar eelt
bepaalci.e plaats te b,çg,even. [,{evrouu' verkreeg
ecrsl zckerheid omtrent het lot Yan hzrar gemanl,
tocrr het puin van ha'ar woning u"erd doorzocht :

tl,aar ontd,ehte men hern, geheel 1'srkoo.ld. Dc
i.lnne ûran w-erd rvaarschijnlijk vermoo,rd, toen
hii 6. ,.'O opliep om ziju kinderen te redden.

Dc lieden, dje hun,keldcr konden bereiken. ble-
ven claar niet lang veilig. Ze rverd.en er u,eldr:t
nxgcz.ct door de vlarnmen. Want het groote
lrritnrlsp,cl gaat beginnen. Soms wo,rdeu Tç- çr ls
gcl<,,-roid van buitenaf : di1 ol'erkrvam o.,a. N{. Le-
rucrtz, bourvkundig,e, leider lan het t,cekenr,verl<
aa.n cls hoogeschoo,l,rvoonachtig in een groot hce-
renhuis aa1 de Tiensche r,est. Vader, moecler,
liinclercn, een 84-jarige grootrno€der, nret zijn
:rchten t,e zam,en, hadden gerreend in de keld,ers
vcilig te wezell. Van 't g'€\'a.lr bglrrusf, loopt de
i ilclcr u-errr n,aar bo,vel cn ll:rar de voord,eur, ctt
srrt,ecl<t den offici.er voor clq zijnçn om erbarmcrt.
'l'o,t eernig antu,oord krijg^t hij e61 kogel, dic h'em
lelt. Zes claserr lang ligt zijn lijk onbegrar'çn
ondr:r et'rr boompje op dç vest.

I)oclr nicts or.crtreft i1 koelbloedige. planm:r-
tig,e s,recdheid rval er op rlen Tiensch.en steen-
rveg' gebeurt. 't Is :rvoncl, ontstrceks hallnegen;
een officier tnet t\.ree soldaten daal1 een lieldet
in : hij vindt daar cle fanrilie N{aky, riarler, ntoe.
cler eu ti.en kinder.en, ioltallig bijeengepakt in
een hoel<. Hij geefl bevcl clen yacler neer te schie-

tcn en maakl hem zelf af rnet een r,evolverschot.
I):rn lionrt de oudstc zooll aan, clg bcurt ; als de
strklaat vuurt. zalrt hij ineen en blijlt berveging-
Io<-rs liggcn. Daalna cle tu'eede zoon: hij w'orclt te-
gcn de1 muur ge1:laatst en krijgl cen kogel in
clc zij. I)aarop bcr,sl om de oudste dochter te
dooclen; de soldaat, rne'nschlievcnd, rveigert. Na-
clat de moeder en de kleinties het bloedwerk met
ontzetting hebbr:n irarrschouwd, rnocten ze er uit;
dq mo,ed,er wii het lijk van haar man ees l,aatste
llra,al aanrocren, mâar de officier schudt iraar
dooreen. -Vervolgep5 rvordl hç1 huis in bra'nd ge-
stoken, cn tu'ee dagen latcr, 27 Oogst, 1r.ek1 he1
gansch€. gczin in ballineschap n,aar Duitschlaud:
dtar zal het zes wekel1 blijverr.

De rvoorden ontbreker.r orn dergelijlie grun,elç11
tc gceselen. De gcschiederis zal ze oo,rdeelcn.
lr,rri cn onrclbi.itlËlijh. Àli:st'hie11 zal zc ccn \cr-
scirooning vi:ndeu voor de soldaten, die slechls
sehoorzamen ,âan hurn oversten of dit: zich z,elfs
eelt cnkelen keer in schootren hgldelmoed tegcn
het gebod v,erzetten ; maar liets zal in haar oog€n
de miscl,aad verzachten van dien officier zoucler
hztrt. Zeer vaak zullen rlæ in clen loo,1i r all ot-ts
lerslag tot de slotsorn lcornen, clat cle olficiclcrr
stleng dienen gec,ordeeld om hun bedachte, be-
rekende rvreedh.eid. De b'ranclstichtin'g'en eclen
claar rlrveer recl'cr-r toe.

Ilr zijn vclsch'illctrcl.c nranieren g('\\'rr:st ()nl
brittrtl 1ç slichlctl. ll< 11o.q1ll er etil<ele. Itt cctr hrrs
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&an de Tiensche vest steekl een soidaat ç,€'11 bi:rn-
tlend,en lucifer ,aan d,c gorclijn,cn van een slaap-
kam,er, e,n gaat dan iient:'den ltaar '1 salon, waar
hij 't vuur 6.a11maalit met eer-l r'lam.mendcu stroc-
bos. In cen ander huis, aan dezclftle vcst, gooien
r-oorbijtuffende so'ldaten vurrrp'ijlen in de helder-
vertr,ekken: za springen open en een haard ont-
sta'at < terwijl er stukjes lood op uw handen val-.
len r, zooals icnrand uit ervaring zei.

In verschillencle huizen aan de Diestsche vest
ti:el<kcn de soldate'n 1'6n b6rrgn naar bcneden.
slaan voo,r de p,ret alles :;tuk, besPrcnl{elen meu-
1re1s, gordijn€n en vlo,er met eeu ontvlarrrbaar
lor:ht en stichtcn ditti de noocllottige 'r'o,nk.

Dicht bij die 2elfde riest! na'ast de gebouwen
r.a;n clen buurtspo'orweg, komen tlvee, <lri,e kast-
\\.agens m.et rnanschappen aânz,e1tçn. Op bevei
rvorclt cle deu,r van cen der rvoningen inqebeukt,
Lr;t ccn kasl rvo,rdt een b,aL gehaald en 't huis i:n

eegooid : 'er ontstaat €en h,cvige ontploffilg, d:ln
zurarte rook, cla11 vlammen. Het vuur deelt zicl-t
rnre aan 't heel,e stel gebouwen. Op de Vo,lks-
plaats is 't een officier. kleirr van ses.talte. ietrvat
e'rijs, met een ban'd orn het hoofd, <lie cle n'erk-
z.aamheden leidt : hij schreerut'rt €en l)c\iel en €r-

rvordt een sah'ç xfgsl'uurd. op een rzrngc\\''ezcn
huis. \\iaaruit rlc projektielcn ziin's,amengesteld.
rr'cet ik îiet. \{arr h€t \-urrr pakt ni.et dadeliik.
lret smeult. schijrrl uit te sâan. schiet eindeliik
ôp. I1 't Para-ntag:izijn, in de Stationslrnat. mis-
lulil een cerstc poqing i nlen nroct llerhc'eitlncti:
nren siingert een balleije cloor rie gcl)rol<en cili.e-
gelruit. cn drtmaal ontstaat rle brancl cn griipl
rn61 vçrcl€r. Gelijl< men ziei, is <le krrnst ineeu'ik-
keld e n afe-eu'isseld. ?etroleurn. naphtâ, nitro-
cellutose, brandbonrmen schijn,cn een Q-roote rol
ie hebben ge-<peelrl. -{1 tle vondsten <ler tnotlertte
ïuurrverkkusde l<omc1r cr bii tc pns. FIet \\'erl'-
lij''t hestriurd c1r r.clbrachl rloor mattlrerr lan het
valr. Dg branclstirrhtersbrigacle b,estaaf u;t . \'er-
scireicler rilcægen'en r-errhht 6,uot trqtiritc t::ak
op verschillencle plnatsetl 1c:-c!ii1<. llen eloorl.
horrclt stil vo,or bet ee rste huis '1 lrcslt:. \'itrg
b'eul<1 zq cl,en,ren cn ranlen in. çn l':eein{ rrref clen
boel te plr.rnCercn \4ecslal slant'lt zc rnidden in
dr: r'oorkamer de houlcn nrcubelen oo elr rnaali{
daar een brandstaocl van. I)ez.elfde r.errir.:htitr:.
u'orclt stelselmatig alle' drie. vier huizerr herha'rld.
clarr rechts d,an lirrlrs. De vlammcn riiz'en vilr-
rlcn en vereenen zich over tle tusschetrgr'l16'111r''ç1t

of du'a.rs oler de stt-a.lt hoen. Het vuur kro'nkcl'.
lanp-'s <le kornjssen of iaect br'ancllont,'1' orr. Illi
rve-ldra is alles éérr iaaienclc gloed.

\\rat âe.r.vo.r.dt er i,nrniddels v,:rn dc 't';ngeiukl<i-
lren in de kelcl'ers? l)a.t hangt af van dc lrrim tlcr
beve ll'cær<lers en \13 r1 ric rrrenschrier''enclheicl der:

solclaten. So,rns <loor:zoekt men 't huis, eer mcn
h.et in brrld st,eekt, en haalt de beu'oners ui1 hurr
scht-rilho,ek. Die nro,rden clan naar eet'r of andcre
\:erzam,elplaats in cle stad gestuurd. Dikrviils tr-or-
tlel-r cle rn.ann'en van de lrrouwen gescheitlen. Maar
rle sorteering Sebeurt slorclig. l'[en ottr'moet
scharen vrou$1efl mct eenige ma,lrnen c'n ':'nclerr.'
scharcn me1 r'ecl rrranr'ren en een hatttlvol vrou-
w'er1. So,ms lijkex 11ç be;de l<unnen evcn goctl r-cr-
teqcu$'oordïsd. Derqeliil<e grocp,en slaa11, or ':le
Groote l{arkt, op cle \r<iksplaats, in rlc Statioil-

st.ra;rt, aclr'.er he1 koor van cic Sittt-l'ictersl<erk,
oj cklcrs. Ze wo,rden or-eral streng bewaakt'Voor
biir.rr,i ;rl1tn is tle rracht afgrijsclijk gcrveest. Pik-
lic..r n'r: cr, ais r t.rrtrbt'e]<1, éétt grotrp uit.

Dc grocrp bcstztat hooftlz:tkclijli uit r rottl en.
Er zijn (rchter enl(elc manûell bij. Er is ool; cetl
jonge tnr-lecler bij nrcl een l<illd in cle rvieg. Er is
gccn nrelk toot' hct stutnilettj(:, rtla.àr clc soldaten
iijn gocclhartig: z.,e bied,en trit spot jtuercr aan.
\roorj ieder persoon staat eell r.v:rcht. clie de halrcl
hr.,uclt azlr.r 't dtrbbel gebod : clc arntç1l in de lucht
e11 z\\:ijgen I Onderrvijl br,attclen tle huizerr, etl
lnen ziet, gcdrvong,en, het pr:'rch1r'e rtoon aan.
\\'endt ierlàntl cle blikkcn :tf, kol{slagen loep€ll
l'rern lot dc orclc lerug' Een brave \:rollw talt in
zn,ijrn, ltaar blturnr:rri btrkt zich om haar te hel-
peri; de sr:hild'rvacht n'l'ept hcrrr mct dc'11 kolf in

àe 6 n,ck. l{aar tilee iongc tlochters probeererr
hlar op tc richterl : clc eene .lra:rlt r'ctr reukflesch
uit cleri zal< etr laal haar sttuiven, maar ee1l b€est
rr-rk1 haar clc flesch uit de lrand efl *rbriizelt z-e'

booirra.rclig grirrnikend, onder zijn hnk' Ieder
oc..qcnbiiË't'egt m"n tot cle -nlannerl:.n€emt af-
.cl1eid Ïan u$' \'rou\l'€ll, maal<t u\1' test'amellt' g€

krije't z.oo meteen cles kogcl. Deze kon-rediel'orclt
;n âàn loop lart clcn nach,t 7 tot I m'aal herhaald'
Op ccn qàge..cn oogenblik. springt een.officier'
tit of tot', àtgct dan een dui'r'el' itt een vla'ag van

heusche of gevcinsde grailschap, op een ge\'ân-'
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g€ne e-4 wil hem neersabelen, Een andere officier
merkt het en bliksemsnel slaat hij met eq krach.
tigen revolverkolfslag den sabel van zijn kollega
neer; hij beveelt dezen h,een te gaan. Even later
hoort men 't e,igenaardig gel'uid van 't lad,eu mn
ue11 rDâcliillegeweer. Een ,cie r gevang€fl€n roept :

u l"cgt u plai op clen buik ! r, Allen gehoorzam,sn,
cn daar fluiten cls kog'els over de hoo,fden heen.
I)ç schiidrvacirtel hebben rnaar julst den tijd om
zich te b,srgerr. Een paard koml nsertnimelen,
r'or,r d,c r-oei€n der burgcrs. l)aar rijCt een aLlt()
ioorbij nrct clraagbaren. r\ls de berries r,veerkee-
rti'll zcggcn de soldat,err tot d{r menschen: u Ziet
tl,iurr', uw slachtoffe.rs ! ,

'l'usschen 10 en 11. utrr grlt er een gorgelfluitje
cr't nren bcgint te schieten; d'an, opnieuw gefluit:
r:; t 11p11isuil, g,eschiet ; cu zo() t rtr berLt'tei r 'n'er-
scheir.lcn licèr'en achtcrr:c1r. Iin bij iederc schiet-
pirrtij schrceuu'en dc so.rdlten hun ger,angerren
L+:.c; " Ziet g'e u'el. r1l'rrrr ,scliict nog op ons ! u'['.e half-tu'ee. in c]c1 ntorgeû, rvorrlt clc
:,:ir:rar uaal dc Stnt-Martenska.zernç geleirl, a orrr
gefusilleer<l te rvorclen r, he,et het. Ds vlammer
\'€r-qpcrre[ de.n doorgang'. I{en keert terrrE cu
g'aat naar de'Groote \4arkt. I{ier zegt msn alneer
tOt de mannen,: u Neemt afscheid yall uw çrou1v
en kioderen.. r Dezen wordell naar 't politiebu-
reel gedreven. Dei mânnen w,orden voor 't gaàn-
pad op een rij geplaaist.Me.n b,esp,o.t sn beschimpl
ze. Dan l<linkt er een ber,el, en uit cl,e llrussèl-
scheslr;ra1 konrt er een optochl rian {:i of ? ber-
ries. Op elke berrie ligt er een soldaai langrrit
onder een deken dre reikt tot de lcin. De eeiste
selilr'çtste maakl dreigende gebarell 6 halg de
Yuist naar de ger-angenen. De stoet trekt tle Sta-
ti()r'rstraar jn er1, zoohaasl hij uit de oogen is,
torden al de tru,rgers opgesloten in de wacht.
Daar blijven zg to1 's ochtends half-zes. Dan
ste"lt me11 ze groepsgewijs op vrije voeten en
schikt in dezelfde groep alle lieden die naar een-
zelfde stadswijk n'enschen terug te keersn.

u Onzs groep D, zei me een gètuig.e, ging naar
tlg Vaartstraat.Tol geleid's kregel wij tweqdron-
ken soldaten mee. Dq weÉJ is ko,r1 m,aar b,eang-
stig6nd. De huizen branden. we zlen de spiegôlr
ruit \:an e€n j,uweelenwinkel stukslaa.n. Ieder
oogenblik hoo,ren we schieten. Zwervende solda-
ten legge,n op ons aan. Ik vraâg' aan -een van
onze soldaten, of w,s ooit ter bestemming zuilen
l<o.nr,en. Hij antr,voorclt : < D,as Ko,mmando ist hci-
lig, > Inderdâad, \,ve st:ra11 o'n{sdeerd voor rie
deur va11 't huis waa,rin 1r,e dachten te schutl,en.
\\/e treden binn.en. Amper rs dc denr r-eer clicht,
of we hoo,ren een man en, een lrolr\\' ro€pen: uWe
hebben niets gedaan ! , |13y11'.l i'olge11 trvee l<nal-
len...,

Deze geschie<i,c.nis past mct lichte rvijzieing'en
op bijna al de Leuvenaars, tli,, r.rit hLrn hrri_q zijn
gejaagd eer er brand rvcrd gt:,*1icht. Men zou in
herhalingen r.;rllen indietl mcrr r'!e avonturerr v;ln
iedere gro,e,o een voor een 1 Érhaalde. ËIet Duil-
sche leger heelt beginselerr. r.i erkreg,els, tuclrt, en
lrunclell eender irr. eir'Iclcrc ont-sl6ndig|1gdsn.

\'laar tr zijn inx'otrers, tlie het geluk aiet had-
clcrr uit hun l;elders t'e r.rr-,rden gedreven. Men
lrçeft lrrrs hujs in brand gestoken, zo.nder er na.ir
1e talel of het ontruimd rv;rs. In niet weinig ge-

qnliql zijn dc ben,oncrs, '1 zij clat hug de pas lt'âs
afg€sneden.. '1 zij dat'r'recs ze vastkluisterctc, ter
p,laatse v.erkoold.

11 ee.11 kelder, in cle Dicslscltestraat, heeft rutti
viil tot op 't gebeentc rerkooldc iijkel ontdekt:
lirclt'r Respclt, moeder Ilesp,en, d,e trvee dochter:
l{cspen, oud I I en l? ja:rr. en de kieine Lafili,
oucl 14 jaar. De ltoucling tler lich,amett doel ver-
mc'eclen, dat de ongelukkigen, to€n ze den dood
eirrr 't rverk zag,er7, hu.n laatste stonden door oI1-
tlerliug lieftlebetoon hebben vrillen verzoeten clr
cli<aar tot hei eind hebben omvat gehor,rden, in
een laa'rstc omhelzing.

Op de Oude ùIarkt, bij de Hoogescl.roolboekt-
rij. zijn vad.er, mo,ecler en zoo1 Symo,ns in htrn
kelder gestikl. Let q'el dat ze bijtijds hèbben rvil-
len vluchten. maar de soldaten hebben zs in der)
brand teruggedreven.

Aan den Tienschcn stecnw,eg is hr:t echtpaar
'l'erclavers, 74 en 73 jaar o'ud, gestikt, en ooli
hun schoo,nkinderen, de clrie Van de Broeck's, t1'

zamen vijf personen. 'I'r'veenra'al hebb,en de onge-
lukkigell dc soldaten toegeroep,en : t \\re stncr -

l<cn u. laat ous er ui1: I r NIen hceft htr11 gealli-
uoord: u Nein!, En als zs, den dooci nabij, totir
x'iiclen ontsr.rappen. lieef1 men 'te met rls bajolic'
11r-r.iç1 in tlcn kelder gewo.rpen.

Ilrders. oo,k itr een helde,r, speelt zich eefi lrrri-
r e ringn'ekkend too,neel af. Vijf vsrscliole,nett, ee1
ourl'e man, zijn do,chter ap zijn :;choonzo'on, tn'€e
liinderen van g en 7 jaar,rvorstelen rnet den doocl.
I{et hr,ris brandt bor,'err hun hoofd. Hel gervelf err

de richels worden heet. D'e lucht glo,eit €ls ee,r
o,r'en. Het plafond dreigt vuur te vatten. Den her-
le1 n.athi 1is-rprceiL men h€t met een tôx bie'..
[)E rook wurgt ieders keel. De tlvee kinderett lig-
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gen op den vloer. I)g ouciers ho'utl'en ze voor ge-
storven. Sarnen met den su{6 kruipen ze n,aâr
'1 lrelderr,aampje en happ'en naar ieder€n ver-
lrrijgbares luchtlçug. Ze zitten in die hel tot
Donderdags rro,rgens. De ?1-jarigc grijsaard
heefl de vcrgiltiging niet overleefcl. De overise
gezin"leden zijn gclukkig g'er€d, (1)

(1) Deze handeh'vijz,ç strool<t mct de b,edretgin-
gen a,angeplakt op cle rnuren vrn een gemeente
hij Luik:

<Gemeente Chokie,r" * Aan de inwoners. -Ik h'eb van de Duitsche lege,roverheid nieuwe ver-
ordening,en ontvangen. FIet is streng verboden:
1") Na 8 uur's avonds op straat te ko'men (B'el-
gische lijd) ; 2") Met me,er dan drie personen sa-
men t,e scholenr ; 3") Op den spoorweg ts ioopen;
4") Den spoor\'v,eg te beschadigen, de tro,epen aan
t,s vallen o'1 te beschimpen. -- I)e solclaten heb-
ben ber"e1 tc schieten <lp ai wie dez,e verordentn-
gen ni,et nakorrt. De verkoop varn sterke dranken
is streng verboden. Dç café's en restaurants moe*
ten 's avo,nds om' B uur dicht '!vezen. In die gele-
genh,ederr mag men alleen bie,r, melk, koffie,
thee, water eq 'imonad,s verkoorp'en. De huizen
zullen doorzochl worden, Zr:a' men lviapefls vjndt,
z,al het huis me1 zijn be'ivoners verbrand wor-
den. Wie tracht te ontsn,ap,pen, wordt nserge-
schoten. Er mag den soldate,n piets worden afge-
lçr'erd zonder een b'riefje r,,an den kom,mandant.
* Chokier, tg Augustus 1914. * De Burgemees-
ter. r

l.,llrg,riijkc fç,ltern zriu riren gr.'râg,-rp rekerrrrrs
ll,iil,en scrhrijvun viul oLntut:t ekcrti:arc sol{l,atctl, r;r-
clclor.rs-angstig' ol. stontclrotti<<ltr" Dil is, ltel;t,its,
ernmogeli;tr. lrr ellc der beide l:tatst vermçlde ge-
vallen rvas 't. ceû. crlTrcicr clie de brarttlstichl.:,ttg
Jciclde : '1 zijl clus tle oversten clie nto'ctcn, wo,rcletr
aau,gehlaag'{1. Men lnan, te Ltuuuen opzichte niet
te strcflg zijn. Geeil cnkel oog'enblrlc hel.rberr z,c

eenige rn,ettschlievetrtilreid oI mo€d b'etoottd' Gterl
van beidcn heeft willcl ortcler:zo'ekqn crI dc ltuiztg,
clte ze aanstaken, re,ecls ontruiut<l \'vi-lrell. letttrntt
dien rnen h,ad l<lsgelaten, en dic vool de aude: r:n
|n tle weer wâs, vro,eg'zelis aztu een vttlt lt'en, ttl
hij wet zeker was, Llat er riieniattd rncer ziLL itt
het blok g€bouwe[ da1 bego,n t6 l]ranclen. I'liJ
ga| ten antwoo,rd: u Ja.". L)r"erigens, zijn cl nog
rn, laat ze €r bùijve[ I rnen hecft op oltze lr{re lJtlt
geschoteu. )) * (( Orrmogelijk ), wccrvo,er tie ott-
dgrvrager. * ç1 '1 Is zeker r, hielcl tlc ollrcicl vol,
( vrouwerr hebben'het geaegd. l\ls ge twijte it,
korn c1a1 mee, ze zulleg u '1 zelfde verklttrcn. ,
f)ie vrouwen zaten opgesloterr irr seû lokaal, niet
ver vandaar" N{g11 gaat tot hen.. il'len onch:rvraagt
ze. Allen loocltenen zoo iets te hebbe n gezegd ;

ze zwier€trr d,at er nooit ecn gewecr in hurr huis
is geweest.". Wat doet de officier? Hij keerl zich
o,m €n ga.at weer zrjn post innem€n, aan 't hoold
va11 zijn marur€o. lViet ko,ele onverschilligheid rolt
hij sigaretjes, terwijl hij den brand aanschouwt
waarin menschelijke wezens stuiptrekken in" den
dood"

Nooit zal rnel alies te weten kome,n van de
dlarn.a's, die zich in den nacht van !S Oogst, in
de Leuvensche kelders, hebben afgespeeld. Ik
verrueld er ééo tot slot. Het speelt in de Stationi-
straât, niet ver v,art 't station, in 't huis van den
h,eer J. 'lhoreau, een joilg leeraar. Zijn vrouw is
daags levo'rsn vitil een eerste:l"ing bevallen,IJehirlvc
de ouclers en 't kleintjc. zijn er de schoononders,
cis baker en de meid,in 't geheel j personen,dre cle
n'ijk hebben g€nomcn il een ondergro,ndsch hok,
achtcr is 't huis. De brand woedt ronrl en boven
h,en. Onmogelijk zich te ve,rroereu. l)e woniug
sto'rt 1n: Ds uitgangen zijn versperd. Gelukkig
rveersta,at het g,ewelf. Doch de ro,ok dringl in die
sû,ort spelornk, he1 water stroomt er i11, want de
hitte heeft de leidingpijpen do'en smeltefl. FIet
beci der jonge mo,eder is dooruat. Men vo,edt zich
met een l<ilo rauwe rijst, een korsl b,rood,, ge'nige
klorrtjes suiker en wat wijn, dis men uit voo'rzorg
heeft meegenomel o,f die men uit de puin,en heeft
sarn,engescharreld. De kleine wordt gelaaïd met
regenwater; met îegenwatgr ook wordl de jonge
nroeder behandeld. Dat leventje duurt zoo vijf
dag,e'n lang. De go'ede liede,n, de kTeine vooral,
rvaren ten doode opgeschreveu: door egn wonder
zils ze echter gered.

Naasl de personer!, die in hun kelderwoninge,n
het gelukkig of o'ngelukkig einde van hun toe-
stand hebbEl verbeid,zija er die wçlke tijdig kon-
dsn eatsnapp,en. Hun lot is zeer verschillend ge-
weest. De een€n, dal waren de wijslen, kruipen
achter in hun tuin en hergell zich gelijk ze kun-
n€n: daar loe'ren ze op den dageraad €n een
oogenblik van kalmte, om eeû veilige,r sclruiloo,rd
te gaan o,pzoçken. Andorep loopep op goe,ci geluk
dc strraat op : d,e soldaten schieten'op hen. l)e
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niet getrofl:enen rvorden gevangcn genon:en. I)ie
d.e v a ngen.en rvo,rden i'erscl.r ii1 entl behandeld.

I"Iç1 al<eligste wai r,ie ten r.leze weten, o,ver'-
i<r'arrr ,:en achtbaar geziu, aan de1 Tienscheo
stc€n$;eg', h'et gezin l',Iichc,tte met jt,âme. De va-
der ligt op stg1l'gn. I{et is e,en .eerb,iedwa,ardig
or-rderling rran 83 jaar, diE zijn gan,sch leven heelt
ire'steecl aatr d,e vereering en de b,evo,rdering der
kunst. Hij liee{1 h,et Jubel-N,{Lls.eum van Brussel
1:errijkt nret ecn rnerkr,r,aardigs v,erzamçling Ja-
ilallsche kunst, zooals er maar weirrige in Europa
zijn. Hij heqfl \Vag,ner geidetijic gesteund, to,en
zijn genie nog-miskend lvas in Duitschland. Hij
h'eeft boeiende, nruziekkundige opstelien geschre-
\en or:er lLossini en Gei,,aert, rnet'"vie hij bevriend
was. Zijn twee zûnen, de heeren Paul en Albert
hfichotte, zijn lioogleeraars te Le,uræn, d€ eeûe in
d'c aardrijkskund,e, cl,e andere in de proefolrder-
vindelijkç zielkuntle. Ze hebben iang in Duitsch-
lanrl gestudeerd, ein de tweede was vriend van
Kul,pe, professor in de p,rosfondervindelijks ziel-
kunde te Wùrztiurg. A1 de leden van 't gezin
spraheri het l)uitsch haasl zoo vlot als hun mog-
dertaal. Zst er één gezin ni{'est ontzicrr worr.lrm,

dan u'as het clib. FIet iv.erd crp d,e ai]ergernecûste
wijze bejegend. Hr;err,el h,et verhaal ien slorlt*
\&'at voo,ruitlcopt iji) r,ten dag van 26 Oogstr ver-
1et ik het liie,r, orndal het b,etrekking heeTt op eeii
toestarrd geschapen in den ilacht r.arr 25 ap 2b
Oogst.

l),en 25" Augustr.rs, omstre,eks 2 uur 's namiti-
dags. ko,rrl1 een aarlvo,erder r',an een machineg,e-
r.r'er1r3f{exlipg bij 't gezin zijn jr:.trck irçm,en. De
rnâr is geen o,o,r1ogsgor1. ilii achi zijn post ge-
vaarlijk. FIij hecirt aa1 zijrr lcver cn zijn g'ez',t.
en sieekt dat liet weg. Om ti uur blaast rncll
alarn. Boorlschappers konreri hrm sp'rehen: er'
schijnt ir,aast bij te zijn, rr,,ali hij ncen-rt gau\r'
r,va1 m,ondvoorraad rne,e r1I scireiclt nr'et cle r,voor-
dcn; u Golt -cchiirlzc Sie, .jr,'121 gcht's ios ! r> \\'at
beduidt dat gezegd.e/ ls 't cie natuurk.reet 1'al
Lrcn man) die eerr gevaar tege,nto,Ct lo'opt, dag trij
't ii'ef s1 wûLr vcrmijcl'en, rraar cnr,ermijdelijk
r,veet? Of is 't een zir-lsg:lirÈ {ril rrat te Leuven
g-eb,eur,e:r g,aât? 't Is rrirrcilijk uit te rn,aken.

C)m $ uur 's :ir.ontls, rui iiei rrraal, barst hei
g'r\\'etrlLlur los. de kogeis hageien op 't huis.
Gclukkig rvor<ft het teir*iter vau de kanl,er, lv:iar
rlre\jr:oulv zich met den sterr.encl.e ophoudt, liet
eenige ver,Lichte, gespaard. De 1,aclii S:rat v{xjr-
bij rneJ afr,viss,elende a\.onilrrcn, ctr i[ cie 1-rc]trgir
gaai Alb'ert ùI.ichottg buiterr, oin een solCaai tc
vragen wat r:r gaande is. De soiciaat grijpi irer:
incr cr! .,..,rgt hem bij eerr grcep b'.rrgeriijke ge-
\:::]:f€;r!-it' <lie een eind$-gegs i'efiler oncler be$'a-
iing stairi. De rnoeder. i-ergezçld van eerr zie-
kenzuster, gaat dsn oificier opzoeken €n vraagt
haar zoon, terug. D,s o,ffici.er kom,t, doorzoekt hct
hui-., r'ir.rdt den v,ader t,e bed en o,ntd,ekt niets v,err
clachls. l)ientengevrilge laat liij den zooin lo,s.en
schrijft op de deur (zontlcr olrcierleekening) th.i.
h,et huis moet g€spaard blijr en.

'I'e I uur 's morgens ko,m1 er een nictrrr,c bctirir-.
s,.-rldaten. Ze schieten in ci,e vensters. \\-eg'r rs
ciien nieutven aanval, w'ordt d,e zieke naalir:r
kelder geclragep. Ondertusschell, beuken cie k+-
rels de deur in en stichien br,ancl in het huis. Z=
daien o,p hua beurt naar cl,ç1 kelder, z,ekei' r:c:
hi:nr te plunder,en, en.:. r'incl,en er clen zieltog,t;:-
de, o,inrir-rgd door aijn gezin. I)at kalmeert zt
eenigszi.ns: ze hç1pqn herll bo,l.e1 brengen eir
l'cgdragel nâar ,een scho,ol aan den ol-erka,n1 der
str:1trt. D;i.ar h'et huis brandt, rvil cle' mo,eder er
in terugkeeren. om haar p,apieysû te reclden. I)É
olficier verz.el zich. Zij smeekt op' Lraar knieën.
ll-iij is zoo c,nbescha,amd haar te zegtlen, dat hij
haar in die houding zse,r knap, r,indt. Iets lat.er
spreekt ze ee11 so,ldaat aan, ein vra,agt hem oT h1j
1.00{,i frank wjl verdienen. }lij neemt aan, €n,
sarren rnei h,em, gaat ze haar huis binn.en, r'edt
haar schai en b,etaalt he1 afggsp,roken ioo,n.

1\iat haar zoûen. betre{t, die do,e,t men ais gij*
zt:.1aars vo,or een batalion. rnarche,eren, dat op
LeLrven aantrekt. Ander,e burgers trio,rden huli
to'egevoegd: da,aronder een huisdokter, een hÉ:lo,g'-

leeraar, dis 's ande::endaags, tijdens den aige-
rleen,cn uitto,cht d,er bevolking', van zijn po,rte-
t,e'uiiie zal word,en beroo,fcl. Oridsrïneg sphtsi tl'e
liolonnç zich in twee .groep('n. De eene, tri/aart{l'e
r1e dokfer behcr:'ri, g,aât naar 't station. De ari-
cl*rc gijzelrr'ars irlijq'e1 bei,rl lict L'ai.a1ion tol He-
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rcllt [c br:errgcn, Oit hLrrr nrarsch zten dez,e de
-roldlten tq'ee hriizcrr in brirnd st,eken, Af en toe
ki.rr'ilt'n er gt\icerschotcn achteraan, e,n de n-ra-
jtxrL' ticrt ..\,{rc{i'e1rd : u L)as si.nrl die Zivilrsten 1 ,;-l 

e Hercnl zet het bataljon ziju rveg loort, er1 de
gijzclaars wûl'ri€r1 terugg'clcid naar Leut€n, al-
\\'itar ze op vrije voelçn wrlrdç1 gesteld. 's. And€:
lenci:rirgs. 2î Oogst. te half-drie uur i,n den rra-
rnidclag, ûntslai{pt in de kelders r.an 't Sint-'Iho-
nliishùspitaal de grijsaarcl, rviç11 nten zo{) bot z;jn
liinrleren h,eeft ontrul<t. doch iriet zonder den La,at-
stcu troost zijn be;clc zo,nen r,dor zijn sterven
ru'cer te, zien.

I)c I-eul,c,naars cli,qnen t€ \'.crnemen, waarom
rtrc11 hun st;rd vernielt. 'l'oefl ze de eerste schoten
ltr)ordjelt, r'erbeeldden zich allen, dat de Belgen
of lrurr lio,ldgenootell d,c11 r'ijand opeen,s in den
rug vielen. De branclsloed lrceft ze spoedig a,n-
<lers gcleerd: .de namen \risé en Aarschot,, de
bedreigingel der plakbrievcn rijzen voo,r hun ge-
hr:ngen, zij rarleyl dadelijk het fijne va11 't rvilde-
nt.aliswerk der,Duitsch,ers. Om dat ger,oeien te
r,crdrijv,el, en hun '"vaarheid zel{s* ov€r _d,en
geest hunner slachtoffers t,e (loen heerschen, zet-
lcn 'de Duitschers een vertoo,n,in,g: op tou$/,\yaarig
[[s'r. Coenraets dq hoofd,rol moet spelen"

Bij 't eerste g'€v*'e€rvuur is NIgr. Coenraets gij-
zr:l:iar ten stadhuize. Hij heeft dus niets g€zien :
vâtr clen oo,rsprong en den aarcl der g€beurtenis-
sen. rleet hij alleell rval de Duitsche sfficieren
hem vertellen. Die komeu hern nreiden, dat er een

:nanenzrçcring b€stâat tegen het Duitsche lçger,
en dat l-ien de strengst€ nraatregelefl g.aat ocntctl
onr die te fnuiken : de gijzeiaars zull611 n'orderr
opgehangcn, de si.ad vcrlrr,and en platge-(chotcn,
en claar na 2al nien !g rrrillioen marh (sic) uorl<.rgs-
sch'attilg heffcn. Ondertusschen w<lrd1 llgr.
Lloenraets irl,et pa.tel: Parijs O.P. door cle strafell
iJ{'slcurci'

Op alie liruispunteLr rn<-rctgs zc i11 -'i lir':rnsch
tn in 't \laamsch een bekend,maki.ng al'lezcn,
u'aarbij ze de bevolking tot kalmte azrnz€ltc.r) eu

onrgebr;rchi, inclien er rrog één schot rvordt ge-
Ittst. l)e oncler-rel<to,r is ern rnar çan 62 jaar,
s1t:rli r-an gestel, nraar r'ôdr zijn tijd onclennijnd
t.loor overdaclig n,erlien. Dc vermoeie,n.iS cler kar-
t,ei el tic heligheid der <.rntroeriug hebb'err herrr
geb.rokerr. Hij is op. tVen ieidt henr terug naar
'1 s1;ldhuis, onr hem even te lateg rustr:n. l)es
anrlcrçndaags, 's rnorg'cu.s, rno,et hij opnieurv aan
den gang. Àhveer sjouw-t m.err met lrern door cle
stad en, dwing,t he.nr, vijf uur lang om h.etzelfde
()m te roepen als den nacht te voren, Rooli err
sloi r ulie11 zijn lit:rl. I{ij heeft geer} stem mccr.
\[,ç1 rieiq.grt henr t:t:n gias wat.er,

1'wintig so,l,claten omringen herr drçigend en
tu'ee officieres houden h,em den re"u-olver o,p de
tlorst B€rich1. Ieder oogenblik hoort hij scl.rieten.
\len zegt hrnr. men ovr-rtugt hem haast, dat het
ilurger'.s ziin. Flij ber:ti ,,'oor zijn 1e i'en. \ochtaus,
irehailr cle oiùciere11 e1 srtldaten van zijn geieide,
bern,srkt hij om zich ireen slechts mameû, vrou-
\\rcu cn kindererr d,i.g de a.rmgn opsteksn, schreien
err zweren d,a1 zij alles zullen doen om zijn leven
rc r.edde,ri. Nerg.ens heeft hij een trurger zien
schieteu. f)ez€ toon.eeles hebben gqdu,urd tot ii
uur 's namidciags. I)an laat men hem |o,s, en des
anclerendaags, als cl.e ganschs bevolking bevel
krijgt dc stad tr \'€rlaten, gaat hij naar 't station,
\\a,rr Ùen ir'ern in ct'u miiitaireû trein ïoor Aken
slopt. \'as uit Aken bercikt hij Hollarrd, u'a+rr
hij cic gast was van D' Poeis.

Niets treurigers, niets gemeeners dao di,s ko-
rncdie nl€t on'rroepingen, die van de slachtolfers
sciruldigen makr:.n, cn vâtr clc moordcTtaars vr'€€d-
z,lnre zeli|ertletligers I OVurigens, r'oor wie woldt
ze op,g€vo€rd? Voo,r de iriwoners van Leurcui
Ongetwijfeld. l{et korrrt er op aan hu,n, eer z,c

uit zichaelf tot een \',astc oùertuiging zijn geko-
rtren, diels te make,11, d'at burgers oP Duitsche
soldaten hebb,en gescho't,sn, €u o{1\-oorzichtigc
verklaringel uit te io'kkcn, waarmee men daarn:t
<1g beschaafd.e 'n.ereld 2al [s'"\'erksn. In dit op-
zicht hceft de vertoo'ning niet veel bijval gthad.
\\,'einig Leur-enaars zijg er ingeloopen, misschi.en
geen enkels. Nlerr heeft nochtans alles beproefd
o:r ze o'p, 't rla,als.poor te brengen. Dq omroe-
pers rvorden behendig gehozsn, ze ro€pcn om!
eerlijk en ts goeder trouw; mq,n heeft hun met
zt.nr-€el gezegd, dat d,e burgers hebb'es gescho-
ten, het zoo. vaak herhaald, da1 de' woord,efi! op
hlln gcest hebben ilge'"verk1 en in hun bew,ust^
zijn een begin van bearning hebben g'ewekt; ze
rocpen o,m niet des te mcer ontroerirrg flzrenrate
zc lrun iereû rn.eer o,nrniddellijk bedreigd achteu.
Instrnktief is het voik gen,eigd ze te gelooven,
Ilr is meer.



FToe tlc Dr-rilsr:hers hun u Kuitur u hooghouden.
(tlit r Mucha r).

Ontltr de o,crgen dcr msnigte schiet r-ueu men-
scltcll dood, die nren bcwee.rt rnet de r'vapens irt
tlr: hand 1s h'ebbcn bstrapt. NIen, stichl brald etr
prLrttdert, altoos olr dczcllele retlelt: de burSer,.
I r,,l rlr.crr gest'lrotcn !'lo1 nu toe hebbcn cls Duitscllcrs, aucl,ers gilii
gertocg om pijlen ts rrtakeû I'an alle h1;ut, rot
zc.qlvel als g,rocn, zich op geen getuigenisscn van
tlicn aard kunri.en b,eroepen. l)e verklaringen
lvslk.s gsrvetenlooze ijveraars, me,er bedacht op
'1 belang vau hun lant1 d:rn op dat der wa'arheid,
aan NIgr. Coenrzrets en p:rtçl' P:rrijs liebbe,flr toe-
e.e schreven, zijn door cle be trokkettcl terstond
gelog,enstrafl,

Doch heefl de vertooning op de Leitveusche
bevolking nisl cle verwachte uitrverking gehacl,
bij tie Duitsche soldaten sloeg ze rl,es te beter irt,
crr dat was voor de a,anstichters allicht het voor-
luâamste oogm'erk.

Ongetwijfeld weicl '.,eel soldatett, die op Dins-
Llag 25 Oogst, t,q g uur 's avonds, aan 't geweer-
vuur cleelnemell, en c1e aanvo'erders voor,al, maar
al te goed welke o,n.gerechtigheicl men hen doet
bedrijven. Doch de ander,e!, cTie tot dien, dienst
niet w,erden opge,ro€pen, zij dic later zijn aânge-
komen, gedurende den nacht e1 de volgende da-
ge,n, rlie hebben a'leen de < ambtelijke waarheid ,
gekend. Die stonden inee:ns in een brandende
itad, voo,r terechtstelli:ngen vân de burgerlijke
lievolking, vt-ror de stelselmatige plundering der
r,voningen. Voor hen ge,ef1 hçt omroepingsver-
toon een zin a,aa het gebeuren en een red€n om
rnet gerust gewet€n aanr de verwoesting' de,r stad
ruede te werke,n. Aldus hebben vele Duitsche sol*
daten, onbekwa'am om waarheid van bedrog te
onderscheid'en, rni,sleid doo,r een slim vertoonn
.qlearvaû dc sô{]1rËn in de læuvenicche voorvallen

lf.lLi'11:; li:I1 tirtr rllg trerlgn, tt: goei.ier lr{lrlw:iân
r-1r: schrrlil rlt:r lirrrgers gclooiti L.,n hun gslool' irr
hrr11 i:igen lnnrl krrnnen r,rrbreirlt'n.

DE D;\fi VAN \\IOIiNSDA(I ?6 OOtlS"f 1{)i4.

{)1l Z{i Oogst rvolilt dc brrrrrlstichting nog plan-
mltiur'r voôrtgczct. [let si'lrictcn tler soltlllen is
tr:h{i.:r rnitrder, ,olschcorr ei tusschcn .1.2 en :l uur
rrog ecn opicr,irrg rvas. O[ cllt oogerrblik loopcn
v.'ild,s: pntr"oe:lj,er, blijl<barrr op bcvcl , tloor tle
rlcest rfEcle:ge11 rvijl<e6 dcr starl, r'Lrrcn linl<s,
vLll'eIl fCCllts, 1'oor ziitlt ui1, op (1C ntCnschen, ip
rkr vensleLs, itr Lle kclrit:rriimen. Vast st,aat, tlat
hp1 cr aldus op zrclrt vcrschill,enrlc plaatscn loe-
girtg : dourt'a:irdcr l-16rlrcnaer, jr:f['r. Lioerr-rans,
v'ârlcr LâboubCc mct rlticlifcr, gebroetlers Crah,
.T':rn-ltapt.ist en Ai:nri:q. lntleleir 1{)q, l<n'anrcrr
r1:r,:rr<lool aalt hulr doild.

Iloc."vcl tiç l)ujtschels rcctls 's nachts tic bur-
plcrs llizet.tcn trt r,clc' I', \ jrng.cncn rnn;rlitcn, vatt
t'cll<c st:ntrtrigc orr 'i Stationspktill {lcll kogcl krc-
,;r'n, is lre l i'oor':rl gp 2û l\Lrg Lrstus, rltL z.ct (1il ec-
t1t:,'1li' r:rn hurr jirograrr lr l'uc.rl<t'n. 't \r,'errtlt cen
ccirtc lilopjacht. 1\{e1 rul<t rle rnctrschcn uit hriis,
schopt z€ buiten, tJrijfl zs op rnct kolislagcn err
b'a jonetsteken. Vaak doet e cn binrr,c-'nclringende
cle moeite een schot te lossen eû te rùep€n : < Ma1
irat gcschossen t n

Als men aldus 100, 150 gevangenel bijee,n
heef1. omsingelen de o,p.drijvers de groep en vel-
lcil '1 gs\ /s*.. Rauwe kelen rocpen: r Hânde
hoch ! r e.n m,et o.,ogests'ksn arm,en, gelijk bosvsn,
bewcegt zich de stoet doo,r de verpuinde en bran-
,,lencle stratçn. Vaak worden onderw,eg de vrou-
wcli van ile mâ1lneir gcsche iden : mcn stuurt ze
rrrrar iruis o1' maal;1 cr efzonderlijke bosjes van.
lieli van cltc trosjrrs rvorcll walclelend geleid lairgs
de 'l'iensche \:cst, langs den Tienschcn st€enw€g',

De Doornenkroon.
{Plaat vao L. De - Vacler, vergeef het hun.
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