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Franschen. NIen herinnert zich, hoe de dag van
23 Augustus voor een massâ-aanval aangel4ezen
werd. Het 3" leger moest u/eer bij Dinant wor
stelen.

Ilgt 4" leger (van Wurtemberg) streecl tegcn
de Franschen bij Neufchâteau en cle Semois, ge-
liik we vernamen in het verhaal over Luxem-
burg's martelingen. Den 23n Augustus sloeg iret
zijn tegenstancler bij Paliseul-Neufchâteau en
vervolgde hem.

Het 5" leger van clen kroonprins, cioor het
groot-hertogdom Luxemburg optrekkencl,had cle'Fransche spervesting Longrvy op zijn u'eg, .cloch

ging ze aan beide zijden voorbij, terrvijl zrvar-e
artillerie ze uit Noorcl-Westelijke, achter ecn
bosch gelegen steliingen beschoot. trIaar 't leger
zelf iiet I"ongwy in den r ug liggen en clreef tle
trit Verdun oprukkendc Fransclrcn tenrg.

Longwy vercledigcle zich clapper. De burgerij
ontruimcle de bovenstaci, die van de bcschieting
geweldig te lijden haci. llaar de kracht van het
Duitsche gescitut was voor cle l,vakkere bezet-
ting een pijnlijke verrassing. I.[et rêgencle gra-
naten vijf dagen lang. Sornrnigen slocgen dool
de kasematten van clrie verdiepingen. Lorlgrvy
stond onder het bevel \,an liommandant Darche,
die een garnizoen rran ll.l00 rnau had.

Na vijf ciagen mocst r1e veste zich ovcrgeven
(26 Augustus) . Zij hacl slcchts één bruik-
baar kanon meer. Er 1Târen honderci clooclen eu
vierhondercl gewonden on<lcr cle bezétting. De
bovensta<i lag in puin.

De St Stephanus-I(atheciraal te Toul.

ten eincle alleen o1rs, Belgen, \:oor fratrcs
tireurs te kunnen uitrnaken.

llaar hier.staan we met de getuigenissen van
het officieel onclerzoek.

Ja, ook hier riep al ciit onscirrriclig blocrl om
rvraak.

Maar 't scheen of het onrecht zegevicleil zotl.
De toestand van Frankriik u'erd benard.
En toch, ufelclrâ zouden de Duitschers het on-

dervinden, dat zij niet ovelrnachtig waren.
\\/e hoorden clus, clat de beschikbarc troepen

uit het Oosten ijtrings naar iret Noort.len rnoes-
ten. Ben offensief in de Ar<lennen lvas eveneens
mislukt, en \Te zagén reeds vroeger, hoe de
Franschen (he9 5" ieger) , die naar de Samber
trok-ken, om daat eveneens de D'uitschers aan
te vallen, tetugtrokken'

\\re zijn pu waar we weer $iezen moeten' We
hebben cle. Duitsche legers zien optrekken door
Luik, Brabant en Vlaanderen, en langs Namen
en de Samber (het 1u elr 2" leger) .

\lrij hebben het 3" leger (bevelhebber von
Hausen) zien komen van X{aimédy, larrgs Hoei
naar Dinant, s'aar het strijd .levercle met cle
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I)e kroonprins eerde eerst deu heldenmoetl
van den gouverne*ur en liet dezen zijn degen be-
irouden. Had hij nadien spijt over zijn gebaar?
NIen nam den kommandant zijn degen weer af,
bewerende, dat men onder de munitie dum-dum^
kogels had gevonden.

I{et 5" leger zette zijn opmarsch voort, maar
stuitte telkens op 't krachtdadig verzet van het
3n Fransche leger (bevelhebber Ruffey), en liep
eindelijk vast tegen Verdun. En hier lag nu de
spil, waarrond de andere legers draaiden.

We zullen dèze achtereenvolgens nagaan, tot
ze een front Oost:West bereikten, van Verdun
tot dicht voor P'arijs, en beschourven dus aller-
eerst het J.u, 2' en 3" leger, die we reeds volgden
tot Charleroi en Tusschen-Samber-en'lVlaas.

XXXIX.

Ile terugftocht van de Samber, - tret Verdrag
van Couillet. - De 250 Fransche tirailleurs
van Haybes. - Het beleg van Givet,

Wij weten dus reeds, dat de Franschen aan
Nlaas en Samber, en de Engelschen bij Bergen
en Bi.nche, voor het 1u, 3u en 3" Duitsche leger
nloesten terugtrekken.

Te Charleroi zelf werd meer gebrand dan ge-
vochten, maar de stad is ook nog een oogenblik
met geweldige beschieting bedreigd geweest,
misschien met vernietiging. 

-

Bij den eersten intocht der Duitschers kwamen
42 burgers om. Tal van die ongelukkigen stier-
ven in hun kelders door rook of vlammen.

Acht-en-twintig gerronden werden in de ver-
schillende ambulancies verpleegd. De eerste clie
er binnengeleid werd, was een knaapje, in den
arm getroffen.

De Duitschers vuurden op hen, die uit hun
brandende huizqn vluchtten. Enkelen sprorgen
uit angst in een regenput en verdronken.

Honderd-vijf-en-vijftig huizen brandden af op
de ieien en in de aanpalende strater. De schade
beliep 20 millioen frank.

De D'uitschers joegen burgers voor hun troe-
pen en clreven hen met kolfslagen voort. Ze
schoten in de straten, ook al bespeurden ze niets
van de aanwezigheid cier Franschen. Maar ze
vreesden, dat de tegenstanders in de woningen
veischanst waren,

Die 22" Augustus was een vreeselijke dag.
Ét heerschte een onzekere toestdnd. Men ver-
nam, <lat op r1e gruishoopen (de terrils) van
Couillet kanonnen naar de stad gericht 'waren.

De burgerneester en de taadsheer, advokaat
Albert Dulait, besloten dan zich naar het Duit-
sche hoofclkwartier te begeven.

tr De burgemeester verzocht me bij hem te
komen, om voetstappen bij den Duitschen kom-
rnaodant aan te wenden )), vertelt de heer Dulait
zelf in zijrn werk rt Remember n. r< \Mij besloten
in de richting van Montignies te gaan, een witte
vlag te laten zwaaien <1oor delgene die zich
naast mijn zoor" &an het strlurracl zott plaatsen,

en een brief te schrijl'en voor elen elivisie
generaal.

Aan zij,n bureau gezeten, schreef de burge
meester, M, Devreux, clen brief, waarvall de be-

"voordingen 
rijpelijk door ons overlvog-en wer.

den.
De magistraat voegcle .er zeer gepast een bij"

zondere vermelding bij, hoe de stacl L'harleroi
z.iclt zcrr liefclatiig bt'looirtl haJ, hij een mijn-
ramp iir Duitschland, en sloot bij den biief er
een andere van bedânkirrg in, die r.le l)uitsche
konsul toen in naam vân clen keizcr aatr tle stacl
had gestuurd.

Wij begaven ons in het salon. Op tlit oogen-
blik krvam M. Emile Bujsset, scirepene van fi
uanciën, binnen. l\{. Devreu:i vroeg hem ons te
r:ergezel1en, en zonder aarzeTen stemde irij toe.

Wij stuurden om èen onzer vrienclen, tlie heei
goed Duitsch kentle. 't Was I,{. .Louis Smeys-
ters, die, met den eenvoucl welke hem kenmerkt,
tret verzoek om met ons ntee te gaân inlr'illigde.
I)en vorigen avond rvas zijn huis afgebrand.

Wij vertrokken per auto, onrlel een koucle
bries. Het r,vas half-zes 's morgens.

Wij bereikten l\fontignies-sur-Sarnbre. Het
clorp was vernield. De afgebrande hui.zen, c1e

verspreicle rneubelen en het krijtopschrift < Gute
Leute l van zekere gespaarde huizen, duidden
ons daclelijk den cloortocht van het keizerlijk
leger aan.

Het stadiruis, tlat gccleeltelijk verwoest rvas,
bood een beelcl van wanorcle. Een aan den
hoek rechts van het dorp liep de einclelooze rij
varr het rustend Duitsche leger voort.

De auto stopte bruusk. Aan beirle zijden
voor het portier cireigcle een revolver. Twee sol-
claten, een officier en een onder-officier, sprâken
ons rvoedend aail eû geboden ons uit te stappen"

NI. Smeysters verklaarcle, hoe de burgetnees-
ter en eenige notabelen van Charleroi een bood-
schap voor den tlevisie-generaal hadden en een
onderhoud met irem verlangden.

ïIeu antr'voor<lc1e ons, dat rvij niet voorbij kon-
rlerr, clat het leger-itr clen slag rvas, clat wij claar
niets te maken haciclen en c1e burgers van Char-
leroi ellendlingen \\raren, rlie o1-r r1e troepen hacl-
tlen gcschoten.

De heer Smeysters stapte uit en tlrong aan.
Juist om al die beschulCigingen r,venschten de
overheden van Charleroi het onderhoud.

De officier rverd nog ï,oedender, en zei, dat,
zoo hij ons liet passeeïen, rvij niet levencl zou-
den tetugkeeten.

Toch bleveu \,ve âanclringen, eu brornmend
gaf cle officiçr eindelijk een teeken, dat we door
konden rijclen.

Wij onclervonden, clat het toch een rnoeilijke
onderneming was.

Elk oogenblik doemden schildwachten op, die
ons met huo gerveer bedreigclen. Een soldaat
sprong dan op de tree van c1e automobiel en riep
'de konvooien toe plaats te maken.

Aldus geraakten we tot aan de kanaalbrug,
tegenover het station van Couillet.

Onderwege hadden lve het vfeeselijk tooneel
gezien vân ârtne lieden, cL'e met opgeheven han-
clen voor hun brandende r.r'onirrg en a1s gevall-
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genen der Duitschers om genade smeekten. Hier
eu daar lag het kadaver van een paard, eu overal
was het verwoesting en dood.

Aan de brug stond een sterke troepenmaclrt
r'lei v.erscheiclene officieren.

IIen liet ons stoppen. Weer vertelden we het
doel van ons bezoek. Na een vrij ^korte wisse-
ling van geclachten zette een cler officieren zich
met den revolver in r'[e irancl lraast mijn zoon.
ITet was luitenaut-acljridant von lfanneken, een
gi-oote, blonde kere1, wiens bevelen van de
grootste grofheitl getuigden.

Een auto nret officieren eu soidaten reed voor
ons. Wij stal<en het kanaal over, clan den spoor-
\,veg eû claarna sloegen 'ffe rechts clen weg vatt
Couiilet in, lvaar ailes afgebratrcl is, oni ons plots
iinks te wenden, door het hek van het park dat
liet kasteel Parentville, te l'iest-Haut (Couillet) ,

omgaf .

Ik begreep, clat r1e generaal zijn hoofclkwar^
tier op de terril gevestigd had.

De D'uitsche auto reecl i1e buitengewoon sterke
helling op en bleef te midden den weg staan.

De auto vettrok dadelijk weer, maar wij wa-
ren eensklaps in onze vaart gestoorcl en konden
met moeite in beweging komen.

De Duitsche officier verborg zijn ongedulcl
niet, vloekte tusschen de tanden en speelde ze-
nuwachtig met zijn revolver.

Boven gekomen, stapten we voor het kasteel
uit; op dc binnenplaats zagen we ordonnansen
clooreenwemeien. Wij volgden den officier tot
bij de iirchtbrug van Fiest-I{aut, te midden van
het kamp. Auto's, talrijke losse en ingespannen
paarden, kaissons en massa's voetvolk namen de
gansche terril in.

V.oor de oflicieren rvas in 't midden een open
ruimte overgelaten, en boven op de luchtbrug

bemerkten we ecn opper-officier, clie, met een
kaart in rle hancl, door een verrekijker tlen hori-
zon \\'aarnam.

Nu en dan herinnerden kanonslagen ons, in
rvelken vreeselijken toestand lvij veikeerden.

Von Hanneken meldcle de konrst van tlen bur-
gerneester van Charleroi aan een opper-officier,
die Frans'ch sprak en uitriep.:

- u Zoo,,de burgemeester van Chârleroi ; gij zijt
clus de burgemeester van Charleroi I tlàar de
bewoners van Charleroi hebben op onze troel_rcrr
geschoten, rnijnhcer de lrrrrgc.rrrc,r.ster, e11 11,s1
kotut gij nu irier doen? l

Db heer Del'reux antwoqrdde, tlat zulks ccn
vergissing was en de bewoners vreedzame en
rveerlooze menschen waren en rriet geschoten
hadden.

a Als men op cle troepen geschoten heeft r,
vervolgde hij, rr kan het slechts irr andere ge.
rneenten geweest ziju, rvelke ge niet rnet Char-
leroi moet verwa{ren, hoofdplaats van een zeer
bevolkt en nijverig arrondissement, lvaarvan de
gemeenten zeer dicht bewoond zijn. rr

De officier protesteerde. Hij wees naar ele
kaissons en zei:

<< Zoo ge uiet gekomen waart, kijk, de kanon-
nen zijn gereed. De stad Charleroi zal 50 mil-
lioen frank moeten betalen. l

De'burgemeester hief de ârmen op en riep uit:
a Dat is stoffelijk onmogelijk. De stad iJtteiu

en heeft zelf geen hulpbronnen. >

De overste, die op de luchtbrug gestaan had,
kwam nu van de nauwe ijzeren trap en naderde
<lc andere officiereu.

Hij bezat een energiek gelaat; zilveren dra-
den liepen dogr zijn baard.

De officier, die met ons gesproken had, deelde
hem nu het doel van ons bezoek en het aange-
geven beclrag mee.

Generaal von Bartfelclr lvâût hij was het,ant-
woordde:

rr De stad zal 10 millioen betalen, en wat ik
nog zeggen zal. ))

Nu mengde onze vriend, c1e heer Buisset, zich
ook in 't gesprek, en sprak op kordate wijze
over den treurigeu toestand der stedelijke gekl-
middelen. Charleroi had groote lasten, rveinige
ontvangsten en leefde van leeningen.

Op dit oogenblik bracirt een officier een tele-
gram én overhandigcle dit aan clen generaal.
Deze las het en, zich tot ons leutlend, riep hij
op theatralen toon uit:

,r llijne heeren, een groote overr,vinning in
Elzas ! 4O,00O Franschen gevangen genornen !

Wii hebben alleen officieele berichten. >

Even heerschte stilte. Een officier liep onder
cle luchtbrug door, en onmidtlellijk claarna hoor-
clen we de hourra's der soldaten, <lie <le zege'.
praal toejuichten.' 

Intussôhen ging de heer Buisset voort rnet
zijn uiteenzetting van Charleroi's armoede.

De generaal bigon wi"r ov"r de trouweloos'
heid der burgerij te spreken, en ik trerhaalde
toen, dat men te Charleroi niet op de Duitsche
troepen had geschoten.

Generaal von Bartfeld riep alsdan twee offi

Generaal A. von Kliick
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ciefen tot zich. Een van hen verzekercle opge-
worden, dat men r,vei clegelijk uit Charleroi bp
cle'troepen had geschoten. Hij rvees de plaats
op eun l<aart aan.

Ik antwoordcle onnrirlcileliijli, dat hij 't gebiecl
van Damprerny toonde en Charleroi pas aali
cle brug van het Viaclukt begon.

Hij u'erd ciriftig, nraar i1i irerhaalcle aarr ge,
neraal von Bartfeld, rlat riren Challerui tocir niet
t'erantr,rroortleiiili kon stellcrr','oor daclen elders
beclrerrerr.

Burgerireester: Devreux bctoogtic hetzelfcle,
niiiar cie p,eneraal zei :. u }fijnheer cle burgeirieestcr', cle voornaamste
:1ta(l nioct allii.ti verantrçt.rur..lc.ii.j k t-ijn,. 

',l)au voegrk. lrij er bij :

rr Ik zai ririjn voo::rvaardcn clikteereu. l
Itij ging naar een arrto en clikteerde een offi,

cier, zijrr sekretaris, lict \,rerclrag van Couillet
van 2il Augustus 1'914.

. rr Ilc.siacl Charleroi zal 1(t ntillioen betaien,
l\ rato rran 2 millioen a1le tien dagen. l

rr i\Iaar u,ij kunnen geen lnlilrerair r,intlen, de
bartken zijn gesloten l, $'ierp eeri der onzelt otrr.

t i\Ien kan degeiiikc waârderl geven. D

t Bijvoorbeeld, obligaties 'cler" Société cle Bur-
bach-Eseis? r vroeg ik"

it Neen, niet van nijver-heiclsonclernerniirgen.
In.ootlogstijci is dat alies niets waard. l,Iaar wel
staatsakties, renten,. titels van steden. l

,, En wissels? l
ru Ja l, zei de generaal,
En hij liet dit in cien tekst irrlasschel.
Ik heraclemclê, wânt nrl zag ik toch een opios-

sing nrogelijk.
Dan liet de generaal iret stuk doof clen bur-

geneester teekenen. Dit vermeiddb, clat Charle-
roi, voor 6 utrr in clen naruicldag, leveren moest:

120 ton haver, 40 ton bror-rd, 20 ton kor.tser-
v'en en gerookt r'leesch, 800 kgr. koffie, 800 kgr.
zout, 100 kgr. suiker, 3 ton benzine, 50 liter
glycerine.

D'at moest met bespannen \vâgens voor het
staclhtiis van I,Iontign;r.sur-Sambre aangevoeral
rvorden.

Dan moest eï ook gezorgri l-,,orclen voor vij{
artto's. Ilet verclrag eischte ver-del inlevering
-",arn a1le wapens en munitie, in bezit der inrvo-
net's.

Einclelijk zou c1e staci, in vijf stortingen, tien
rnillioeu frank betalen"

D'e cerste storting u'ertl ciicn 28' Alrgtistus,
voor 6 utlr i1r den namiclclag, bcpaaitl. Die sonr-
men zouden op hét statlhuis vàn Charleroi in
oirtvangst genomen worden.

ïon Harrnekerr, r'ertclt tle lreer Dtrlait ver
cier, kreeg bevel ons naar Charleroi te verge-
zellen.

'l'ot den lrr.cr Srneysters zei clc generaal.:
,, Gii zrllt hiet blijven ,,

rt A1les moet dus voor zes uur te Montigny-
sur'Sambre ztjn t1, \,vaarschuwde cle bevelhebber
nogmaals. t Tiouwens de kanonnen zijn op de
stad Charleroi gericht. ))

louis Smeysters keek me tloordringend aan.
Ik ging tot bij hem en zei:

< Alles zal hier om 6 uur zijn ! Nloed, ik zal
cr u,ezen ! ,r

rr Gij zult rnijn kintier.eri laten \\cteu, clat ik
ian middag niet kom dlneereu. l

Err rrij drukten clkaar innig clc harit.l.

-__llo," Ilanneken gebood ons hem te volgen.
Wij keerclen naar dc auto vool. iret liasteel van
Paicu lville terug.

Von lfanneken zat naast den heer Devreux.
Hij bocrg zich naar mij toe ei zet:

ru Ik moet.te Charieroi het geld der Nationale
Bani< en Cer Post iu beslag rleûren. ))

ri Strasse frei ! Strasse frei I r huilcle von IIan-
neken naar c1e konvoc,ien langs clen r,r'eg, en tnelr
gehoorzaalnde sonts tegen den zin, zoo<lat cle
officier dreigend zijn revolver toonde.

Bij- een l"rraakliggend terrein, aan clen weg
van Gilly ruoesten rvij uitstappen. lir stonden
tlaar veel troepen.

. Von llanneken liet cle auto cloor soidaten om-
ringen en er een machinegeweer langs voor en
een langs achter plaatsen. Hij stelde zich aan't lioofd van een afcleeling mitrailleurs.

]Ien lratl ccn tretrrigen stoct varr trrintig ge-
boeicle mijnr,r'erkers aangebracht, en clezen moes-
ten nu voot- het eerste machinege\,r,eer stappen.
Ik trterd van voren gezct en zou clcn \1 eg aan-
i,vijzerr. Hij volgde rnii te paarci, cu bii rnij-
zelven moest ik lr'el zijn krijgshaftig en vree-
seliik voorkomen erkenu"tr. Âà., cleri hoek van
het plein riep <le officicr mii rvoeclerrd toe :

t Ais c1e brirgers schieten, pas <lan op, zrvij-
nen! l

trn hij liet cleze woorden met een clreigencl
gebaar van z.ijn revohrer vergezekl gaaû.

Wat vercler schr.eeurvde hij de heeren D'evreux
en Buisset, clie in cle auto gebleven waren, toe :

rr Stelt u naast dezen heer !'En gij , llrrgemees-
ter, laat uw sjerp zien ! l

De ireeren Devreux cn Buisset schreden naast
mij voort, en zoo trokken we nââr Charleroi.

Bij het kruispunt der rue Saint-Cirarles ont-
riroetten wij 24 aan elkaar gebonclen burgers. De
burgemeester van I'Iontiguy-sur-Sambre, heer
Hilson, en cle pastcror vân het ciorp, stapten
loor hen rrit.

I)e officier, die hen opleidde, hacl een oncler-
houd met von Hanneken, en ciacleliik moesteû
de gevangenen zich bij cle anderen voegelt.

Wij bestegen cle 1ue Saint-Charles, clie geheel
verlatell was. In c1e verte zagen we burgers een
zijstraat invluchten.

Aan het einde van cle straat lag nog een Fran-
sche barrikacle van steenen en aardc.

(( Burgemeester,van micldag moet clat allemaal
opgeruimci zijn ! ; riep de officier"

Aan den hoek van cle rue cie la Science trad
de cleken l.ablieux uit zijn pasiorii. De officier
gebood hem door ecn teeken zicii bij ons te
voegen, wat hij deed, met clerr clood'in de ziel.

Wij bereikten het plein van dc bor,enstad. De
solclaten bezetten iiet, battcriien liielden er stil,
het detachement nani rlc ','ott|atlcn in. \\tij za-
gen, hoe de heeren Falong en l{obert Dutait ons
zondet cle minste aarzeling ku.arlen bijstaan'

Von Hanneken vtoeg een zaal, om er de gij"
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Verur;ocsting van rlen Bor.rler,arcl Auclent, te
Charleroi.

zelaars te brengen. l)czen uercien in de vesti.
hrrlc vcrzarrrc'1tl.

Dc officier rvcrrschte nu, clat er cen piaklrrief
opgt'stel<l r.;crcl, tcn ciu<lc ccn herhaling van clc
zt>ogenaartrcle i.,'reetlhcdcn cler trttrgcrs te \i(rot.,
kontcn.

Hii rliktecrtlc cn il< scirrecf :

t Hij rlic ccn l)uitsch soidaat tr,oncicn of neer-
sehietcn za1, u-ordt onrniclciellijk gcfusilleerci. l

Vocg4 er bii : rt ctr zi.in huis in. brarril ge-sto.
ken r, beval r,on I-Iarruekcn. zich over mij br.ri-
gend.

Ik rk:crl ht't.
Ifct tvas moeiiijk cc.ir clrukkerr tc rritrc'lcn, m:rar

eenigc trou$,e st:rdhrrisbcriienden hiclpen ons.
f)e of{icicr: eischtc tlan levensmirirlelen voor

, lc I rcrtlr l<iir gstt-uclx'l l

Iiic hecr Buisset nrocst nu, orrcicr cskorte, naar
cle Nationale l3ank gaan, en de hecr'Devreux
naar ric l)ost, oru er /.a|T tic inbeslagncniing cler
geltlen tc doen, ri.,"uri ,lit bracht nici veel op.

\,ron llannekcn zei tr-rt mij :

rr Gij ziit vrii, tcn cirrrle het noodigc te rrcr-
richtcn rroor tle sclratting. \\rannecr komt gc
teftlS ? l

,r Ili z.al hit.r orrr t\\'t:(, rrrlr zijrr. onr u in Le
iichtcn, z.oorlra ik nriin vrien<lc.n gczien heb l,
antn'oordclc ik.

Terwijl cle heeren I)evreux, ]_lrrissct en Fa,
long voor tie r:ekn,isities zollderi zorgen - cr
warcll er \roor nrcer dan 200,000 frank -, ging
ik naar lruis.

?ot rrrijrr r,rcrrgrle zag ik. clat clc gijzelaars
evenecns nrochtetr vertrekkcn. \rcrscheidenen
ricpcir rrrii ecn u'norci varr clank toc.

Ilct r,r'as nu ongcVccr 10 uur in <lcr-r voormid,
clag. Ik ricp ntijn vric:ltden cn cle bankbestllur.
ders te ntiinen-t sallclt. Ecrr eerste vergadering
tverd ortr 11 uur, cn een tr,r-eecle. rnet-al1e bel
ianghebbenden, oll ii uur gehouclcn.

llit bescheiclenircic.l zal ik over dic onderhan-
clelingen z',vijgen, ntaâr toch moct ik hier ver-
melclcn, hoe ik rran mr'jrr vriendcu crr cle ban-
kiers cen meclet'erking en toeu'iirling ondcr-
rroncl, rlie mii nooit uit het gelrcugen zullen
gaan.

Een mijrrer vrienrlcn, rle hcer Paul l)e."rranclre,
bracht mij in één keer cle enorme som van 460

Charleroi : !-crn-oestirlg cloor de Duitscllers in
rie Charies Il"straat aangericht.

drrizend frank, in litcls van Belgisclrc rentc, ter
lvijl de bankiers, onder elkancler, zotrcler rvaar-
borg, cen millioen in specic verzanrelclen.

Onr 2 rlur kon ik von llannekcrr;rcggcn,
ciat cie.schatting onr i uur tnt zijn beschiÈking
z,ott zijn. Daar het mocilijk t-as c1e in natura.
geêischte goecleren bijcen te krijgcn, besloten
we meer in rentetitels en specie, en nrinclcr in
wissels, tc betalen, hopencle clan ook nratiging
der rekwisitie te bcko'meû en cle rvissel,.; r,an
10 op 20 rlagen tc kunncn brengen. Ilerr rekcn-
cle immcrs op een spoedigen terugkeer tler Bond,
gerrootcn.

Om 5 uur ts avoncls l\'ercl de oorlogsbelastirrg
in_ een-nieur,v valies naar het staclhuis gerlrâgen.
\!-ii clrongcu aan op beveiliging r,arr clirr hairdel
cn cle nijverhei<l, en zrrlks r,verd nog bii het ver-
rlrag gen'aarborgd.

Op dat oogenblik kw:rm een officier aan von
Ilannekcn melden, dat er 1000 Franschen in een
nriin varr de Société <les Charbonnages verdoken
nroesten zitten. Von Flannel<en weés er olis-ol),
rlat lrr.t Drritsche lcgcr herr nrocst halen.

Ëcn oogenblil< beheerschte ons hevige angst,
maar rveldra kon ik uit zekere bron melclen, dat
de zoogenaanitle Fransche soldaten, niets an-
clers dan rniinwerkers wâren, clie tlaar beneden
beveiliging zochten tegcn de gevarell cler'op.
pcrvlaktc.

l{ijn zoon en de heer l,egrand krecefi dan
bcvel,het pcrsoneel aan te zeggen, onlniddellijk
naar bot'cn te konren. Zij vertrokken in auto.

De heeren Devreux, Buisset en Falong hacl-
clen clus getracht tle opgeëischtc artikelen ie rrer-
zamelen, cn blaagclen hier nraar gedeelteiiik in.
I)e Duitschers cischten hct overige voor clen
r,olgencleh dag.

)ia onrlcrteekening der overeenkomst. rekwi-
rccrdc luitt von ITaurrckcn ecn âuto, onr hem te-
rug te voeren, en mijn vriend I.ouis Durant
bo<rd cle ziine aan. Tk rrroeg na.rlrrrkkeliik, dat
cle heer L.onis Smel'sters onmiclclelliik ir vrijheicl
gestelcl zou n'orc1en, hetgecÉ cle officier mij be-
loofcle. Deze keercle om g uur 's avonds in cie
stad terrrg.

Het overige van cle belasting r,vercl later- irr cle
algemeene ooriogsschatting begrepen. l
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Tot zoover dit merkwaardig verslag van den
voornaarnsten onderhandelaar, in wat we zouden'kunnen roemen de overgave v"n Charlàroi.

Db overheden haddcn groote toewijding bc-
toond om hun stad te beveiligen tegin weer_
tvraak.

De Duitschers waren nu ook hier nreester,
zooals trouwèns aan de gansche Samber-linie.
Onstuimig trokken ze dei aftrekkenclen tegen-
stander na.

W'e.hebben vroeger, bij de beschrijving clergrurvelen van Tamines, enz., gehoorà, dàt a.
wel hier en claar moordcladig gevochten is ge-
w<;rden, maar clat deze'aktie, van de zijde àâr
Franschen, alleen tot doel had, den terugtocht
rran het gros clcr legers te dekken,
_ Groote gevaren 

- r4re wezen er al op - dreig-
rlen. I)e vijand rukte op uit het Noorden en
lrct (losten.

'Iegèn het 12'regiment uit hct Noorden boocl
men hardnekkigen r,veerstand. Ook aan cle Oost-
zijde ging het er bloedig toe. Ëen reeks van
plaatselijke ontmoetingen volgde. Zeker, in ver-
gelijking rnet de geweldige ilagen, rvaren het
slechts schermutselingen, maar zô hadden groote
gevolgen.

En nog enkelen daarvan beschrijven we, om
hun clramatische tooneelen nader toe te lichten.

Zoo rvoedde hevige strijcl ook te lfaybes, een
Ilransch dorpje op den Oostelijke'n oever der
trIaas, tusschen Vireux en Fumay, een gewich-
tig punt. 't Was een der plaatsen waar een klein
aantal Fransche tirailleurs een groote Duitsche
macht ophield, ten einde den terugtocht zoo-
veel .mogeliik te clekken. I{en stond verbaasd
over den betoonden heldenmoed van een zoo g,e.
ringe groep 

- 250 man van 't 148ô regiment *,
die zich offeren wilcle, zoo 't moest, om de'
legers van Tusschen-Sàmber-en-Ifaas voor om.
sinreling te behoeden.

Hier toch rvas het gevaar dreigend. De Duit-
schers van von I{ausen poogden daar de Maas
<iver te trekken, om bij Couvin cle Franschen
in de flank op 't lijf te vallen.

Op Maanrlag 24 Augustus, zecr vroeg, ver
schenen uhlanen.in het zoo bevallige Haybes.
Ze kn'anrerr blijkbaar eeR verkenningstocht
doen, rrant itadelijk keerden ze terug, en oru
7 uur. dien zelfden morgen, stroomden de Duit-
schers den sreg'van Wilherzie af, naaf dc val-
lej . KaLn, glinsterend in cle zomerzon, lag daar
de Maas; op den ânclerer1 oever zâg rnen niet
de minste beweging; maâr toch n'aren daar, in
het hakhout, 250 Fransche tirailleurs van het
148" regiment verborgen. Zii bemerkten we1 den
vijand, âoch vvachtten slechts c1e beste gelegen-
hei<l af om hem te bestoken.

I)e cerste Duitsche konrliagnic's betraden .het
dcrrlr en uhlanen begaven z.ich taar het gemeen-
tehuis. Eensklaps knalclen schoteu, cn mannen
roftlen van hun paarden.

\\/ic rlaren de schuttcrs?
l\ eu zag in cler haast eenigc douaniers en

hoschwachters naâr clen anderen oever overste-
lien. Francs-tireurs ilan?

Neen, in Frankrijk behoortlcn zoon'el <lc

host:lrn,achters als c1e rlorraniers - die allen uni-
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form droegen - tot -het leger. Maar rvellicht
hebben <le Duitschers dit aangegrepen om hier
op te treden, zooals we rveldra zullen vernemen.

Merr- hacl eenige boeren om den maire ge-
zonden. Db boden keerden terug, met de boocl-
schap, dat cle burgerlijkc overheden tiadelijk
zorrden komen.

t Wij rnoeten hun voorstellen niet ureer hoo-
ren ! r kreet een opper-officier. tr Het heele clorp
rs een nest van francs-tireurs, dat gebombar-
deerd ruoet wor<len ! l

De Duitschers verspreid<len zich nu in het
dorp, en daarop hadden cle Franschen gewacht
om te handelen. Mitrailleurs en machinegewe-
ren zonden hun kogels err richtten groote ver-
liezen in tle l)uitsche rijen aan. Ook ta1 van of-
ficieren vielen. De vijand huilcle en tiercle, joeg
de burgers, die hij ontwaartle, voor zich uit, en
vormde zoo ee.n schild.

Hun artillerie begon te bultleren. De Duit-
schers waagclen zich op ecn plaats waar bijna
geen huizen meer stonclen, alzoo nog een beter
cloelwit voor clen tegenstanc{er vormende.

De Franschen rnoesten scherpschutters ziju'
urant de burgers bieven ongedeer<l, al vielcn
rond hen c1e solclaten bij trossen neer.

De Duitschers u'eken in cle fabriek Baillot,
die eerst door c1e Drritschcrs, nraar clan cloor cle

Flanscircn beschoten n'crrl. I)czcn harl<leu ccrr
batterij opgestelcl te I'Iichetraque, op <1en u'eg
naar Rocroy. Ifoorclcladigcr nog tercl het rtuur
van den ancleren oever. In het kasteelpark
Cattoir sneuvelcle een kolonel.

De Drritschets n'ilclen naar cle overzijcle; lnaar
er \{as geen brng. Detachementen pionniers
snelclen naar den oever. Ze trterden weggemaaicl,
en vol angst vluchtten c1e overlevenclen heen.

Officiercn speurclen naar clie geheimzinnige
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ho-ogten, op welke ze geen Fransçhman ontdek-
ken konclen, nrâar vâû trvaar, zonder verpoozen,
<le doocl sloeg. XIen schoot terug, in 't wilde
weg, zoncler eigenlijk doel.

De Duitschers stichtten brancl. De hoeve van
't kasteel Cattoir, de ecrste woningen gingen in
t,latrmen op.

De generaal week van het kasteel naar een
Irerberg, tneenend claar veilig te zijn. Men voer-
de het lijk van den kolonel weg.

<r Francs-tireurs ! l schreeuwden de woest ge-
\\rorden solclaten tegen beter \,veten in.

De staf was rvoedencl. f)oor een harclvol ma[-
nerr rverclen de Duitschers hier opgehouden, en
zii moesten naar Couvin, om tle terugtrekkende
Itranschen aan te grijpen, te omsingelen of te
vcrnietigen.

D,e r,veerwraak op cle brrrgers rnoest volgen.
D'e hecr Jules Saulin hoorcle kloppen. Hij deed

oiren, boori broocl en \'vij[ aatr, lnâar nten schoot
hem ongenadig neer.

Mevrouw Dromar werd ûret haar kinderen
voor een bencle solclaten geclreven. 't Regende
kogels. Gelukkig kon zij met cle haren in een
gracht gcraken en door zijstraatjes outvluchten.

De heer Hamaicle ct zijn twee zonen vlucht-
ten <loor <1en hof hunner woning. De man slaak-
te 1>lotseling een krçet. Een kogel had hem ge-
troî{en en.op siag gcr1ootl. Wat vercler rriel een
rler zonen ; hij rl,'as gewoncl. Zijn broeder sleur-
dc hem naâr een riool, en beiclen bleven er ge-
dnrencle clrie dagen verborgen.

I)e rue Neuve en de place de la Charité ston-
rlen in lichte laaie. De beg'oners vluchtteu naar
r1e bosschen, rrelcloken zich in de leigroeven.

Men hoorrle kindereu schreien, rtrottwen ker-
rlen, maâr boveu allcs klonk het getier cler
hrandstichters uit.

De mitrailleurs Twegen nu, ïvant de avand
rriel. Maar daar staken twintig Fransche j;g;;
den stroom over. De pastoor o"n ,t dorp, Ëeer
Hubert, waarschuwde hen voor ,t gevair. Ser-
geant Brelin voerde deze patroelje aàn. IIij ant-
woordde, dat ze allen ',t gevaâr kenden, maar
zich wilden 'opofferen, zoo 't moest, om den
vijand nog meer op te hoirden.

Dle legers ginds, tusschen Samber en Maas,
mochten niet geslagen, niet gevangen genomen
worden.

Ën cle soldaten slopen door de straatjes en
schoten vijanden neer;' zii verloren 4 man, maar
hielden vol, tot de munitie op was. Dan trok-
ken ze zich terug. Sommigen zwommen de ri-
vier over, anderen begaven zich Zuiclelijk en
overschreden de versperring.

Dinsdag 25 Augustus brak aan. De Franschen
begonnen om 4 uur weer te schieten.

Ze kenden den toestand. Het aftrekkend leger
-rvas nu op 't gevaarlijke punt, rvaar de Duit-
schers, zoo ze bij Flaybes over.de Maas geraak-
ten, het nog leelijk zouden havenen. Nog eenige
uren vslhouden, dan was 't grootste gevaar
geweken.

En de Franschen weerden zich weer even
clapper. Zij kozen vooral officieren uit. Wee de-
zen," die zich bloot gaf.

Om 2 uur in den namiddag verminderde het
vuur. De kompagnie van het 148" regiment had
haar taak volbracht. Het leger was ontsnapt.
De mannen trokken nu op hun beurt af ; nog
bleef een achterhoede van 50 schutters, tot des
avonds.

De 250 onversaagclen hadclen 1,500 Duitschers
neergeveld.

In den nacht van 25 op 26 Augustus laaiden
hoog twee branclstapels op. De Duitsphers lieten
hun dooden door het vuur verteren, een ge-
deelte bij de Briqueterie en een ander gedeelte
in de fabriek Bayot'

In het kasteel Cattoir lagen 382 gewonden,
waarvan. er een 30-tal bezweken, die in het park
begraven werden. \
. De Fratrschen hadden 22 dooden; de burgers

begroeven hen. Onder de gesneuvelclen. was de
hooger genoemde sergeant Brelin, op wien men
het volgend briefje vond:

Lieve Geolges,

l Gij zult dit rvoorcl ontvangen, iu geval ik
gedood ben of bijna. Wees er zeker van' dat ik
àijn plicht als Fransch soldaat vervuld en het
vaandel van cle 7" kornpagnie naar de eer ge-

voerd zal hebben. Waak over uw petekind, mijn
Nenette; stâ mijn vrouw in deze voor haar zoo
smartelijke beproeving bij.Mijn laatste gedachte
zal voor u drieën ziin. n

BRËLIN'
van het 18" jagers'

Route de St:'Germain, 35' à Pont-NIarly
(Seine et Oise) .
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Zoo werd op vele punten den aftocht gedekt.
I)ie-- tegenslag moest cloor cle Duitschers op de
weerlooze bevolking ger,vroken rvorden.

De Duitschers hadclen bij het kasteel Cattoir
meer dan 400 burgers a1s gevangenen bijeenge-
bracht. Er rvaren zoou'el kincieren cn vrou\ven
a1s mannen bij, en clc beschuldiging luidde, op
de troepen te hebben gcvuurcl. Voor den vorm
hiclclen c1e officieren cen krijgsraacl.

De heer pastoor Hubert vercledigcle r,r'arm zijn
parochianen. Men veroordeelde hem ter doocl,
maar hij ging voort met pleiten en vroeg onl
dcn genefaal te rnogen spreken.

Einclelijk zei men, dat hij zelf genaclc kreeg,
rnaar <le schirlcligen hun 'lot r-noesten onrlet'gaan.

Opnieuu' trachttc clc gcestelijkc te ben'ijzen,
clat cr geen schulcligen rvaren, clat allceir miii-
tairen cle Duitschers haclclen bestreden.

Benjamin Ferauge rvas het ecrstc slachtoffcr'
Zjin kincl hing r,r'eenencl orn zijn irals, maar sol-
<laten slerrrden clen vaclet mee, in een z.aa7 van
het kastecl.

Een kapitein riep clen geestelijke en zei , clat
ietnancl ziin ambt nooclig had.

De militair bracht clen pastoor in de zaal,waar
F'crange op clit oogenbiik met de soldaten u'ot''
stelde,

Hij rvas gereforrneerd olrr eefl ongeval 
^^n 

tiir',
bccn, maar r,r'as toch 11og vrij sterk. Hij stootte
t1e soldaterr van zich af . -I\ranhoop en angst laai-
dcn uit zijn blik.

Ferauge zag clen priester.
rru Niet waar, mijnheer pastoor, ik ben een

gereformeerd solclaat ! rr riep c1e ongelukkige.

rr Ik heb geen wapen; ik heb niet geschoten !

Zeg l:nrn, dat ik niet geschoten heb. l
t Werkelijk, miinê heeren, Benjamin Ferauge

is een gereformeercl soic.laat l, sprak de heer Hu-
bert. r< Hij is een zcer kahne, zeer eerlijke man.
Ik ben volstrekt overtuigd, clat hij de ciaarl niet
heeft kunnen beclriiven, \\,âârvâ11 gii hcm be'
schuldigt. ))

De rechters keken rlen priester spottencl aarr.
<r Gij krrnt roepen en krakeelen; trek er maal

uit ! Uu, zaak is klaar I r zei hem een officier.
Ile worsteling van F'erauge was ten einrlc. i)c

ongelr'kkige hacl geen kracht meer.
I)c solclaten grepen hem rrast. Eenige officie-

ren hatlclen over zijn lot bcslist. De ongelukkigc
ricp nog om genacie, betoogrle z.ijn onschuld,
lnâar merl trolc hem buiten. En lveldra hlonk
ccn schot.

Feraugc was vcrnoord.
Nog trvee anclcre burgers onrlergingen het

z.clfcle lot.
I{elaas, zij rvaren nict r,1e eenige nr:rrtelaars

tan Havbes.
Ilevrourv Van cle Vennc-Collet zat met haar

ouc.len vacler en haar tr.r'ec kinrleren in den kel-
cler. Rook verrzulcle het eng verblijf. De adem-
haling lrierd rnoeilijk. De vrol1\v grccp dc hand
van iraar vader, clie zoo koud rvas als ijs. \,rer-
stikking had den griisaarcl gecloocl.

< Moeder, Suzanna verroert zich niet tttêer l,
zei intusschen het zoontje.

Ook het meisic -rvas rrersmacht.
Mcvroul Van rle Venne sleurcle haar zootrtje

rrree naar de gang. X,Iaar u;aar kon haar moecler
zijn? Zij riep haar; ze kr,rtam buiten en zag
claar haar moecler in een plas b1oec1 liggen, ge-
troffen door een granaatscherf.
' Later vernam rlie arme vrollw, clat haar man

als gevangene in D'nitschlanrl rvas gestorr;en.. 
Julictte Blondcau, 36 jaar oucl, ecn lamtne

dame, s,ercl door solclaten uit haar r.r'oning ge-

"slcrrrcl en moest r1e karavaan gcvansienen naar
llet liasteel r,olgen. l/laar ze kon niet, smeekte
om ntet mst gelaten te lvorden. Toch moest ze
nlee.

Fernancl Despas zou haar dan op ziin rug ne-
rnen, doch de ongelukkigc u'oog meer clan lO0
kgr.; hii kon den te zn-aren last niet torsen.
Een mecleiijdcnd solclaat rvilclc hem biistaan
Een onder-officier joeg cle kolon voort en Jt1-
liette bleef op de straât; <1aar 'nl'etcl ze vermciorcl.
Een officier toonde u'at later het verkoolcle lijk
aan den pastoor en zei'.

rr't fs't lichaam \:.ln cerr vrou\/,.dat n'ij nret
netroleum overgoten cn.r'crbrand hebben. l

Is rle weer'looze eerst afg'emaakt gen'orrlen. of
is ze in de r'latrtmen otngc'l<omcn ? Men rreet hct
nict.

Bij iiet kasteel \r,erd ecu orrc1c dame door al
die gewel<1claden krankzinnig cn riep:

. rr Tk ben Jcanne d'Arc ! I)c \Ioorzieniglieid
stuurt mij onr u te straffen ! rr

I)e soldaten troklien haar dan clc kleeren rtan
't lichaam, clu'ur'<leri haal on<ier een pomp en
begonnen rnet een borstel over haar li-
r-'haam te schttren. Tocn clc' beulen daarvan r.er-
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moeid wâren, noesten burgers hul barbaarsch
u,erk overnemen. En schril klonken de wan-
hool,,skreten der ongelukkige.

Een o{ficier had de gevangerrerl r,e,rboclen te
spreken. Ëen van <1ezen zag een groep voorbij-
gaan en herkencle ziin vrou\r, en clochters.

rr'Iot u.eerziens, IIarie ! T'ot neerziens, miin
drie geliefden ! rr riep hij uit, als een laatste
vaaru'ei.
, Een sah'o itarstte 1os, en clc ongelukkige man
moest zijrr ongehoorzaamheid uret het leven boe.
ten. Zljn \rrouw viel in beziriiming en de kjnclc
ren uricrpen zich huileircl op hun vaders lijk.

De hecr Sciv:ris u'ercl, zoilder cle minste reden,
tegcn rien kastcclmrrur gefusilleercl.

De hecr llahaut zat in't kasteei. Een scllciaat
verscheen er en zei:

rr l,Ieu vraagt nê,a " rheer lrlahaut. l
De geroepene volgcie hem, .,verd tegen den

illllrlr \'ân't kastecl gc,lttrr-d en vcrrnoorrl.
_ Gcvl-uchte pcrsollell slolren \\'eer nuar 't clorp.
Ze rneenden, clat ile vijancl \tr/eg \\ras. Bii' ,t zicht
t1er.soltlaten lieperr ze temg, maar r1e D.uitschers
.vuurden op hen, en zoo doociclen zc nog een
rlt.rtigtal inrvoners.

De heer l.ambert, gemcentesekretaris, zijrt
vrou\v, zijn vicr kindercn, alsook zijn schoon-
ouders: mijnheer en mevrou\\r Simon, u,erden
omgebracht, toen zij uit cle leigroef Belle-Rosc
ktvamen. Dc Duitschc-r-s clolven cie acht lijken
boven eikaar, in één put. Van cie gansche fâmi-
lic hlc.eI siechts éérr lid over.

Bii het kasteel Bizet verliet een rnoecler rlet
lraar hincl een gaierii, \\-aar zc zich verscholen
had. De vrouur zâg een lluitscher: en rvilde
terugkeeren, nraâr de ellen<1eling schoot haar
onmcerloogend nccr.

Niet rrer vân 't huis Despas r,ltrchtten B vrou-
lven, clic niet in liet clorp thrris hoorr.lcn en zcel.
goed-gek1eet1 u'aren. D'e ùuitschers rtuurden op
hen en troffen ecn cler vrou\4ren alsook cen kind,
clat een andere <lroeg. De' moecler was. onge-
deercl, ntaar richttc zich tot de Diuitschers en
riep :

rr Doodt mij ! l
l)c n,oestaarcls lachten en spotten en volcleclen

aan haar verzoek. Zoo geschiedden daar clus clrie
m oortlcn.

.ln cen der galerijen vâll c1c leigroef Saint.
Antoinc \\'aren een vijftigtal vroulr,en en man-
nen Iterschoien. I)e D,uitschers begrepen, dat er
vluchtelingen waren, en joegen rlezen schrik
aan, cloor $,aÉlenties in den put te slingeren. De
ongelrrkkigen haclcien rvelrlra noch broocl, noch
water, en besloten einrlelijl< naar buiten te gaan.
Toen ze aan den r:itgan.q cler leigroef kwamen,
bemerkten ze, clat de-solclaten ciezé met cen hou-
ten schutting omgeven hadden.

En claar kuramcn de kerels aangcloopen, na-
men allen gevangen en ontlastten hen van gelci-
beurzen, zakuurrverken, jurtreeletr, e172.

D,an leiclclen ze cle groep naar het kasteei Bj-
zet en scheidden claar de nlannen van c1e rtr<xr-
wen. D,e vrorl\ven moesten claarna naar het kas-
feel Cattoir.

' De Lrurgers vân Cattoir moesten zekeren dag,
op rijen van tien, op het grasperk gaan liggen,
inet het gelaat tegen den grond. Achter hen
stonclen niacirinegeweren, en men dreigde er mee
tc zu11en schieten, zoo êên hunner zich durfde
verroeren. De vrour,ven moesten nu voorbij deze
riien gaan; de solclaten zegden hun, dat al die
burgers gemitrailleercl waren. Eerst geloofden
het c1e ontstelde echtgênooten en moeders, maar
wekllrâ begrepen zc de afschui,velijke grap. En
wat hâclden c1e rvoestaards een pleziet t

.Intusschen brandde bijna't geireele ciorp.
's Woensdags storrd ook <le kerk in brand.

De vermoorcle burgers fl/aren hier en. daar in
het veld begraveir. {n December daarop volgencl
zâg mên handen en voeten boven de aarcle uit-
steken. Vele slachtoffers tvaren cloor elkaar in
ceir gracht geworpen, langs het eigendom Cat"
toi r.

Het <1orp Fépin, dat ccn kilometer van IIay-
bes 1igt, werd eveneens beschoten. Trvintig hui-
zen brandclen er af en tr,vee vrou\ven kwamen
om 't leverr.

Zcto verging hct deze clorpjes cler Ar<lennen,
cn clan beweercle men, dat de Duitschers in
Noord-Frankrijk geen grurvelen be<lreven hacl-
den I

Te Sommeilles, clat nog slechts eàn puinhoop
was, in brancl gestoken door het 151" infanterie-
regiment, voncl .men in een kelder, te midden
varr gcstoltl bloed. de lijken van de echtgenoo-
ten Aclnot, mevrouw X... en haar vier kinderen,
<rncl 11, 5, 4 en IIl2 jaar. llevrourv. X... was
vreeseliik verruinkt, evenals het meisje. De heer
.\clnot was dooclgeschoten, de knaap de keel
ovcrgcsneden.

Gevoelt mcn zich niet beschaamd, als mensch,
bij 't vernemen van zulke daden, cloor men-
s,'hen berlrcvcn ?

lien andere episode, ciie r,ve niet onvermeld
kunncn laten in de geschiedenis van den te-
rugtocht van lusschen-Samber-en-Maas, is het
belcg van Givet, of beter gezegcl, van iret fort
Charlemont, clat op een rots gebourvcl rvas.

I),en 28" Augustus begonnen cle Duitsche bat-
terijen tleze oucle Fransche vesting, clie feitcliik
'maar alleen cliencle als kazerne voor het klein
garnizoen, te beschieten. flen lracl niets gedaan
om het fort in staat van tegenrveer te stellen,
ten minste voof zoo'11 aanrral toch niet.

D'e vestingwerken vân Givet u'aren ontmân-
telcl. Batterijen boven Hecr: geplaatst, anclefen
bii Vadelée en Gochessé, en zelfs Oostenrijksche
Skocla-mortieren, braâkten geclurende clrie clagen
en drie nachten a1 hrm schroot uit op <le be-
geerdc plaats, \/aar 3,000 Franschen bevel ge-
kregen haclclen tot het uiterste stând te houden,
maar slechts over kleine stukken beschikten.

lauben vlogen over het fort, en één en,an
werd hii bij Agimont neergeschoten, zonder dât
het uitgemaakt is of dit het tverk \vas der ka-
nonniers vân Givet of der mitrailleurs vah
Onhaye. De trvee vliegeniers bezr,veken, eenige
ruren nâ hrrn val , aan. hrrn \\'ond6n.
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De bezetting van het fort zat vrîj veilig in

de. kasematten de'r rotsen. Boven en ronrl hen
woedde een vreeselijk orkaan. Het kruitmaga-
zijn sprong in dt: lucht, c1e u'oning van den
kommandant strtrtte in, cle granaten sloegen ge-
vrreldige trechtcrs in de hcllingen of.verwekten
in de }Iaas torenhcoge geisers.

De Duitschrrs nroeten gemeend hebben voor
een moderne vestirrg te staan, te oordeelen naar
den overvloerl der nr.irnitie er aan verspilcl.

En tôen (iivet zich moest overgeven, warell
^- slechts 30 solclalen gewond of gerloocl. Eenige
honclerden strijders ontsnapten nog; c1e overi-
gen werden gevangon genomen.

Maar de achtervolgen<le troepen hadden zich
niet door dit fort l.rten ophouden; zij rukten
vercler en lieten aan andere troepen cle zorg der
belegr:1ing eys1.

Cl..arlemont zag er na <lit oorlogsfeit natuur-
lijk vreeselijk uit, cn voor het eerst zag de be-
v_olking de gewelclige sporen der Duitsche artil-
lerie.

Den 2" September lie p het front van voor Ant-
werpen langs Aalst, tlc Scheldevallei, Rijsei,
Lens, Arras, Amiens, Beauvais, Cle(mont,
Oreil, Soissons, Vouziers, voor Verclun, Pont-à-
llousson, Lunéville, St'Dié, Belfort.

ll.aar rrog grooter zou. de voortgang worden.
Eerst dienen we echter. onl een overzicht cler

gansche linie te hebben, .le Engelschen in hun
terugtocht tc volgen.

xxxx.
DE VETDSLAG VAN BERGEN.

De Engelschen te Bergen. - Duitsche wroedhe-
den i r het Centrum. - De terugtocht der
Engelrchen begint.

We ht-'bben, tijclens den ecr:.ten uitval van
Antwerpen, gezien clat cleze bclleging diende
om cle aftrekkencle legers clcr Bondgenooten, die
aan de Samber voor <le overmacht cltlr Duitschers
r,vijken moesten, te ontlasten.

De linterflank der Boridgenooten wercl inge'
nonien drlor de Bngelschen, cn tlezen namen
cleel aan wat men in de geschiedenis van clen
grootèn oorlog noen +' < De Velclslag van Ber-
gen l (Mons).

Wij willen dien ldslag uitvoerig beschrij-
ven, alvorens wij cl, terugtocht il Frankrijk,
rlaar de }larne toe, volgen.

De oucle stacl Bergen, die 27,000 inwoners
telt, is gebouwcl aan den voet en op tle helling
van een heuvel, aan welken zij haar naam ont-
7eent. Ze ontstond rond ,1e abdij in 't jaar 650
of omstreeks dien ti;d, door cle l{eilige'Waudru,
<lochter van een llenegou'nlschen graaf, gesticht.
Bij deze abdij verrees een kastcel,en hieromheetr
bour,vde men woningen.

In rl: XV' eeulv krlram B..r'gen tot grooten
bloei, en uit dien gulden tijd <legteekenen mo-

Hct Belfort vau Bergen.

nulncntor, zooals het sierlijk staclhr-ris en cle in-
rlrrrkrvekkenrie hoof dkerk.

-Zoo clicht bij cle Fransche grens gelegetr, korr
lrct rvel niet auclers of Bergct $/as het toonecl
van hecl ll'at krijgsbedrijrten. De geschiedenis
herhaalt z.ich. Ën \veer moest cleze plaats ge'
noemcl. worclen in 't geschieclenisboek cler laatstc
oorlogsfeiten.

Bcrgen, ofschoon cle hoofdplarts cler nijverc
Borinage, was zelf een rustig steeleke, zoncler
veel nijverheid. I'Iaar in Augustus 1914 wercl
het rratuurlijk ook, cvenals't kleinste dorpje uit
ons lanrl, opgeschrikt, ecrst rloor cle oorlogsge'
ruclitcn, clan cloor het stellig nieuu's, dat België
voor zijn vrijheicl en recht iu 't strijclperk moest
tr eden.

}{et z.ag zijn jagers vertrekken, zooals lvij het
hicrvoren reeds vernamen, en zelf bleef het ver
\'ân 't oorlogstooneel af, tot rond 18 Augustus
onrustbarende geruchten cle ronde cleden.

Dien dag waarschuwde de burgemeester van
Bergen de bevolking,zich van allen strijd te ont'
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Het starlhuis van Bergen.

houden, zoo de vijand zich in de omgeving der
stad vertoonen moest. fndien soldaten woningen
betrokken, om zich van daaruit te verdedigin,
zouden de burgers verstandig doen, deze te ver.
laten, cm geen'.aanleiding te geven tot beschul.
digingen, dat zij geschoten hadden.

Den 19n Augustus werden de bewoaers ver.
zocht hun wapens in te leveren.

Den 20o Augustus, om 11 uut 's morgens, ont.
bond kslonel Busine, overste der burgerwacht,
dit korps, dat de \ryapens en uniformen in eerr
kazerne inleverde" fn den namiddag ïverden de
burêelen van,den Staf, op 't stadhuis, gesloten.

En den 21n Augustus,-eindelijk, juiJhte men
te Bergen geestdriftig de Engelsche troepenaf.
deelingen toe, die door cle stad trokken, terwijl
men aan den gevel van het stadhuis de Engel-
sche en Fransche vlaggen naast de onze heesch.

Den 22" Augustus - een Zaterdag - namen
de Engelsche legers (het 1" en 2" korps) hun
stellingen in.

Generaal French had zijn hoofdkwartier te
Le Cateau en vestigde zijn kommando post te
Bavai. Hii koos tot verdedigingslinie het kanaal
van Condé naar Bergen en het eerste deel van
het kanaa! vafi 't centmm van Bergen to.|
ôbourg

De bewoners van Bergen en der ornliggendc
dorpeu waren vol goeden moed en overtuigd, rlat
er <len vijand een flinke netleriaag te n'achten
stoncl. \\,7at kende men ook van den toestan<l ?

Generaal French zelf rrertelt, hoc optiuristi-"ch
'hij toen gestem<1 was.

D'e burgers deelden hier trrood, vleesch, cho
kolacle, sigaren, enz., aan de Engelschen uit,
en tusschen dezen en rle. Borains heersehte de
t'este verstandhouding.

Te Frameries, bijrroort'eeid. kul me1l ,les
ar.'onCs geen flesch bier, beschuit' tablei chokn
jarJe of ei meer rrntdekken. Men harl alles weg

De Hoofdkerk van Bergen.

gegeven. En.de meisjes vroegen, oq hun beurt,
om ( souvenirs l en lachten "en schertsten, en
niemand vermoedde welk een drama zich weldra
in dit Henegouwsch land afspelen zou.

De Engelschen declen echter meer dan ba[be-
len en grapjes maken. 't Zoa bittere ernst wof '

den, en daarom legden ze stellingen aan, richt'
ten barrikad€ll opr tot aan de toegangen van de
hoofdplaats ze7f., zooals aan de rue .du Parc,
waar twaalf geweldige bobijnen metaaldraad in
korten tijd als eeo veste vertezeî, aan de avenue
de Bertaimont, waar wagens met steenen- gela-
den en olmentronken den weg afsloten, eû ein'
delijk aan de-rue du Frieu, waar men prikkel'
draad tusschen de boomen vlocht.

fntusschen waren de ruiterij en afdeelingen
rvielrijders al verder_ gc.trokken en verkenden ze
het land tot aan Soignies.

Den 22" ..A.ugustus (Zaterdag\ hadden hier en
claar al schermutselingen en botsingen plaats,
n'aarbij het hevig toeging.'We hebben gehoorcl, hoe tle Duitschers het
verdrag r'àn' Couillet sloten. Dit ging nog be
ttekkelijk vrecc'lzaam, als meu hun houding ver
gelijkt, bijtoorbeeld. irr de ourgeving der stad
Blnche.

De 5u ruiterij-brigade vân gereraal Sir Philip
Chetwode ha<1 Binche bezet en cleecl patroelje'
tochten, samen met eenige schadrons '!'nn
gcneraal Allenby, tot Soignies.

Op Zondag 2B Augustus bczettc ilc vijanrl
cclitcr Binchc. cn tle llervoners tâgetl het ?* re'
srl'vekorps van .qereraal r'on Zt'eirl cr bitrnctr
f-ckken. D'eze troepen deden .qeforceerde trrar'
chen. Ze moesterr Maubeuge belegcren.

Péronnes-lez-Binche vooral moest het ontgel'
,len. ET was in deze omgeving harclnekkig ge
vochten. Flonclerd-r,ijftig Engelschen bartika
.leerrlen de brug der ,t Princesse )r. tegenover
de -*uikerfabriek tan Péronnes, en an<1ere Etl
Iclschetr r,ersPrciclrlt'rt zich it:inr Trivière$ o1

l+int \raast
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Het Dtitscirc lcger narler<le r,au dit laatstc
rlorp en zijrt kortrmanclant r,estig<le zich op hct
kastccl }Iarcq, op clen u.cg Nijvel-Ilray. I{èt be-
schikte over ;() stuks geschut, dat een hevig
vuur opencle op tlc Engclschc batterijen te 'lri-
vièrcs, alsook in l'rcf bosch van Strépy.

Dc Ëngclschen u-eerclen zich dapper, al ston.
rlcn ze tegenovcr 6,0[X)i man, rloch moestcn tetr
slotte toch terug. Er lracltlen nog schcrrrrirtsc
lingcn plaats, zooals lrij hct bosclr varr lJearr
lien, en uren lang bulclertlcn clc kanonnert, zoo.
rl:rt er rrrij r:eel lllannen vielen, vobra.i aan de
ziicle cler aanvallers.

Péronncs-lez-.Binchc hatl varr tlu lresclricting
ncinig geledcrr. llaal rrzr irct vertrek _der Engel
schctr begon cle Duitsche r,,rreerq'ràak. en cle rc-
clen er \rârr uras naturrrliili': r, De birr.qers heÏr
lrt'u gcschoten I l

Rij hun intocht cloodclen cle vijantlen cenigc
lirrrgers cn staken cle hoeverr vair rlen ltecr A.
Orarris, burgemecster, \ran dcn hecr Jauberl qr
tan rlc ll'ecluwc l)ecat irr branrl ; ri:ralna hc't kas'
tecl rrau cien heer Leor,r Gravis, broeder çan clen
hrr rgcrrrccstcr'.

Acht-cn-zestig rr.'orringen. schurcn rnct graarr
gevtrlcl en stallen gingen ook irr cle vlarnrnen olr.

Een oogenblik schcncn dc Duitschc::s c,r
lLau gedacht te hcbben clc l.:crk te r;clnjelctr. Zc
haclden reecls ecn aantirl storlen stuk ge'slagerr
,:tr <lczcn met stroo olrgestapelrl.

I)arr roofclen zij het liasgelri rrau hct postkatr'
toor cn clutongcn den Ï,restunrcler, hecr Bonnicr'.
ïren naar den bttrgetuccster te geieiclcn, maar-
onclerureg liorr rlc anrtrtenaar llrrclrtcrr err ziclr
dan in eerl o\rcn versto|pen

i)e soldaten trokken rraar tlen 'heer Alphonsc
(-]rairis, brrrgctireester, orrd-r'olks\iertegenwoordi
ger \'ân 'lret arronclissclllent Soignies. Dcze nertl
irr lrct rlorlr en irr het gansclte gclvest zeer gc-
acht Hij was toen ii5 jaar outl .

-\iet rer van zijn n'otriug lag ecrt in lrct ge
r,ccht gesneur.eltl Duitsch officicr, cn rlut vt't'
rrclitt rle uottle rlcl l)rritschcls.

I),c hc.er (lravis zat r.nct l.con Ilcusc, ziin tnjitr
tigjarigcn ktrecirt, irr. <lc:n kclcict.. lict gen'c1,1

iorg meir ircm cr uit. Iiclst moest rlc bttrgc
n1.'cster zijn brantlkast opcrrcrr; cic strklatctr 1c'
t'ligclcn ze biina gehecl, \\'âarna t1c rvocstaarrls
hct ganschc 1'ruis cioorzt-rchten. Datlelijk togerr
tlc 111ttnclc'raars ?iall 't werk, stalen cr u'ijrr, 1in
rreu.'kleeclcren, zilr,errryerk, enz.

I)c trragistraat eir zijn knccht u'erclcn n:lâr llet
gcnrccntehuis gclcitl. I)e sekretaris mocst ric
cleulopenen en tlan eel1 \\-agen nict trvec paar'
rlcir lra1en. Het voettuig reerl vooraiin. De bur-
genrccster en zijrr knecht ontrri.ngen nu bevel cic
rloor de burgerij irrgclevercle \\'apens uit hct gc
lrolru, te halen en op dcn 'Àiâgeû te laclen.. Sta1,-
ten zij niet snel geroegr dan krcgen cle u,eeL
loozen slagen. stalupclr cn stooten.

Ijeu aùto uadercle en voelcle eenigc officicr.-'u
aan. I)ezen bei'aaclslaagclcn cve1r. en veroolr.lccl
<lc.n rlen burgenrccster eir zijn kneclrt ter t.lootl.

D'c heer (lravis hacl op zijn ecrcu,oortl r,'cr'
klaard, dat hij geen schuki hzrcl anu clcn cloo<l
r,an clen Drritschcn officier, die getroffell \\:as
rloor cle kogels vân Engelsche soklaten, r,r'cll<c-
in cen naburigc \\:eide verclol<cn zatcn.

Dc tnagistraat vroeg e.en tolli, tcrr eintlc nt.rg
rnaals'de onschtrlcl van zichzclf en van ziirr clic-
naar tc bervijzen. \,[en arrtn,oorclde henr lllct eclt
l ':rar slagen.

De officielen gctrpcicn tlen tuagistraat cn zjjl
lotgenoot de jas uit te trckkcn. I)arr botrrlcn
solclaten herr een rooclerr z:rkciocli rror-rr- tlc. oogcll.
Iicn clubbel salr'o klonk, cri dc m(x)1'(1 n'as veil-
trolikeu. l)c bc.iclc licharrren liclen ltior htt lrcr'
rolr \:2r.n hct gemeentehuis neer'.

Deze nisclaacl geschiedde den 21" Angustus,
r'rtrr .3 u: 1ri, in den namiddag.

l)e tu,ec liiken rroestcn claar gcrlurcntlc r.icr.
cn-tivintig uur tentoongcstelrl bliir,cn.

Intrtsschen hielden de n'oestcliugcn s1cnr1r1rar-
tijt.rl rrrct rlerr gestolen $ ijD.

't Waren, helaas. <lc ceni.qe slachtoffers nict !

'lr,r,ee'tr-crklicrlen, rlic vall Sint-\,'aast or'lrivii.-
rcs kwâlnelr, \verde11 gefusillcclti.

Dc heer Enrile llar-cirarrcl. landbouncl-. crr zi.jl
zoon. alsook dc hccr François Bai11r'. outlcrgirr.
acn lret zelfde lot.

lfantrerr cll \:fon\\'cn u'cldr.n uit lrrrn hrris ge

.jaagcl cu gesclreideu. De lrorru,cn err tlc' kiu<leror
llr()estL'll in een q,eirle lrliir-cn; aan 1,50 rr:rn
ru'ercl gcborlcu z-icli rra.at Hainc-Saint Paul tc lrc
gc\ren, \\.aar lllcn ircrf in cen klein huis olrcen'
hoopte. Tachtig. burgers \\'crde11 naar Hainc-St-
Pierre gelcid en ct in cc,u sclrool gc\,ângetl ge
houderr.

Intiisscherr liontlert rlr, -st.'lrlatcri orrgestoorrl
pltrncicren, cn tocu rle nngstigc belolking cin.
rleliik bevr-ijrl r,verd erl nâ2lr hct ciorp tenigkeer'
rlc, berronr-l ze dat er vele \\'oningen in asclr

Zicirt iu dc Hoofclkerk van I3ergerr
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De hecr Alphonsc Grarris.

waren gelegcl en hecl rvat bezittiugcn geroold.
lalrijke troepen IJuitsche solclaten stroomcleu

ûan over de rveget vau Ath, Soiguies. en Nijvel.
Een afdeeling I,'ranschc territorialen, die bi j
"Barry en NIaulde, tusschen I,euzc crr Doornik,
vier uren iang dapper hadilen gestreclen, moes-
ten voor cle overnracht rvijken, zootiat de vijaurl
cien 23" Àugtistus (Zonclag) de br,riten'uvijken van
l)oornik bezetten korr. En nr1 zou iret Engel-
sche leger deu volleri stornr ntocten weerstaalr.

's Zondags r,vas het cle groote dag op alie
punten.

Na de gevechtcn bij Péronnes-lez-Binche en
Sint-Vaast rukten de Iluitschers verder. Steeds
stootten zij op afcleelitrgen Iingelschen. 'I'e Bray
en Villers-Saint-Chislain rverd slechts kort ge
vochten, Inaar bij Sairrt-Symphorien zouden
clnzc Bondgenooterr irevigerr u'eerstand bieden.
Zij stelclen een batterij op in liet tsois-c1e-l{ons
,er1 een groep voctvolk velschanste zich in c1e

groeven van Spiennes. Ancleren verscholen zich
irr het dorp Saint-Syinphorien z.elf, en, toen cle
l)tritschers ont 1 u. 30 hier binnenstormclen,
lverden ze op hevig geweervuur onthaalcl. Dc
knttonnen van Bois-(lu-Nlons sciroten lraar c1e op-
rukketrcie hulpttoepen. D,e bevolking verdook
zich irr de kelders. Iu alle straten én stegen f1o-
ten cle kogels. Velc Duitschers vielen neer, maar
trtlen nam.ze op en clrocg hen in een door platen
beschermden wagen.

I)e vijancl bombarcleercle terug en ricirtte zijn
vuur naar het lJois-de-llons en cien weg van
Ilarmignies. Dân zond hij zijn infanterie in een
Tlankber,veging uit, om cle batterrij stormencler-
irancl te nemen.

Ook aan de n Ràute de Hartnignies rr kwant
nrr het schroot der F,ngelschen, en 't vuur wercl
aldus langs twee zijclen op cle l)uitschc troepen
gericht, welke groote verliezen leden. {Jren
lang duurde cle str'ijcl, clie ten langen laatste zich
tot gevechten met tle bajonet ontwikkelde'

Op anclete punten ging het er al evcn gewel-
'rlig, zooals te Obour-g, rvaar het Centrnln-kanaal
.een bocht vormt en cieze daarcloor cen rtoor de

Engelschen gevaarlijke piaats was.

A1 vroeg kunttur er ceil voorllereiding der Duit-
'sche artillirie. De Dttitschers staken te Ville'
'sur'Ilaine het genieentehuis en de school in

brand, uit wraak, omdat cle brug van de vaart
vernield was.

Om, I uur 's nrorgens volgcie c1e eerste voet-
','o1i<-aanva1, clie afgeslagen n-ertl. Om 9 uur be-
stormrlen vier bataijons varl het 84" Sleeswijk-
sche regirnent (9" korps) de llrug van Nimy.
Ilaar een korupagnie r Itoyal F'rrsiliers r (kapi-
tein -\shbtu ner') en c1e mitrailleurs. r,an luite-
iiiull Dcase tlccletr ltcrr afcleinzeu.

Bij Obourg offerde zich een cletachement op,
en kapitein Ray viel er aan cle bmg. Toen deze
laatsten terug nroesten, bleef cr nog één enkele
mân o\/er orrr hen te beschermen. Hij schoot
zonrler ophottclen, rvercl zelf gewon<l, maar hield
nog vo1 tot hij tiitgcput neerzeeg. Eenige bur-
gers clroegerr henr iraastig in het station en ver-
zorgclen hern, maar D,uitschers sprongen binnen
en maakten clen r.veerlooze rnet de bajonet af.

Dc woestelingen staken dan het kasteel van
graai cie Goussencourt, cle spinnerij Van Hoe-
gaerclen e11 een aantal huizen in brand.

Bij Nimy duurdc cle n'eêrstand nog voort. Een
tlcrde bestorming u,as veel heviger dan beide
i oorgaande.

Van alle \,vegen, uit elk boschje rukten de
ran€ien aan ; 't tvercl ook hier een strijd van man
tegen man, een gruwelijke rvorsteling op leven
en cloocl. De kompagnie van majoor Abell ver-
1o<:r zijn chef,kapitein Knowles,clen 2" luitenant
Henstock en een derde cler manschappen. Allen
lagen doocl of stervencl in het bloederig slijk.
Van achter clenneboomen tikten cle D\ritsche
mitrailieurs naar cle Engelsche versterkingen,
nelke aanrukten. Het 4" llicl<1lesex liet hier 15
o{ficieren en 353 solclaten.

Bij sluis V, even verder (Wartons) , âan de
brtrg Nirny-Maizières, moest hetzelfde 4" Midd'
lesex a1le krachten inspannen. De Royal Fusi-
iiers van Hyon, ter hulp gesneld, vochten al met
cven groote dooclsverachting.Kapitein Rey sneu'
velde en kapitein Glass lvercl ernstig gewon<l.
Wat meer rechts wilclen cle Gordons niet wijken,
al lcrlen 7.e zwaar.

Van mcer<lere ptrnten schoot de vijandelijke
artillerie. T,uitenant Atub bleef alleen van zijn
sektie over. H[j hoorde het bevel tot den terug-
tocht en zag luitenant Dease, der mitrailleurs,
clie vijfmaal gewond was. Hïj nam hem in zijn
arlnen en c'lroeg hem ol'er een strook van trveej
lroncierci meter, drvars cloor een afschuwelijk
machinegeu'eervtlur, in een veilige plaats,.waar
cle al te z\,\raâr getroffene echter weldra over'
leed.

''t Was half-clrie toen de Royal Fusiliers en de
4'llidcllesex het <lorp Nimy en omgêVing moes'
ten opgeven.

I)e Duitschers stormden als razenden het dorp
binnen, dat al veel van cle beschieting geleden
hacl. In eell oogweûk stonclen overal ,huizen in
brand. NIet kolfslagen of bajonetsteken ffiaakten
c1e woeste overlveldigers gev/onde Engelsche
soklaten af. Huilend, tierencl en vloekend beuk-
ten ze deuren èn ramen in, en in 't blinde weg
\.c:rmoordden. ze ile burgers die hen onder de
hand vielen

Vader Gehin en de moeder met traar twee
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dochters, Jules .t'ontaine, I,éon l.quscelot, Julesl,eblanc, Armand Cambier, Alexaudre G*o"t,
en rlog zoovele anderen, lagen weldra dood neer.

Zekere Heilenemot kreeg een bajonetsteek iu
het oog; de ôl-jarige ingenieur G. Jopàrt ver
strkte lu een kelder ; vrouwen en meisjès, als de
lvedurve Deverchin, nlevrouw }Ioutiei, Estelle
Namur, Félicie Grégoire, vondeu evenmin ge
rtade.

D'uitschers, - voorzien van een baud vau het
Roode Kruis, bleven tot ,s avonds toe branrl
stichten, en Nirny r,vas het schoulyspel cier gru-
welijkste schrikaanjaging.

Ee Eugelschen trokken kaiur terug, schoten
nog van achter telefoonpalen, uit cieureu, gân-
gen of andere clekkingsplaatsen.

De Duitschers vorurcleu ook hicr een scliilcl
van weerloozen, joegen of sieurclen ulannen,
vrouwen en kinderen uit hun rvoningen, r'eL.
schansten er zich achter en vervoigcien zoo hun
\veg naar Bergen.

Nabij de stad, aan cle rue cle Nimy, vt,erclerr
\'louwen en kinderen van de ruannen geschei-
clenl ze weenden, kloegen, janurerden, inaar cie
lrurgers moesten voort, de stad Bergen binnen,
t.rm de helden te beschermen...

,Qn dat punt lagen een twintigtal Engelsche
soldaten, gereed om te schieten. Zij zagen de
ongelukkige gijzelaars, ongeveer B0 in getàl; ten
einde hen te sparen, trokken ze achteruit.

ùIaar de Duitschers voelden zich nog niet ge-
noeg beschut, drongen ook hier in de huizen en
voegden bij de burgers van Nimy nog een aan-
t,rl van Bergen zelf, en zoo hielden ze hun in-
tr ecle in de hoofdstad van llenegour,ven.

De vijanden bereikten de Groote Nlarkt; een
a'rdere groep Dlritschers krvam intusschen, door
et;n verracler (zoon van een Belgischen vader
e'r Duitsche ruoeder) geleid, langs de Porte du
Parc, rue l,ucevroy en de rue cl'Enghierr op het
plein aan.

Burgemeester'Lescarts zat reeds den gauschen
dlg op het stadhuis, met de schepenen Mass<-ur,
Sirve, Maistreux en clen sekretaris Avor.

Een officier, vergezeld van twaalf soldaten,
rlrong het kabinet van clen burgemeester birr-
nen, hield een revolver in de hand en vroeg:

a Zijt gij de burgenreester? l
,r Ja, mijnheer. Wat wilt ge van mij ? l
tu Onze troepen marcheeren naar Bergen en

dc komurandant vraagt naar u. ))

,t Ik volg u. l
I)e magistraat vertrok met den'heer J. Ver"

voort, die als tolk voor, hern zou optreden.
De kommandant verweet hem, dat er dool

bur;Jers op zijn troepen was geschoten.
De burgemeester protesteerde, maar hij n'erci

bij tle gijzelaars voor de troepen gedreven.
't Was toen half^vier. En rveer moest de stoet

\,<rder. 't Ging nu door tle rue de la Chaussée
en de Grand'Rue; ook hier haalden clc orref-
rvt:ldigers de burgers uit hun huizen, orn hun
sclrilcl steeds maar sterker te r"'ormen. Zoo be-
reikte men de Grand Trou Oudart (nu place des
Mrrrtyrs) r wââr de Duitschers eensklaps op de
Eugelschen botsten, welke aan de avenue de
Bertaimont (thans avenue de France) verster-

Jrilgen hadden aaugelegd. IJensklaps klet-
tr:rdeu de kogels tusschen de Dûitschers.
I)cze seiroten van achter de burgers terug. IIet
tvas een outzettend oogenblik. De gijzelaars
lvierpen zich huilend ten gronde of iilchtten
langs de muren heen. Ook cie burgemeester liet
zicb vallen. Een officier, die hem belvaken
tnoest, wercl aau de hand gewond. De Duitscirers
schoterr naar de vluchtende personen, en vier
hunncr n'erden aidus door de razende bende ver-
nroortl, insgelijks vier inwoners van .het reeds
zoo l-ieproefclc Nimy : Z. Cyprès, 50 jaar oud,
kantiiclaat-notaris; A. Godin, Bti jaar oucl, lancl-
l;ourver; V. Gorez, jB jaar oud, loocl.- en zink-
berverker, en L. llassart, b5 jaar oucl, aclvokaat.

Dc 22-jarige Lepnie Fust stierf op 1 Noveur-
l)cr-cr tic ii.l-jalige cere-leeraar E. Ducamp op.i lioveurber, aan rlc hier opgeclane wonden.

Yan E D,ciacirière rvercl cle rechterhand weg-
geschoten. i\ og velc anclere personen !\raren
tloor kogels gekn'ctst.

l)c rvoestelingen staken clan het huis van den
hecr C. Daille, op clen hoek van de rue Lamir
cn dc rue Bertainiont, in brand; weldra vlarn-
dcn in de laatst genoemde straat nog vier wo-
ningen. Dan haalden de Duitschers een kanon
bij en schoten van uit cie rue des Blane-Mou-
chons een granaat naar de Engelsche barrikade
der avenue de Bertaimont. Het projektiel ont-
plofte niet, maar een tweede barstte .met ge-
vaarlijk geweld uiteen, doch cle Engelschen wa-
rerr reeds teruggetrokken, achter een verschau-
sing op Trieu de Bertaimont.

De Duitschers bleven nu wel een uur lang
rveifclenci stetan, maar bonibardeerden vervof-
gcns ook cle tu,eede barrikacle en cloodden door
granâatscherven zes burgers van Bergen: Ecl.
Delaunois, 28 jaar oud, ajusteur, en zijn doch-
tcrtje llortense, 4 jaar oucl; E. Chevalier, 2B
iaar or"rd: C)scar er{ André Allard, 2-tr er 16 jaar
orir.l; J. Leroy, 21 jaar oud.

Anclere burgers werden geklvetst; sommigen
hunner bleven verminkt.

Tot nu toe hebben rvij alleen den strijd ge-
volgcl ten N.-O. en ten O. tler stad. Ook tèn W.
rvoedrle clc strijd. Om 6 uur des morgens
reecls verscheelr een groep uhlanen aan het ka-
naal bij Pomnreræul. De Engelschen, o.a. de
R. O. Scottish, haCden hier hun stellingen err
cleden cle voorwacht afdeinzen. Db vijand kwam
tlaatna met een grootere macht, maar vele uren
lang hielden de dappere Schotten de dichte
massa's tegen, en pas om half-vier trokken zij
zich terug, in de richting van Elouges en Quié-
vrain. A1 de bruggen over de Haine en de vaart
waren vernielcl. Natuurlijk moesten de vreed-
zame inwoners van Pommerceul het weer ont-
gelclen. Dezelfde tooneelen als elders vielen er
voor: huizen in brand steken efi schieten op de
burgers. Zoo doodclen zij 26 dorpelingen, waar-
bnder de gezusters P. en A. Nicodème, 66 en 88
jaar oud. Deze ongelukkigen werden met de
bajonet afgemaakt. I{et vuur legde een dertig-
ta1 huizen op de place du Marché en bij de
Pont du Thulin in asch. De burgemeester, de
heer Battara, had heel wat brutaliteit te door-
staatr.
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Ceneraal pétaiu.

De_ vijaurl rvas dus over de waterlinie, zoqtvel
ten Oosteu als ten Westeu vau Bergeu ; de gair-
sche Eagelscire linie was verplicht-tc wijke;.
- Ifuufgq geveehtel haddeu uog plaàts bij
Saint-Ghislaiu,,lat geliombarcleerd werd. Toeu
tegeu den avond de Duitsehers ook uit Bergerr
den n'eg rraar Valenciennes optrokken eu eira,
regnon ngmen, vraar zÊ er,'eneens zli,aie verliezeir
led.en, zagen de Engelschen zich geclwongen
achteruit te gaau.

De vijand stak de rvijk Rivage in brand en
i'ermocrdde.rlien Zoridag lT burgers en 's ancje
rendaags nog 37.

Dramatisch \\,arell ocrk- ile geberrrtc.rrissen bij
Jemappes, r.vaar de Royal *Scot Fusiliers z.icTt zcit
hardnekkig weerden. Dc ljngelschen hadcten
zich hier a.an de iiukerzijde vàn het kanaal in
loopgraven en huizen verschanst en bestookten
rnet geweren en mitrailleuzen de Duitsche pion-
uiers, die hier een brug wilden bouwen. Nâder"
den dezeu met hun rnateriaal, dan werden hun
rijen op vreeselijke wijze geclund. De overleven-
den moesten voc,)rt err hun taak volbrengen. Ve-
len stortten in de rraart en'kleurden inet hun
bloed het water, w'aariu tal van lijken dreven.

A.chter de Duitschers brandde het gehucht
Ilarais. Zeet waarschijnlijk heeft cle viJancl in
dat vuur lijken verbrand, want later vond men
in het puin uitrustingstukken, als gordels, met
het gekencle rr Gott mit uns ) er op.

D'e artillerie stcrrntle clc genie en beschoot,van
uit Baudorrr, 'I'ertrc en Ghlin, geweldig het dorp
.[eurappes. In detr namicldag stoncl de kerktoren
in branti en stortte een gedeelte van het becle-
huis in.. Ook rrit vele"huizen sloegen de vlanr-
lnen op.

Eindelijk was de tirug vdltooid; ze had hon-
derrlen levens geëischt. De Engelschen moesten

rvijkui, eil slrij(lcurl trokhcrr zc aclrtenrit,
. Dc .Ltuitscherli grcp€n liur'g,-.rs err joegen. de'

zcrr voilr zieh uit. Tegelijke'rtijd stiehtten at
t-irand en vermoordden weerlooze mannen en
vroulven- Een kind vau 13. jaar, Ids Bouilliea,
werd voor haar huis clocrr eerr gen'eerschot af'
gemaakt.

. Na het vertrek cler Duitsr-,hcr,.i zilg uteu éerr
' schoen boven clen groud uitsteken ; men ver
wijderde de aarde en vond, vlak onder de op
pervlakte, vier vermiukte burgtrlijken, t>.a. dal
vau den notariszoon, Ilaurice Delhayc.

Te Jemappes eu onrgevirrg \\'lren l,ii{ iruizeri
vc'r brand.

Tragiseh was sok lretgeeu u in lret zinne
loozengesticht bij Bergen voorviel. itiabij dit ge
houw haclden de Duitschcrs het z\vaal' te r/r:r
rluren. De Engelschen deden er velen in tre,
eaud bijten. Toen de vijancl meester n'as viln
het terrein, bestormdcn ze het gesticht, ruepcn(l
cn tierend, clat de Engelschen er zich verschansl
hadden, wat e€nvoudig een leugen n'as. Zes
hoaderd zinnel<lozen r,ertoeiden daar oncler de
beseherming der Roode Kruis-vlag. Ilaar rvat
kou zulks de huilende bende schc'len, die cle
gebouwen in brand stak. 't Was eeu onbeschrij-
felijk tooneel. Iu deo gloed vau het vuur zsg
men al die verbijsterdea heen en $eer loop:n.
}len slaagde er in velen op het nrrburige ge
meentekerkhof samen te brengen. Arrderen ren.
den door de velden weg en zwierverr den gan
schen nacht rond.
'Dc schade aan den Belgischen Staat toege

braeht (gebouwen, ziekenzalen, apotheek, ka
pel, gas, elektriciteit, enz.) bedrereg ruuer darl
ééu nrillioeu frank.

\/an sau het zinncloozeugesticht schr.teu dt.
Duitschers dan branrlbomrlreu naar het kasteei
van den heer Ch. Genclebien,Hardenpr,rnt, gele
gen op den sieenryeg van Binche, en qlat van a
cle eerste oorlogsclagen als een ambul+rrcie ter
tieschikking van het Belgisch Roode Kruis wa,(
gesteld,

De lîngeischen geb.ruikten het nu aL.; r,eld
hospitaal, waârvan majoor I,ong er: kapireirr D,'Heber Percy de leidiug haddeu.

Mer-rouw Gendebien, de eigenares van 't kas,
teel, toonde <le grootste toewijding; rne L vt'r
;rlcegsters van Brussel verzorgclc zij de gtrwo,r
clen. Eenskiaps scheurden de eefste bornnrcrz cjt'
lnuren. Dadelijk slo.egen tle vlammen rrp. Plerr
voerde haastig de gekwetster .naar het park cri
naar het naburig kasteel van den heer Harden
pont, rnaar het vuur breidde zich zoo snel uit,
clat majoor J. S. Maidlow, van de 49* bttterij
Royal Fielcl Artillerie, die bewusteloos lag en
dus zich zelf in 't geheel niet kon helpeu, in deu
brand omkwam. Men had hem niet meer knn
nen bereiken. De toestand was in eenige oogen-
blii<kcn verschrikkelijk geworden.

Deu volgenden dag vond men in lret pnin de
verkooltle overblijfselen varr den offir:ie r'.

Een sol<laat bezweek na aankonrst in hel
t\\'eedc kasteel.

Elet groot gebouw van den heer Cen.lcbirn
rrerd rlus vernield, en oncler meer ging een galr,
sclre verzameling van kostbare en zeldzarne
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k tilstsehatten veriot-eii.
In <ie nabijheid van hct laster:l branricle ook

iret gehucht Bascuie, n'aar de Duitschers even-
eens eenige burge"s vernroorclden.

(,leneraal F'rench hacl van den Franschen op-
itcrbevelhebber Joffre bc,richt gekregen, clat een
t.rntzaglijlie D'uitsche nracht in aantocht was en
rlc Fransclren zich van cle Samber terug trokken.
l,'reuch \\'as op een tocht naar het Frausch front
trouwens rran dat rvijken getuige geweest.

I{ij moest dus die berveging volgen, en bc,
sloot cle legers naar een nieurve linie te lateu
tnarcheeren. Ilit gescirieclde al strijclend, clagerr
lang, zooals. we verder zullen zien"

Zoo rverci er in ons land nog gevochten op r1c
lijn lrranreries, Paturages, Wasmes, Boussu. Our
tlcn terugtocht te be-.chernret, r.oerden cle En
gelsciren zelfs een tegenaanval uit, in cle rich-
ting van Binche.

Flénu wa's 's Zontlags r-rrrls l-resclrtrten gewor-
clen ; c1e rueeste inwonets u'aren toen gevlucht.
\:arr haif.drie tot ? urlr 's avonds boden de Ën-
q'elschen tveerstand. 'loen verlieten ze het dorlr.

'le Frameries ook regende het granatel., en
o:en l)uitsche vlieger besclroot er zelfs met een
Itrachinegeweer de soidaten, clie, cloor burgers
geholpen, op À,Iascaut versterkingen aanlegden.
Iiveneens hier nam een deel der bevolking cL'
r,lucht- 'I'ot cien avonci u'erd er bitter gestreden.

i)en volg.qnden morgen (l\Iaandag) , oru 5 uur,
ll'erden te Flénu en Frameries de vijaudelijkhe-
clen hernomen. Flénu lag dien nacht al vol Duit-
sche gervonden, rnaar rrog altijd stroomden- er
t<re, zoodat cle vijand ook de kerk als lazaret
i nriclrtte.

\Veldra lageu hier 350 gekt'vetsten, en nog \'va-(
cr plaatsgebrek. De broeclerschool, rle rverk'
nranskring Saint'e-Barbe, cle pastorie en anclerc
tt'oningen,. ai deze lokalen en kamers ruoesten
ruls .ambulancie dienst doen. Zestienhonderd
f)'uitschers werden dien 24* Augustus te Flénrr
verpl eegd.

. Na een lvorsteling van vijf uur, deinsden de
Engelschen af. Fléo'.r \vâs eveneens het tooneel
r,an alletlei gewelddatlen. Blf inwoners werden
cr gefrrsilieer<l ; twee mallnen en tl'ec \4'ouwe11
lkn,amen iu de rrlammen o1ll.

I)ank aeur rle bemicldeling van den heer Gra-
vez, bestuurder der u Produits du Flénu l, en
pâstoor De lJarvengt, lverden burgers in vrij-
Iteirl gesteld, die ook a'l tot den kogel veroor-
deeld waren.

Woeste soldaten phinderclen de huizen en sta-
ken er enkelen in brand.

Te Frameries ging het al even wreed toe. De
Northumberland Fusiliers en cle 1" Lincoln hiel-
rlen het hier, van af vijf tlur 's molgens tot den
rniddag, tegen een overmacht vol. Men vocht
rnet cle bajonet, greep elkaar in de huizen aan,
sloeg met,geweerkolven en betwistte aldus elken
voet grond. 's Middags waren cle . Duitschers
nleester van de plaats. Frameries had a1 veel
van cie besçhieting geleclen, maar cle vijancl
achtte rle schade. blijkbaar rlog niet groot ge-
noeg,. \rant vooral te lIascaut, Garde en
Fiqquery stak hij huizen in brand.

Vijf burgers werden vermoord, toen-zij uit

' (leneraal Foch

tien keltler van eell vlanrrnerrcle worring wiklt-.rr
vlttchtetr. Ook nog zrn<leren lieten het 1even.

}{en vertelt, clàt rnen in den zak van een
Ilrritsch officier een geschreven bevel voncl, olrr
gansch firarnerie-c te vutrr en te zrv:tard te ver-
u'ocstetr.
'De Engelscheri rl'aren eindelijk de Franschc

grL.ns over- en, zooals u'ij hierua veltellen, stre-
den zc uog geclurencle vele dagen, tot ze ailrr
cle llarne het getij keerden.

Bergen zelf had een vreeselijken nacht cloor
leefd. De be-,1'oners \\râren onder den inclruk van
t1e zoo plots gekomen bezetting en het drama in
lrun statl. Overal zagen ze clen biânclgloecl I

Nimy, Jemappes, Bascule, iVlarais. De r,larrr
men lâaiden in cle gansche orngeving op. Dt
straten zelf u'aren in 't duister, claat merl <lt,
gashouclers geledigcl hacl.

Welk een plotselinge ommekeer I

Dien Zondag morgen waren er u'el gemcbten
van,aanstaande gevechten, maar cle geloovigen
gingen toch a1s gewoonlijk ter kerke, en tijdens
tle dieusten hoorde men luicler het geschut)

Tegen den middag zaten de café's aan tle
l{arkt proppensr,ol. lVlen besprak er optimis-
tisch den toestand. Van het station vettrokke.n
reizigerstreinen; rnet den middag reecl de laat-
ste ireen - een voor Frameries --, en tnen li-
cencieer<le de chef zijn peisoneel.

Vluchtelingên kwamen de stad binnen en de-
clen verhalen, die rnen nog <ivprdreven waande.

i\taar om drie nnr was de overweldiger <laar,
en we weten, iroe alle blijmoedigheid eensklaps
vie1.


