Terwijl op de' strate.n ds lijken der arme inwoners van Andenne liggên, wordt er boven hun
hoofden door hun beuien, gezong"en en gebruld en gebrast. Hier hoo,rt men een piano, elders een

gramofoon. Allgrwsgs plunderingel, moorden, braspartiien. (Blz.
O,m, vijf uur rneldde, men de aankomst van den
vijand. Ds grijzs stroom naclerl op den weg' van
Hersselt. Men hoort het ged,aver zijner artillerie

op de steenen, Zes v,erkenners wagen zich tot bij
der;. spoorwegbarre.el. ,Kommand,ant Gilson grijpf
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zelf een geweer en schiet er drie neer. De où/erig'en werpen zich verschrikt in een gracht.
De gar.rsche voorho,ede verschijnt nu en stelt
zich ten lVesten en ten Oosten van'den weg

Ds onzen houden zich schuil,

o,p.

b.eantwoorde,n

Nt 5'

-66âelfs de losbarstende fusillade niet, tot eernsk,laps
een gansche Duitsche kompagnie zich ontplooit.

Vuur I gebiedt kommandanl Gilson, en de
gelvere&
en vooral de mitrailleurs maaien bijna
de g.ansche kompagnie neer.

I)e Duitschers sturen verslerkingen, die op dezeltde vyijze onthaald' worden, en nadal vier kompagnies daardoor geweldig geteisterd zi1n, zoel<cn dc overlevenden dekking in een bosch.
Zoo gaaL eenige tijd voorbij en weldra mengt
zich de l)urtsche artilieris i1 den strijd ; onm,iddellrjk

d'aarn.a braken

ook twee machinegeweren hun

reg€n \ran kogels u.it, I(ommandant Gilso,ll ontd'ekt er een, riis eenige oogenblikken later doo'r
't rvelgemikl vuur der onzen vernietigd is.
I)e frontaanval sJaagl niet. De Duitschers zultren nu een flankbeweging uitvoeren, zenden afdeelingen Oost- e.11 \Vcstwaarts en brengen ook

hun artillerie nader. \''icr stukken rverpen een
vloed van shrapnells op de Belgische linie. Ook
beschiet ds vijaud he1 stadje Aarschot.
I(oLlonel Flebus, kornmandant van he,t 9" linie-

regiment neeml maatregelen orn den terugtocht
te verzekeren en zendt e,en ko'mpagnie ihaar den
spoo.rweg achter Aarschot.

Nlaar de vijand spanl nog steeds zijn grootste
kracht tegen de 4€ kompagn.iç va11 het 1" bataljon
in die va4 kommandant Gilson. Deze vraagt versterking. D,e kolonel zendl-een kompagnie, vtelke
echt,er weerhs,uden wo,rdt door het Duitsch spervuur .van de1 Geymelberg.
I)e. to,estand wordt steeds ernstiger en de ko*
lonei geeft enkele kompagnies bevel tot den terugtocht.

" Gilson zi.et die troepen aftrekke,n. Soldaten, die
hem orders moetel brengen, worden gedood,
' Gilson verneemt niets, b'egrijpt echterr dat de
toestand van het regiment onhoudb'aar is.

Hij

heef

t de overtuiging, dat

meJx van

hem veru,acht d,en t,erugtocht te dekken, d,eslloods

nret eigen opo{fering.
Nloed

! roept hij zijn mannen toe. Nog

- oogenblikken voihouden
eenige
komen !

! Onze kamerad,en

Doch de soldaten beseffen nu ook den waren
sraat van za.ken
Bij Luik hebt ge me beloofd to,t des doo'd
- te skijden ! herneemt de aanvo,erder.
toe
Zij, rlie hem kennen, versta,an het, knikken bevestigend.

Gilson stuurt twee soldaten met berichten naar
den kolonel, maar beiden vallen, getroffen door
he1 gran,aatvuur in de stad, lvaar de dood doo'r
de straten laait,
Om ? uur mo€t een verkenn,er gaan zi.en of het
regiment buiten gev,aar is. De bode keerf .niet
rneer terug. Gilson vond hem wat later aan den ingang van Aarschot, *et verbrijzeld hoofd.
'1 Is lu ? uur. De zeer geteisterde kompagnie
ziet zich nu bijna geheel omringd doo'r Duitschers, sam€n wellicht lQ kompagnies. En het
vuur knette,rt zoo' geweldig, da1 de komm,andant.
nauwelijks de stem hooren kan van luitenant
Fauconnie,r, die toch vtak bij hern sta,at met zijn
peloto,n.

.*{alf-acht

t nog houden

de Betgen vol.

te

Luitenant Jacquel, links van deur weg, laat we-

. dat de Duitschers hem zdd omsingeid hebOndanks alles, volhouden ! luidt Gilso'n's

ben, dat ze hem zelfs in d.en rug schieten.

antwoord doo,r teekens en gebaren.
Jacquet brengt d,e militaire gro,et, als bewijs
dat hij he1 bevel begrepeg he,eft.
Misschien is het regiment nog in gevaar. Dus

tijd

winnen.

De Duitschers vureo nu m€t zes machinegerve-

rell en verscheidene stukken.
Ds twee mitrailleurs dir onzen zijn o,nbruikbaar geworden.
'1 ls vijf vddr achten. 'fharis moe't liet 3" Iinie
ontsnapt zijn en, zal Gilson tr,achten z,ijo nog gespaârde mannerl in veiligheid te brengen.
Adjud'ant 'I'he1's me1 zijn sektie moet dezen terugtocht dekken.
{iilso,n wordt gewond aan 't gelaat, maar behs,u{1 zijn kalmte er, tege,n\4roordigheid van geest.
Luitenant Fauco,nnier vertrekt eerst, dan Jacquet, daarna 'I'heys, bij welke sektie zich de kornmandanl aansluit.

Al kruipend mo,et men zijn weg zoeken. Nog
blijven velen l,iggen. Het vijandelijk vuur bestrijkt het gansche terrein.
M,en bereikt de stad. Gilson ontneemt een gedoode,n soldaat een ro1 kaarten, welke hijr ir:, een

put werpt.

Hij vuurt op de n vijand,

die van dicht-

bi1 volgt.

Zoo kornem deze helden eindelijk aan 't station.
Verschrikte bewo,ners vertellell dat hel regime,nt
oo den weg naar l,euven is. Door tuinen, over
muren, wii men, het inhalon. Aldus ve,rlaten de

laatste verdedigers het stedeke.
De verliezen zijl zeer groot.
All,en, ik zeg allen, hebben zich als helden

gedragen,
v€!.klaart kommandanl Gilson in een
verslag dat hij te Antwerpen in de ambulance van
het prbvinciaal go'uvernemenl opstelde. Ik noem
echter in 't bijzornder zij, die tot het la,atste toe
bij mij zijn geblevern : d,er'! sergeant-foerier Van
Wynendael, korpo'raal Deltomber (gewond), korporaal Bauwens Fernand, soldaat Berlens' Dez'e
vier militairen hebb,en mij o,nde,rsteund, nu çn dan

gedrag,en, toes ik bij den terugtocht teng€volge van het hevig blo,edverl.ies begon te verzwakken en r'6ôr mijn blik ssn, flo€rs kwa,m.
Tal vanr o,nze g€woîlde soldaten werden door
de Duitschers, dià woedend waren qver dezen tegenstand, afgemaakt. We'weten hoe dat reeds

mij

meer was geschi€d.
Me'n l,eze de verklaring van Gustaal 'Piérard,
beroeps-vrijwilliger bij het 6" linie-regiment, afge-

legd vddr de officieele onde,rzoekskommissie:
,, In het gevecht, da1 plaats tieeft gehad bij de
b,ezetting van Aarschot, ben ik aan den linkerarm
gekwetst. De Duitschers hebben mij gevangen
genomen in een boschje, waar ik mij verscholen
had. Het was ongeveer I uur 's'morgens. Men
heeft mij' naar. een weid€ gebracht, eve1,'buite'n
cle stacl. Daar'waren reedJeenige gevangen sol'
daten, sommigen war€n gewond, anderen gietl
later werdeir nlg an{eren gebracht. Een: Duifsch
clokter heeft mij verzorgd. Hij heeft rnij een ver'
band aangedaan. Wij waren met acht e:r twiotig, waaronder vijf of zes burgers. Wij ajo daat

*6',1

*
lei opeiscbmgco voldoen en buisvesting bezofg€b
aan officieren en soldateû.
Br wa,ren dien morgen op den s.teenweg van
Aarschot naar Lier reeds wreedheden gepùeegd,
en dus was d,e b,evo,lking angstig.

Over die eerste wanordelijkheden lezen we in
een verslag, opgernaakt door Pater Simon Goovaerts, overste der Congregatie van de Paters
van het H. I{,ar1, e1 door zijn medebroeders, dje
met hem naar Duitschland zijn gevoeid geworden, het volgende:
a

Het Damianus-g€sticht is gelegen bij den in-

gang der stad, aan dc Mechelscl.re poort, op den
rveg van Lier naar Aarschot.
Reeds van de eerste oo.rlogsdagea a{, waren er
pogingen gedaan om er een Roode Kruis-ambu-

lance in tc richten, Deze werd ofiicieel erkend
door het Midden-comité te Brussel, onder den
naam: < Ambulance no 1005, provincie 5 ,. Drie
dokters, nl. D"" Vermeulen, Bergen €n Gooss€ns,
ware.n aan de ambulance verbonden; een operat\ezaal met de noodige heelkundige werktuigen
en verbandstof fen was in orde gebracht; twe€-

( Het gemartelds Be,lgië,,
(Teekening vaa Jordaan in de rAmsterdammern.)

honderd bedden stonden klaar.
Den 18o Augustus krijgen wij vluchtelinges uit
Scherpenheuv€l, Testelt, enz. Uit onz€ v€nst€rs
zien wij, tegen den avond, d,e vlammen en den
rook van de branden uit den omtrek. Twee broeders van de Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw
van Barmhartigheid, broeder Adalbertus en broeder Amandus Spitaels, van het huis van Scherpenheuvel nemen bij ons hunnen to€vlucht. Zij
hebben

gebl€ven to,t 4 uur 30; dan hoorden wij het salvovuur. Wij werden in een klein magazijn gebracht, in een tler eersle huizep van Aarschot,
aan den linkerkant van den steenweg'. Zæwat
tien minuten latt:r, hebbeg zij ons meegerukl saar
den steenweg langs den Demer. Daa,r stonden
twee Duitsche ko,mpagnies; zij hebben o'ns v66r
die kompagsies gedreven, dis op ons schoten.
Verschillende gevangenen, die zich in den Demer
hadden geworp€n, werden met g'eweerschoten afgen.raakt. Van al de gevangenen hebben alleen
ik en een soldaat van h.et 9u ons kunnen redden,

Ik

heb mij laten neervall.ea langs den Dem,ereen kogel trof rnij,, doch doorboorde alleen
m,ijn jas. Een officier, die bijkn',am, zag dat ik
nog leefde; een soûdaat wilde op mij schieten,
maar de offici'e'r heefl bevolen 'rnij in den Derner
te werpen. Ik heb mij vastgeklampt aan een
boomtak, terwijl ik met de.voeten op de steenen
van de rivierbedding steunde. Tot 's anderdaags
's morgens ben ik in 't water blijven staan. Alleen m,ijn hoofd stak boven. Ik ben er dan uitgekomen e1 langs de tuinen in een huis binnenge:
slopen; ik heb een burgerpak aangetrokken en
mij bij een bende vluchtelingen aangesloten. r
Deee enkele getuigenis volstaat. Zij doet ons
.gru\il€n van de Duitsche methode tegenover dap
peren, die hun plicht badden gedaan.'
Diel avond was Aarschot vol met Duitsch€
soùdaten. De gcnrcente-overheid moerst aan aller-

dijk;

,

al

onze, wederwaardigheden meegemaakt.

Den 19o Augustus, rond 5 uur 30 's morgens,

wij de eerste kanonschot'en. Al wappert
de Roode Kruis-vlag zichtbaar op het dak van
h.t huis, toch vliegen verschillende kogels door
de vensters, zoodal wij genoodzaakt zijn de bedden uit d'e klaargemaakte zalen weg te brengen
if, een groots huisgang, die veiiiger is. Daar verplegan wij onze eerste gewonden, een twintigt,al,
allen Be,lgische soldaten. Wij u'aren er se<iert
ongevee,r twee uur mee bezig, toen de Duitsche
lroo,ren

tro€pen oûs huis o'msingelden.Wij hooren de deuren, en vensters van de naburige huizen o'nder de
kolf- en bijlslagen kraken. Een officier, gevolgd
do,or een.ige so.ldaten. komt de ambulance bin-

nen, gaat naar boven en rukt de Belgischs vlag
af, die naast de Roode Kruis-vlag geheschen w,as.

Hij gooit ze op straat. waar soldaten ze v€rscheuren en vertrappelen. Ondertusschel worden
aan de twee uiteinde,n van het huis de deuren met
bijlslageo gebroken. Een zestigtal matrnen, aangevoerd door een officier, sto,rm.en met geweld
binnen, rukken het verband der gewonden af of
does he_t afdoen, om te zien of er g'een bedrog
onder stak. en zoeken de zalen af. Zij beschuldig€n ons op hen geschoten te hebben en, ondanks
clnis, protest, sleuren zij heel het ambulanc€-personeel de strâat op, waar wij ons allen in rij moet'en opstellen v6ôr het huis, same,n met eenige gewonde soldaten, die zij deden opstaan, en eenige
burgers, welke zlj zoo pas hebben a,angehouden.
Aan deo ov€,rste. die om uitlegging verzoekt, ver.

-68he1 gasthuis. dat
er bij zijn terugkeer één
-_ z.oo
hij zelf
zal doodgeschoten worden.
o,ntbreekt
Twee uur -daarna krijgen zij bevel de Belgische
gekwetsten uit het gasthuis naar het Damranusgesticht o,ver ter brengen, da,ar he1 gasthuis voor
de I)r.ritsche gewonden moest voorbehouden worden. Onder de gewon'd,e'n, die onze paters aldus
mo'esten hee.nbrengen, was een st'ervende, die bezweek toen hij in de ambulance aankwam. l
Ook in dit v'erslag lez,en wer hoe Duitschers
gewonde,n afgem'aak1 hebben, s,11 wel als volgt :
< Verschillend,e soldaten, die bij o,ns verpleegd
rverden, hebben uitdrukkelijk verklaard d'at, toen
zij op h,et siagveld g€v-ang€nr g,enom€n wêren,

rl

St'adhuis te Aarscho't.

kraart de officier, dat de majoor beweert gezien
te hebben hoe uit eea huis drie geweerschotern
werd,en gelost. B,ij etl{e ontkenning-a.ntwoordl hij
steeds he'tzetrfd,e : u Der M,ajor hat es gesagt r.
Een hooger o,fficier, die te paard voorb,ijtrekt,
wor.dt doôr ile,n o'fficier, die o,ns h'eef1 aangehoude'n, eerbiedig om bevelel gevraagd. Hij krijgt
bevel o,ns dood te schieten. Daar wij van onz.e
onschuld blijven getuigen en h,em verklaren, dat
<ie te rugtrekkende Belgische tro,epen ons huis
omringd,en en van d,aarachter scho,ten. stemt hi;;
er 'eindelijk in toe, na twintig minutes te hebben
onderhandeld, den generaai te gaân spreken !
Nauwelijks is h,ij weg of rorndo'm ons herbegint het gevecht. De BeJgen keeren terug met
een auto-machinegeweetr en veegen heel

d,er

stra,at

schoon. De Duitschers vluchten buiten de stad,
maar verschillend,e onzer wachteû, terwijl ze be.
schutting z,oeken, houd,en ons i,n bedwang en
dwinge,n ons onder he1 vuur te blijven. Drie burgers wo,rden naast ons gedood. Eindelijk vluchten dc laatstç Duitschers op hun beurt en wij kee-

terug'in hu,is.
I(o,rt daarop treedl een groep van een tiental
pat,ers en broeders uit het huis en wo,rrl.en o'p geweervuur o'nthaald; zij mo,eten het burgerg,asthuis, binne:rvluchten. Terwijl zijr znch daar bevinden, treedt een hooger offici'er binnen er vraag't
een onder hen, al d,raagt deze ook den Roode
I(ruis-band', o,f hij ook aan het gevecht deelgenormerl heeft en, verklaart: < Wij erkennen het
Roode Kruis in qebiê n,iet >. \À/ij willen hier
even aan.stippen, dat, telkens wij onze hoedanigheid v'an Roode Kruis-am u,lancier h'ebb,en willen
do'en gelden. o,nze woo'rden steeds onthaald werdes op mis.prijzend glimlachen en op aanmerkingen rlie duidelijk aantoonden, dat zij er niet het
geringste belang aan hechtten,. Daarna verb,iedt
de olficier aan onze pate,rs en b,ro,eders nog b'uiten het gasthuis ts ko,rnen, doet hen tellen door
een l,ag'er officie'r en z€g't tot den a o,theke,r van
re'n

een Duitsch majoo,r hen o,p den gro,nd deed, neerze,ttenr cle eene tusschen de beenen van den and,ere, en zijn, mannen. b'evel gaf hen dood te schieten : r l-ôten Sie die Schweine ! > Veertien op
twintig werden gedood, z'e,s ontsnapten. De o'ntsnap,ten, welke bij o,ns werden verp,leegd, moesten naar Duitschland. \Mij hebben hen, weergevo'nden, in het kamp van Segrnelager, bij Paderbo'rn. l
In de stad was hiervan 't een e.n an'der bekend.
Dus heerschte er angst.
Kolo'n'el Stenger, beve'lhebb'er van de g" brigade
infante,ri.e, en twee andere officie,ren, 'namen hun
intrek ln' het huis van denr burgemeester,.den
heer 'Iiel,emans, op de Groo,te Markt.
Rond d,e,n avond, terwijl ko,lonel Stenger o,p het
balkon van zija kamer stond en de hee,r Tiele-

mans sigaren uitdeelde aan de soldaten, die op
de rn,arktplaats legerd,en, weerklo,nk opesns een
schot. Qnmiddellijk daarop, volgds een heftig geweervuur. De so,ldaten, die, zich oF de
markl en in de ,aangre,nzende strateg bevonde'n,
schoten in al,le richtingen. Kolonel Stenger werd
doodelijk getroffen.
De heer îielemans en, zijn gezin liepen haastig
binnen. Zi1 verbo'rgen zich is een van hu,n keldrers. Eernige oogenblikken later kwam een
Duitsch officier den heer T,ielemans en zijn vijftienjarigen zoon halen.
Onde'rtussch,en ma,akten d,e soldaten jacht op
de i,nwo,ners en plunderden en verbrandden de
huizen,.

De Duitsche so,ldaten dro,ngen binnen ,i,n alle
huizen van de Markt, van de Peterselie- en van
de Kort,estraat. MannenJ vrouwe'n en kindere.gr
wer.den b,uit'engedr,even en met wo,est geweld,

op

gestuwd naar ds Groote l\{arkt. De' mamen werden gescheiden van hun gezinnen. Eerst werd
eeni groep van 78 m.annen buiten de stad geletid.
Ritmeister Karge, gendarm,erie-kapitein, deed al
deze ongelukkige,n afmaken. Zij werden allen o'pgesteld iângs del Leuvenschen steenweg, in een
veld, waarlangs eenige arbeidershuizen in lichte

laaie stond,en. De slachtoffers ,rno€sten in
groepjes' van drie voo,ruitkomen, elkaar bij de

hand houdend, en zoo voor eenig.e gendar,men
versch,ijnen, die hen me1 rçvolverschoten nservelden. In het eerste groepje stapte de Eerw.
Heer Carette, de linkerhand gevend aan de1 heer
Paul Vertrinden en de rechterhand aan een anderen inwoner van Aarschot. Van die ?8 g€va.ngenen zijn er 3 aan den dood ootsnapt door aich te

-69door zijn oom, en plaatste zich tusschen zijn va-

de,' ,en zijn oom; op 10 meters afst'and stelden
zes soldaten zich op, en terwijl de ong'elukkigen
elkaar een laatste vaarwel to,estuurden., gaf de oi'ficier een teeken met ziin degen; het geweervuur
knetterde en d,e drie lichamen vielen zwaar o'p
elka,ar.

Aarschot

: De Orleanstoren.

laten ne€rvallen: Paul Verlinden, Morrcn en De

\tinter.

Een tweede groe.p s,trachtoffers, bestaande uit
zoowat ho'nderd burgers, onder welke de heer Jo-'
seph Tielemans, bu'rglemeester, de h,eeren Emile

en Louis Tielemans, broeder en zoon van

dren

burgemeester, werden ook naar de plaats der te-

rechtstelling geleid, in hetzelfdre veld, maar een
weinf meer in de richting van Leuven. Allen

d.q€gen de handen achter den rug gebonden, en
zoo stevig, dat eenigen zuchtten van de pijn. Zij
moeste'n opr den grond vernachten.

Hoe het

drez€ laatste groep

verging, en met

weJ.k een. afschuwelijk cvnisme de Duitschetrs âan

't moord,el waren. lezelr we,in de verklaring, die
de heer Gaston Nys v6ôr d€ onderzoekskommissie aflegde.
De lezer oo'rdeele:
r Den d,ag, wiaaro'p de Duitsch,ers te Aarschot
zijn aangeko,men, w,erd ik rond 19 uur rnel mij:x

broeder aangeho'ude'n. Zij bo,nden onze handen
op den rug' met koperd'raad en haalden het zoo
aan. dat o,nze handgewrichten ingesneden waren
en b,loedde,n; wij werden ,is de gro,ep van den burgemeester, van zijn zoon €n zijn broeder, langs
den Leuvenschen steenweg opgeleid, ; steeds geboeid, moesten wij op den ,rug'grâan liggen, zooda1 wij g€eû enk€le beweging konden doen; met
ons hoofd mo,esten wij den grond ral<en. 's Anderdaags, rond 6 uur, werd besloten met de terechtstellingen te beginnen ; wij werd'en rnet d€
andere burgers
orngeveer een ho,nderdtnl

ge'dwongen de terechtstelling
van den burgemeester en van zijn familie bij te wonen. Toen de offi-

cier bekendr maakte, dat de burgemeester, zijn
zbon en zijn broe'der zo,uden gedood worden, boo'd
de heer Claes van Nuffel zijn leven in hun plaats
aan en smeekte, dat de burgemeeste'r en zijn familie voor he1 rv,elzijn der stad zouden mogen gespaard blijven. u Neen D, antwoo,rdde de officier,
< wij'. moeten den br-rrgemeester hebben. > Dan
stond de burgemeester recht en smeekte den officier zijn' medeburgers te willen sparen ; maar
geen smeeking kon den Duitschen officier vermurw€n ; toen de burgemeester inzag, dat hij
niets kon b'ekomen, r'roee' hij, dat zijn zoon zolr
mog'en blijven leven om zijn moede'r. te troosten;
met een grijnslach antwoordde de officier. dat hij

den burgemeester, zijn zaon en zijn broeder
mo€st hebbe'n. Dân stond de jongen op, eevolgd

Dan werden de ande're burgers in rijen van drie
geplaatst; zij werden geteld : een, twee. drie ; wie
n" g h,ad, moest telkens uit den rang kom,en en
zich acht.r de lijken gaan o'pstellen; de D'uitsch.ers zeid'en, da1 zij zoude'n doodge'schoten worden. Al de burgers stonden met de handen op den
rug gebonden. Ik en mijn broed,er stonden bij
elkaar; ik had n" !; mijn twintigjar,ige broedrer
Om.er had 1r g. D,an vroeg ik den officier: n Mag
ik ,mijn broeder r,'ervangen? Voor u [s hs1 toch
gelijk wis gedood. 'ivordt; voo,r mijn' moed,er, die

weduwe is, is mijn bro,eder, die zijn'studiên af
hceft, nuttigetr dan ili. ,, Hij bleef ook th,ans voo,r
dit r'.srzoek ong,evoelig. uN" 3 uit den rang !, \À/ij
omhels'd,en elkaar en mijn broed,er Omer ging
zich bij d,e anderen vo,egen; zoo waren zij mgt
een dertigt,al o'pgesteld ; dan gebeurde iets verschrikkelijks: de Duitsche sotrdaten kwamen

langs de rijen traag voorbij. en bij ieder schot,
dat doo,r den officier werd bevolen, w,erden er drie
gedood.

Wie nr I of nr ) had, liet men weggaan; w:ij
gingen langs de *ashin$geweren voo,rbij, die
's nachts \À/aren aangebracht ; toen wij bij den
inga,ng der stad waren aangekome'n, vrerd een
dee.l van de mannen weer ,aangeho,uden en opn,ieuw naar de strafplaats geleid; daar werden zij
doo'dgeschoten

; ik

slaagd,e

erin te ontvluchten

met eenige makkers, onder wie de heer bestuurel.er der middelbare schoo'l en de' he,er Frans Teurlinckx. u
Dg heer Frans Teurlinckx had zijr.r eigel zoon
zien doodschieten.
l,Vij willen den lez,er niet de verklaring onthouden van Mevrouw Tiel,emans, weduwe van den
burqemeester.

Hier volgt zij :
Ziehier de gebeu,rtenissen, zoo,als ,ik ze gezien
heb, wanneer cle Duitschers Aarschot genomen
hebben. Den 19n Augustus, ro'nd B uur 's ,rno,rg,ens, kon ik met mijne kinderen niet naar de
kerk gaan, o,mdat ko,gels in de straten vielen;
wij zijn g,aan zitTen in een salon, die uitgaf op de
<

Groo,te

Markt. Rond g uur kwame.n

B,elgische

soldatex. met bebloed eelaat, en elkaar onde,rsteunend, uit een der straten aan; ik deed het
raam open en vroeq wat et' gebeurde : n \Mij zijn
in aftocht. de, Duitschers zitten ons achterna. t
Enl<ele mi.nuten later was de Groote Markl voù
met Duitsche soldaten; op dit zicht liet mijn zoon
het ro,lgordiin neer; on,rniddelliik werd in h,et
raam gescho,ten; een kogel keilde en kwetste hem

aan het been.
Rontl 10 uur deed cle Duitsche bevelhebber m,iin
man n,aar het stadhuis komen ; toen hij er aânkwam werd hij aangesprokel me1 uSchwêinhund,,
en zao brutaal mogelijk eischten zij, dat hij de vaderlandsche vlag zou iutrekken ; dan moest hii in
het Duitsch dp r.'erordeningen vertalen, die hlj in
de stad had doen aanplakken, om de wape'ns in

_70is dood;

ik

moer de11 burgemeester hebben. n De

generaal was doo,r een Duitschen kogel çtroffen
geworden, to'en hij op he1 balkon stond. Mijn
man zei mij : n Dat wordt ernstlg voor mij. r Ik
drukts hem' dd hand en zei h€m : < Moed ! u De
kapitein ieverde mijn man ove,r aan de soldaten,
die, hem onder stoo'ten meerukten, Ik liep naar
den kapitein toe en sprak: u Mijnheer, gij kunt
vaststellen, dat mijn man niet geschoten heeft,
evenmin als mijn zoont daar zij hier ongewaperid
waren. ))

Dat doet er nie,t toe, Mevrouw, hij is.ver-

.4.

antwoordelijk.

Mijn zoon deed ons in eea anderen kelder gaan I
haif uur later sprak hij mij : n Moeder, ik hoor d,at men ons zoekt... Welnu! .late'n
wij bo,ven gaaû €n ons lot moedig.dragen! D D€zelfd'e kapitein was het... < Mevrouw, ik moet uw
zoon hebben. ,, Hij hesll mij mijn 15-jarigen zoon
o'ntnomen. En daar mijn arm kind iloo,r de krvets,uur moeilijk gaan kon, stiet hij h,e't met stompen vooruit; ik heb mijn ooge,n dichtg-eloken om
niets,meer te zien, ik voelde mij sterven van
wee... Het was ontzettend... Ik geloof, dat hij
mijn kind bij zijn vader op het stadhuis heeft

oLng€v€€r een

-.
Aarschot: Hiizen

fu1

de Bogaardestraat,

te leveren en de bevotrking to,t kalmte aan te manen,

Ond,ertusschen kwamen o,fficieren bij mij inkrvartiering eischen ; zij waren met drie: €€n ge-

reraal 1) en zijn twee adjud,anten'; zij werden
n,aar hun vertrekken geleid; hun kamers gaven
uit op de Groot.e M.arkt I van uit hun venster konden zij de troepen, di€, êr wrâr€r opgesteld, goed
in 't oog houden. Kort daaro'p ziln zij buiten g€r
gaan I het kamerm'eisje heeft me g€rroepen, om
te zien ho,e d,e, ka,mers er uit zagen I de gemeenste
inbreker zo'u de meubels niet hebb,en overhoop
gegooid zooals de Duitschers 't gedaan hadden;
geen lade, of zij was do,orsnuffeld, geen papier
\Mas ongedeerd gebleven. Later kreeg ik hi'ervan
den uitleg. De generaal vroeg mij den naa,m van
dea Belgischen ko,lo,nel, dien ik den dag te voren
had gelogeerd, en vroeg m€t aandrang tot welke
legerafdeeling hij behoorde, enz., enz. Ik heb
hem geantwoord,: <r Zij'n naam weet ik evenmin

als den uw€n; ik weet niet, waar hij vandaan
kwam noch waar hij heengegaan is, even'min als

ik

weet waar

gij

heengaat.

>

Voortdurend trokken Duitsche troepen voorbij.

De manne's werden aangeho,uden. Ro,nd 16 uur
kwam mijn man th,uis, < To4 nu toe gaat he't
goed
", zei hij, ( maar ik ben ongerust ". Hij
nam sigaren om ze te geven aan de schildwachten, die het huis bewaakten. De buitendeur in den
.uin is zoo'geplaatst. dat wij den generaal op het
balkon konden zien. Ik ds,ed rnijn ma1 opme,rken,

dat wat hij deed de ove'rheden rnogelijk niet zou
b,evallen. To,en ik weer binnenging, zag ik naar
de Groote Markt eî zeer duidelijk merkte ,ik twee
rookwolken en aansto'nds daarop hoo,rde ik een
groot aantal geweerschoten. Onmiddellijk was
mijn ko'er vo,l paarden en sold'âten, die als wilden
in de lucht schoten. M,ijn man, mijn kinderen,
het die'nstperso'neel en ik zelf hadd,en maar juist
den t;jdl o,m in een kelder te, vluchten, voortgestuwd door soldaten, welke al schietendt bii ons
een schuilplaats zochten. Na eenige oogenblikken
van o,nzeggelijke,n angst, kwam een der adjudan.
ten al schreeuw€nd naar beneden: a De generaal
1) Hier is. inderdaad spraak van ko,lonel Stenger, bevelhebb,er van d,e 8"b infanterie-brigade.
(Nota yso de Belgische Kommissie van Onderzoek.)

gebracht.

No'g was de wnede van ciien kapitein niet verzadigd; hij is to1 bij mij teruggekeerd es heeft
mij gedwon'gen hem alles te too'nen van de kelders tot de zolders. daar, volgen5 hem, op de sol-

d'aten was geschote'n. Hij heeft kunnen z'ien, dat
de kamers leeg ex de ramen dicht waren. Terwijl

h'j dit alles afzocht, dreigde hi! mij met zijn
browning. Mijn dochtertje is'tusschen mij en hern
ko,men te staan. En nog heeft hij zijn lafheid niet
begrepen ! Toen wij in het voorpo'rtaal geko,men
waren, heb ik hem gezegd: < Wat zal er gebeuren? o Hij heefl mij koel geantwoord: r Gij zult
met uw dochter en de dienstmeisjes doo'dgeschote'l worden. r Ondertusschen p,loo,iden de so,ld,aten hun bajonetten en toonden de verschrikte
dienstbo'tlen, dat zij go€d prikten. De kapitein

ging dan weg; een soldaat kwam bij ,mij en zei :
u Ga naar de Groote Markt; de vro,uwen zal ge,e1
leed gebeuren. r, Ik keerd,e mij om,, ten einde een
mantel en een hoed te nemen; alles u'as reeds
gestolen. Wij hebben orns huis zonder iets verlaten. To,en wij op de marktplaats aangeko'm,en wâ*
reu, hebben u'ij er a1 de menschen uit de buurt
aangetro,ffen ; allen weenden. Nevens mij, viel een
meisje van verdriet in bezwijm,ing : haar vader en
haar twee broeders waren doodgeschotel en zijzelf was van het sterfbed van haar moede.r weg.
gerukt; negen uur later heeft zij haar moeder teruggevonden, dood.
Sedrert een uu,r waren wij op de plaats, tusschen
een h,aag soldaten. AI de huizen aan den rechterkant der marktplaats stonden in brand. \Mat
voo,ral opviel, was dat die' bandie'ten me1 vol'maak'te orde en methode te rverk gingen. Het gebeurde niet met de drift, met welke mannen, die aan
zichzell zijn overgelaten, plunderen. Ik kan bevestigen, dat zij op bevel €1 met orde tg werk
ginqen,. Terwijl de huizen brandden, zag men so'ldaten in de andere huizen binnentreklren ; zii waren van elektrische lampen voorzien, zochten de
b'rriz.en door. opanden de Tâ.mesr en wierpes â9
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sch€urd. Na hun he,engaanr heb ik het naburige
dorp kunnen bereiken, waar vrienden mij m€t levensg€vaar hebbe,n verdoken, en gezolgd hebben
dat ik in Hoùland kon komen.
Ik heb vernomerl, dat men mij verscheidene
rveken heefl opgezocht en dat men zelfs 10.000
frank beloofd had aan wie zou kunu,en zeggen,
n,aar ik mij bevond. Noo,it heb ik çweten, waarom de Duitsche,rs mij wilden vang€n.
Toen mijn man en zijn, lo,tg,enoo,ten het stadhuis
verlieten, was h€t 23 uur. Zij werden buiten de
stad geleid. Een politiek teg€nstr€ver van mijn
man, de heer Claes van Nuffel, heeft het woord

Langs de Dem€r.
matrass€n en dekens naar buiten, welke aan de
arme menschen werden gegeven. Van tijd tot tijd
riepen de soldaten ons toe : a Gij wo,rdt doodgeschoten,, gij wordt doodgeschoten ! > Ondertusschen kwamen de soldaten uit ons huis, de armen
vol flesschen wijn; de vensters van de vertrekk€n
rverden openg€daan en alles wât er'voorhanden
rvas hadden zij gestolen. Ik wendde m'ij om, ten
einde die plundering niet m'eer te zien. Bij den
akeligen. brandgloed,.vielen mijn blikken o,p mijn
man, mij,n zoon en mijn zw,ag61 in gezelschap van
andere heeren, die naar de pl,aats der terechtsteilling werden geleid. Nooit zal ik dat schouwspel
vergeten, noch den blik van mijn man, die een
laatste
.64a1 zijn huis zochl en zi.chzelf afvroeg,
lvaar zijn vrouw en zij,n dochte'r war€n; €n om
hem den mo€d niet te benemen, mocht ik h'em
niet' toeroepen: Hier be1 ik!
Rond 2 uur rverd ons gezegd: < De vro'uw€ll
mogen terug naar huis. u Daar mijn huis nog vol
soidaten rvas,heb ik de gastvrijhe,id van een buurvrouw aangenomen. Nauwelijks wa'ren wij bij
haar, of de Duitschers kwamen ons zeggen, dat
n'ij onmiddellijk de stad moesten verlaten: zij
moest beschoten u'orden. Wij moesten vluchten

langs den kanl van Rillaer. Met een vijftigtal

vrouwen en kinderen hebben wij een w€g moeten
opgaan, d,ie bezaaid lag met lijken van arme Belgische so,ld,aten, van burgers,, van paarden, tus-

schen afgebrande huizen door; o,nderweg,o,ntmoetten rvij honderden auto's met Duitsch€ officieren. wier dapperheid alleen zich hie,rin u,itte,,
clat zij hun revolver gericht hiel<len op vroulven,
die ze,lfs geen ge,ld meer op zak hadden om zich
eenig brood aan te sch,affen ! Eindelijk, na €en
uur gaans. hebben wij een nog ongehavende
boerclerij bereikt. Pas l'aren wij e.r, of een Duitschs patro,elje gaf o,ns bevel in groep stil te staan

in een weide. onder verbod v,an nog rveer op de
bo,erd.erij te komen. Eersl zeer laat in den avond
hebbe'n wij op de hoeve mog€n komen, maar dan
mo,chte11 wij er niel weer af. Tot I uur hebben
rvij er mo€t€n blijvcn. Ondertussch,en namen de
Duitschers de mannen gevâng.en, woonden h€t
afscheid van echtgenooten en \:ro,uwen bij en deden dan. hun slachtoffcrs r,ooruit gaan ; 800 meters verd,er, lieten zij ze wcer los. Toch vroegen
zij nog eerst of de I'rouw I'an den burgemeester
rian Aarschot ook in de groep rvas. Er werd hun
geantwoord vaûr n€en ea mlin pas werd ver-

genomen en heeft den ove'rste, die rnet de uitvoering van het doodvonnis gelast w,as, gesmeekt

he1 leven van den burgemeester te spare n; hij
heeft gezegd, da1 hij niet tot de politieke partij

van-mijn m,an behoo'rde, maar dat mijn man noodig was 1e Aarscho,t en dat hij in zijn plaats wilde
sterven. De Duitsche officier is onvermurwbaar
gebleven. Mijx man heefl den heer Claes bedankt
en gezegd, dat hij gerust stierf. dat hij zijn leven
had gebruikt om zooveel goed mog€'lijk te doen,
dat hij niet het beho,ud van,zijn leven vroeg, maar
dat van zijn uton, een vijftienja'rig kind, tot
troosl van zijn moeder. Hij kreeg g'€en, antrvoord, Ook mijn zwager heeft gesmeekt, dat het
leven van zijn broeder en zijn ne€f mocht gespaard b,lijven. Naar hem w,erd evenmin geluisterd. Den 20o Augustus, rond $ uur, heefl men ze
do,en neerknielen en een oogenblik daarna, de
beste menschen die ooit hadden geleefd, waren
niet m€€r, ))
A1 deze bijzonderheden g'ev€n ons eeirig denb
beeld van de moorderijen in '1 arm€ Aarschot.
Maar nog was het lijden niet g€noeg'.
Op 21
Augustus werde'n mannen, vrouwen en- kinderen
na,ar Leuven geleid, en daar mishandeld, bescho,-.
ten, uitgejouwd.
Mevr. Clara Bo'eye, echtgenoote van den reeds
genoemden heer Frans Teurtinckx, drukker te
Aarschot, verkl,aarde :
u Vrijdag 28 Augustus, ben ik ts voel naar
Leuven geleid met de andere inwoners van Aarschot (jo,nge en oude). Daar hebben wij den nacht
moeten doorbrengex op den m,est in de paardenstallen van de artillerie*az'erne'. Duitsche soldaten krvamen zich te slapen leggen tusschen de
vrouwen in. Niet ver van mij werden <le iuffrers
R... gewekt door een soldaat, die zich even.
eens daar neerliet. MeJ. R... riep: u Papa, ik
ben zoo bang ! u en de Duitscher is rveggevlucht.
\4an dergetijke ex ernstiger dine'ç6 werd meer
gefluisterd te Aarschot. 's Anderdaags 's mor^
gens w-erden wij vrijgelate'n. c D.e koning is gevanq€n en Antwerpen is in'onze handen. r, zeiden
cle Duitschers.

Toen rvif in de St.atiestraat te Leuven aankwanren; rverd o,p ons qeschoten; iedêresx vluchtte
rveq in de huizen, di,g door het 'i'uur waren vernield. >
f)an moesten a[ deze bannelinEen terug. naar
Aarschot. De mann€n rverden in dc kerl< opgesloten, en op 6 September 1'6,s,rd€ men €r 800 in

beestenrvaqené naar Duitschland. Bii hen \Àrar,en
de paters wier getuigenis we hierboven reeds
aanhaa[den.

-

In

d,ie

kerk

zat,en ook gevangen d,s pastoor van

Bo,isschol en zij'n kapelaan, de pastoor van Tr€meloo en zijn kapelaan, en d6 pastoor van HeistGoor.
In het verslag lezçn rys aq,g ;
r Terwijl we in de kerk opgeslo'ten z'aten, stierf
een bejaard man aan een bloedspuwing. Heel den
nacht had hij op den vlo,er liggen hoest,en. Een
ander verloor zijn verstand en trachtte zelfmoorri
te plegen I met een glasscherf brachl hij zich ee,n
ta,melijk diepe sneds 1oe in den hals. Op een nachl
dronken onze wachten zich zat. Onder de sacristie hadden zij den kelder met den mibwijp aan-

getroffen. Een ornder-officier ho'orden wij attent
maken: u Wie zijn twee flessch,en niet terugbrengt, krijgt geen derde >.
Den 6dut September. tegen 5 uur 's avond,s,
kwam Menn,e, d,e bevelh,ebber van Aarschot, met
eenige officieren in de k'erk. Hij deElde ons mede
dat, volgens o'ntvangen bevel, *ij dadelijk
naar Duitschland mo,esten ver\ro€rd worden. Wij
moesten ons in rangen van vier opstellen en wij
werdel na,ar het st,atiol gel'eid. Wij waren met
ong€veer driehonderd gevangcnen. Bij he1 verlaten der kerk, trad c{e overste op €en officier toe
en wees hem den vijf-en-zeventigjarigen Bro,eder
Rufinus Vreugdie âan, en vroeg dat men hem
genadiglijk d,ez€ reis zou sparen en d,at ,m.en hem
bij d,s zusters in het gasthuis zou laten. Het werd
giieweigerd en d.e arme ouderling, wiens beenen
lreetr gezwollen waren door de lang6' gevangenzitting in de kerk, mo,est sukkelsnd vooruil n,aar
het station, leunend op den arm van een medebroeder. Van af he1 kerkpo,rtaal b'egon voor ons
een Kalvarieberg, die zes-en-dertig uren zou duren. 't is te zeggen heel de reis tot aan het kamp
va1 Sennelager. Een honderdtal soldaten vergezelden ons tot aa1 he1 station, en w,ierpen ons
aanhoudend de grofst,e €r gemeenste beleedigingen toe tegen den godsdiensl en de priesters.
Het waren soldaten van ds Landwehr en den
Landsturm.

l
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en zijn teenen met kolfslagen. Vervolgens bracht
men al d,s b,ewoners, d,i.s rnen liel voorbijmarcheeren, hen verp,lichtend o,p he,m te urineeren,
ieder op zijn beurt. Na hem t,e hebben doodgeschoten, wierp me1 hem in de Demervaart,
waaruit het lijk eenige dagen later werd opgehaald e11 neergeJegd i1 de barak van Werchter.
Wij moeten ons bepe'rken en ons bepalel tot
een lijstje van de slachtoffers in ds omliggsnde
dorpen.
Dç plaats'en rond de stad Aarschot bleven evenmin gesp'aard:

Te Gelrod,s (997 in*'oners) zijn 18

menschen

gedood i 99 weggevo,erd naar Duitschland; 23
huizen afgebrand en 131 geplunderd,
Te Wes,emael (1,988 inwo,ne,rs) zijn 13 rnen-

schen gedood; 324 weggevoe,rd na,ar Duitschland; 46 huizen afgebrand en 14? gepJunderd.
Te Werchter (2,676 inwoners) zijn 1,5 m.enschen gsdood; 32 weggevoerd naar Duitschland;

267 huizen afgebrand en 162 gepl.underd.
'fe Betecom (2,?56 in.oners) zijn 11 menschen
gedo'od ; één is er \ileggevoerd naar Duitschl,and ;
4 huizen afgebrand en 20 geplu.nderd.
Te Langdo,rp (2,990 inwoners) zijn B menschen
gedoo'd; één is er wegg"evoerd naar Duitschland ;
4 huiz'en ,afgebrand en 20 geplunderd.
Te Rillaer (3,833 inwoners) zijn 7 m,enschen
gedood; g{ huizen afgebrand en 300 geplund'erd.
Te Nieuwrode (1,??9 inwo,n,ers) is één mensch
gedood i 27 weggevoerd naar Duitschland; één
hrtis afgebrand en 200 geplunderd.

***
Vijf jaren na dit afschuwelijk drama woonde
ik ds herdenking d,ezer feiten bij en schreef hierov,er h,et v'ôlgend verslaE:
Ik rij het Oosten en de opkomende zon in. De
f.rischheid val den, nacht hangt nog o1/er de velden. E1 de zon duikelt en de wind, die opsteekt,

De g,evangen,en rverden onderweg bespot. Zij
deden 12 uur over de reis n,aar Luik. 't Voedsel
was o,ntoereikend. Op Duitsch grondgebied stop
te cle trein âan elk station, en overal stond een
louwende m€nigte. In een station rukte d,e meniq't€ aan, het po,rtier en riep : < Lever ze rrraar
âan ons, wij zullen hun rekening wel vereffe-

Het weer verandert, z€ggen de land,arbei- die uitgaan tot het werk. En dle kleine veeders,
ho,eders, die hun koeien naar de weide o,f de graskanten langs den w,eg drijve'n, rillen in hun

nen ! D Roode Kruis-dames g'âven aan de scildaten

schamele plunje.

voedsel çn drrank, maar z€id€n, op de gevang€nen wijzend: ( Het is alleen voor u, aan dic
Schrveinhunden moogt gij niets g€ven D.
Den Bo September waren de ongelukkigen te

ja.agt grauwe wolken

uit het Wesfen, die eens-

klaps, de helle klaarte dempen.

Stil is het alom. Vijf jaar

geleden stormden

over ,al dis lanen, welke als stralen u'it Antwerpen's vestq in vele richlingen wegschieten, de
auto's, marcheerden er troep€n door hitte of stof,

Sennelager.
Hoe er 1s Aarscho,t gep{underd werd, kan men
begrijpen. Meisjes u'erden er o'nteerd.

redel wag.ens af en aan, heerschte de oorlogsdrukte... sn .de onzekerheid. de angst om gebeurlijke' dingen... Uit h'et Oosten van het land
kwamen rrage g'eruchten, gruwelijke tijdingen

misdaden.

âân en weldra dro'mmen vluchtelingen, met verhalen als uit de donkerste middeleeuwen, van

Ook in de omgeving pleegden de Duitschers

Aan den Demer, 1ç Aarschot, ziet men een
kruis ter naged,acht,enis van den pastoor van

Ferw. He,er Dergent, had
gewond'en n,âar Aârschol gevoerd. Hij werd er
aang.ehouden s1 nâar het p'eintje bij ds kerk geleid, wa,ar m,en hem van âl zijn kleederen beroofde. Men bond hem vasl aan een kruis pgen-

Çsf16'dle. Deze, d,e Z,eer

over de kerk, en ve'rbrijzelde zijn vingerto,ppen

brand e1 plundering, verminking en moord. En
velen schudden het hoo,fd en zeiden, d,a1 het niet
t,taa.r zijn kon, dat zoo iets niet meer bestaanbaar
rvas in onzen tijd... En toch kwam met het zeker
nieu'"vs de bevestiging van al die gruwelen. De
bannel.ingen van f,€uv€n, Aarschot, van Heystop-den=Berg en al de dor?en er om he€n, zwerm-

-73't Is wel ds stemming van den dood, dis heden
over Aarschot hangt. Men stapt stil, spreekt stil,
kijkt ernstig. Het blijkt overal, dat men hier
waarlijk den afschuwelijken oorlog diep heeft gevoeld.

1'egenover het Arsenaal, bij die plaats wa,ar de
martelaars stierven, stelt zich de stoet op. Bij db
Martelaarstraat, op €€n msf rood fluwed afgezette tribuun. staas Staatsminister Pqullet en minister Anseele, als vertegenwoordigerrs der regeering. Dan komen kardinaal Mercier a.an, daarna
luitslxnl-*.neraal Hanoteau en majoor de Henin

de Boussu-Walcourt, in naam va1 des Koning,
en generaal MEiser, in naam van dsn Minister
v,an Oorlog. Met ontroering ook zag men luite.
nant-koloinel Gilson, den verdediger vaa Aar-

schot.

De stoet trekt voorbii, geopend door gendarmen te paard e'n so'ldaten van het 20" linie, m,et
vaandel, waarop in de zo,n, die toch weer al het

Burgerneester'lielemans.
den verder ov€r gansch Oost- en West-Vlaandereni naar Hoiland, Engeland en Frankrijk aan...
Ik nader nu Aarschot sn zie nrann€n en vrouwen in '1 zwart, met tjrloemruikers. Ze g'aan in
een sombere rij naar het De,merstedeke, dat ginds
zijn hoogen toren verheft. J,a, ik rnag het wel
zeggen, d.at de rouw van l$ Augustus 1914 verre
word,t gevoeld. En hoe vele bannetingen zijn n,iet
teruggekeerd, maar werden begraven bij de Nederlandschs vluchtoo,rden of op een afgeleg'en
kerkhof erg'ens i6 pv,slftrijk of Engeland...
Hoe velen vertoev€n nog in den vreemde, zo,nde,r plan ooit weder te komen. daar waar hun
huis en g'oed v€rbrand werden.

De groote klok luidt. Alle huizen zijl geslo''
ten. Waâr geçn blind,en zijn, liet men de gordijnen ne€r... Ds vlaggen,, velen omfloerst, wa,aien
half stok, maar nog indruhrekkender bijna is de
zwarte do,ek die in zæer talrijke werkliedenwoningern: uit het venste'r hrangt. En in hoeveel dier
wo,ningen tr,eurt een weduwe...

Gs hebl daar de Martelaarsfraat.

't Is wel de

stra,at der weduwen ook, wa.nt geen enkele'man
schier ontkwam hier de1 dood. Allen werdel opgejaagd en vermoord.

We gaan eerst naar den Leuvenschen ste,enzijn tegen een licht-hellende hoogte

rn'eg. Daar

twee tuintjes. Onder treurwilgen bloeien bloem,en.
Een effen. zwart kruis h,erinnert ons, da1 we op
eern martetaa,rsplein

staan.,, Waar die bloemeu

geplant zijn, lagen in Augustus 1914 twee reusachtig,e grq,ven, he1 eene met 75, het andere met
29 lijken, haastig gedolve'n na den vreeselijken
massa-moord hierboven beschreven..,

war€n wij gevangen, vertelt een oog- Daar
getuiee,
en hij r,vijst naar de kro,nkelende ranken

van een er\,vtenveld. Hier 'mo,esten ze komen, dè
veroordeelden, drie,aan drie, om te sterven...
Daar rv,aar nu die boom staat, viel de burgemeester met zijn zoon en broer,..
En de menigte, die ter bedcvaart komt,
zwijgt en peiirst... €n huivËrt nog'.

grauw van de lucht heeft vsrdrevel, de gutrden
nam€n vonken: <IJzer, Zarrgg, Handzameu.
Hun muziek speelt een treurm,arsch
En stil... Daar nadert een wagen, verbeeld,end
een grafzerk. Er vô6r zitten twee w€ezen : 't is
de gedachtenis aan de vermoo,rde burgers. Er
achter kom,el de familieleden dqr .slachto,ffers.
Een lange, lange rij ! Een a,angrijpende stilte
heerscht, alleen door 't voetengeschuifel gesto,ord... '1 Is of men over zerken schrijdt. En aJ
maar door gaatu ze voorbij, zooveel vrouwen met
kinderkens, weduwen en vaderloozen, soldaten
ook, met vele f,rontstrepen, verdedigers va1 het
la.nd wier vad,er. broeder of zuster me1 doodde
uit wraak over del weerstand. Daar gaan ze;
moeders. vrouwen d,er smarte, velen, me1 gen
zwarten læuvenschen hoo,f'ddoek over het hoofd.
Vele honderdel zijn er... En dieper nog voelen
rve het drama van A,arschot en omgeving, nu we
die honderden en honderden ro,uwenden zien...
't Is of ae thans hun martelaren grafwaarts
geleiden. '1 Is de groote lijkplechtigh'ejd der burg'ers van Aarschot...
Het tweede deel van den stoet is een hulde aan
de gevallen soldate'n. Op een wiag-en sta.at een
afe.ebroken zuitr. Daar naast tigt een gewond
krijqer. rlsrzorgd door een Roode Kruis-zuster.
Een Maagd verb,eeldt hd land.
Achter dien wag€n volgen de familieleden der
gesneuvelden, en,weer voelen ws welk een rouw,
orndanks h,et luidruchtig gefeest dat zich overal
uit. in ons l,and strekt.
Hoeveel jonge m,annen vielen in die eerste
oo'rlo,qsma'and ook langs de teer-schoone wsiden
van '1 Demerdal op d6 he,llingen van dat b'evallig
Brabant? Dan komen de schoolki.nderen, rneisjes
en knapen, die ernstig kijken, omdat zÆo vel€n
immers weten wat oorloq is,.. En men do€t er
wel aan hun te herinneren aan 't drama. Geen
geslacht dan het nu opqroeiende zal zich sterker
teslen 't militarisme k'eeren en voor ontwapening
strijden.

En rve zïen dq oud-soldaten van Aarscho,t en
de nog ;n 11 leger vertoevenden, die deet nam€n
aan den oorlog. '1 .Is ee1 lange rij. Ds maatschappijen treden àan, me{ omfloerste vaandels,
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den. Daaro,m werd St€ng€r in een salvo, dat

e€nsklaps over ds rnarkt losbrak, ueergeschofen.
Ivlen heeft 5.tt.t enr,rsrzorgd op de bovenkamer bij
dcn burgemeester laten sterven.

illaar nu had I(arge €en voorrry€ndsel r-oo,r de
afschuwelijke moo,rd, zoo deelt men ons uredc.
Schril<aanjaging en moordlust, dat is r'eden en
de oorzaak cler moorderjjen te Aarschot,
En waardig heeft men heden de dooden herdacht.
Zrso

is Aarschot e€n naam ia ons

m,af,telaars-

hoek.

XXIII.
BIJ NAMEN.

Generaal N{ichel.

en m€€r darr een uur duurt dit stil-plechtig voorbijtrekken.

Ds sto,et richt zich naar de groote Markt, nu
een historisch plein. A,an den eenen hoek zien
u'^ het huis va1 den burgemeester met het balkorr, lvaar Stenger doo,r ko.gels van eigen soldatçs rverd gedood. Aan de andere zijde grijnst het
geraamte v,an het stadhuis, waarvoor al die gevangen burgers hun lot verbeidden, tçrwijl overal
huizen vlamden, en soldaten plunderdel sn dronkcn.

Op he1 bovenged,eelte der Markl is tegen de
treurige ruînen een altaar, met rood fluweel. afgezet. Er r.ddr rijst hoog ecn katafalk, waârteB"en een i<roon met de namen u Albert-Elis,abeth ,.
De deken van Aarschot celebre,ert de mis, bijgcstaan door kardinaal Mercier. Liedçren galrlren over de Markt en 't stadje. Ii,en geestelijke,
:l'heyskens, herinnert dan in een gloeiende rede
aan hsf martelaarsch,âf) van Aarschot.
Daar benederl,, in den torçn, aan dgn Demer,
luidt ds klok.
En w€er ruischt cle trcurmuziek en klagel de

DE VESTING NAMEN.
GËVECHTEN IN
- FRANSCHEN
DE OMGEVING.
DE
BIJ
- BRIGADE VAN IIOEI
DINANT.
DE 3"
NAAR ANDENNE.
- HET DRAMA VAN
ANDENNE.
Namel maakte zich in Juli tgt+ gereed ter
ontvangst r',an Albert en Elisabeth, die op den
!" Augustus hun bl'jdsû intocht zouden houden.
De slechte tijdingen drukten de feestvreugde
reeds neer. Men hoopte no,g €n gjng voo'rt rn,et
de stad 1s 1'srsigren.
Op 31 Juli krvam het nieuws, dat het bezoek
dcr Vorslen uitgesteld was. Men had het verwacht.

En op I Augustus bracht de eene trein na dén
andere soldaten aan. Ds oorlogswolken trokkerr
zich samen. Nog bleef ds hoo,p als overal elders,
al begol men onmiddellijk m,aatregelen ter verclediging te nemen. Dan kreeg men de lreurige
zekerheid.

Ds brrrgerwachl ',vcrd opgeroepen. De bo'ercn
brachten de opgevorderde paarden naar dc stad,
die Ardensche, kleine, maar kioekq dieren.
Allerlei geruchten dedcn de ronde. Luik liet de

l)uitschers door. Luik bood geen rveerstand. Zoo
uterd cr verteld tot me1 rvelclra de juiste toerlracht en, de heldhaftisc verdediging cler Maas-

hoorns,
De zeer lange stoet begeeft zich naar het k,erk-

Yesie vernam.
En toen begreep ruen, da1 ook Namen
zo,u hebben 1s vervullen.

nren en kransen. \/elen r,r'eenen als zij zich weer
bukl<en boveq de rustplâats van de geliefden. De
vlaggen buigen.

Samber en \Iaas, dg sleutsl dezer rivieren e.n de
grort locr de groote Fransche vlakte?
Namen lvas onze twcede veste, aan de samenvloeiïng van \laas er.r San.rber. Zij bestond uit
negelt forten: \{aizeret. .\rrdov. Dlr'q ttn Z.-O.,
Saint-Héribert cn }Ialonle. in fr:sschen Samber

hof, r.raaar ll5 doldaten en 1î0 r'crmoorcle burgers liggen, in net o,nderhouden g'ra\:en. De rvind
ruischt door de boo,men. De zonne .br,andt. Duizeuden mensch,en komen ter b'cevaart met bloe-

Hier herdenken kardinaal N'lercier.

ministcr

.\nseele en schepenc Cappuvns de dooden.
llurgers van Aarschot. di.e zelf gebonden gelcgen hebben op het v.elcl n'aar zoo veel stadgenooten gefusilleerd rxrerdel, leiden ons n,aar een rij
krr-risjes. FIier rustel dc Duitschers, te Aarschot
gestorvgn, doch lveirrig gevallencn in de11 slag,
u'elke rrermoedelijli ook r-erbrand zijn, zooals het
te 'lhienen en omgeving gebeurde.

Een der grafteekenen voe rt den n,aarn
u. Hij had zich verz€t teg€n het
afbranden der stad, wat Karge en Jacoby wilu Stenger

ziju rol

\\ras het niet cen zeei geu'ichtig punt'

aan

en N{aas, ten Z.-\\:. ; Sr,r,ar1tie. Ilmincs, ten N.\\r. ; Cognelée. ten N.. en ]Iarchovcletts, ten
N.-O.

\{et clen bourv clezer forten rverd begonnen iu
1889, toen he1 grool geschut nog niet bekend

lVa

S.

Dç garnizoenen h,adden tijd om allerLei r,erdedit'ingswerken aan le leggen.
Nacht .en dag u'erd er e'eu'erkt. N{en maakte
ruimte loor het geschut. Kasteelen, villa's, hoeven sto,rtten ineen, onder het geweld van dynamiet. Metalex hagen v€rsperden d9 wegen. Met

.

nE

ro,nd Ciney. De Franschen stelden

lf, m/m'stuk-

ken op de hoogten va1 Onhaye, die de vlakten

van Dréhance, Sorinne en Herbuchenne bestreken.

'1 Werd 15 Augustus. Op d'e hoogvlakte van
het 12" regimenl Pruisische
artillerie een schot. Een granaat vie,l nabij het
statio,n. Het was de inle'iding tot een beschieting.
De bevolking vluchtte in de keJde,rs.
Het 330 regimçx1 Franschen, dat tot nu to,e op
den linkeroever gebleven was, trok thans over de
brug. De l)uitsche,rs stonclen op 't punt de vregen van Dréhance en Sorinne af 1s dalern, maar
het Fransche geschut 6pend,e een geweldig sp'ervuur. Toch wa1iefl sy 2l vijandell, de citadel genaderd, wâar een hevig gevecht oqltstond.
Ds Frarrschen vielen zoo hevig aan, dat ze
zeff te ver de Duitschers volgdbll en i1 hun
e,igen vuur kwamen, Vietr of vijf hunner werd,en
doo,r gran.aten g€tro,ffen. De kompagnie trok
zich terug en hield stand aan de citadel.
.Doch de Duitsche'rs verschenen in grooter 'massa. ditmaal g'est€und do,or machineg€weren.
Ds kapitein die, de Franschen aanvoerde, had
zelf een geweer g'egrepe'n om zijn mannen het
voo'rtreeld te geve'n. Ben koge! trof herm doode-lijk in 't voorhoo,fd. De Duitschers chargeerden.
Een deel van de Franschen kon terugtrekken,
een ander deel zette den strijd in de kas'e;matten
Herbuchenne loste

Andenne: M/at er nog' van ile o'ude bnu,g
ovqrblijft.

rollen iegde men de prachtige oogst€n plat. Er
wâs geen tijd tot m,aaicn. Graehten lagen onder
allerlei hindernisse,n vsrbo,rgen.
Een tweede verdedigingslinie was opgèwo,rpen,

en zelfs ee11 derde bij dE stad, om vsrr,assingen
yan kavalerie* of infantelis.pafroeljen te voorkorien, die. begunst.igd door de duisternis, tot Narilcn zelf hadden kunnen doordringen.
De v€ste stond onder 't b,evel van g'erneraaJ

\{ichel, die slechts over 20,000 man, beschikte.
De 11u brigade (1" en 4u jagers 19 vsEt) moest
rlo,g naar Luik. Hij behield d6 ff" brigade (8c en
-r2" linie) en de 13u brigade (13" en 33" lin,ie), s,anreon 13.500 bajo,netten. Dan de 500 sab,els van
li,et 1" Iansiers, 48 kano,nnen van 75 mfm en 18
machinegeweren. Hij had ook zijn vestingtroe*
pen., genie en een korps Kongoleesche vrijwilligers.

De aanwezigheid van Franschen verhoogde het
r'crtrouwen.

Reeds op g Augustus in Condroz en op. ?
É\ugustus in H,aspengouw, botsten vij,andelijke
ruiterijbenden op Belgische kavalerie.
Den 13" Augustus w€rd.en bij Boneffe 300 ruiters en 4@ wielrijders doo,r twee onzer eskadrons
e n twee kompagnies wielrijders ve'rjaagd.
Den l3o en 19! Augustus werd bij Eghszée gestre'den, en den 14' bij Perw,ez; den 15o greep
een g'ev'echt bij Dinanl plaats. Duilschers vatl
Malmédy en Saint-Vith komende, lrokken langs
Vieilsalm, Roche sn M,arch,e naar de M.aas. Uhlanen verkendel de wegen. Op 7 Augustus telefo"
neerd,e de burgemeester van So.rinne naar Di11ant, dât twee uhlanen in de richting der citad:el
redgn.

Juisl was er'een detach,ement Belgisch,e jagers

ie Dinant afgestapt. Eenige gingen de uhlanen

zoeken. Een van dez,e stoutmoedige Duitschers
rverd gevangen genomen, d,e andere ontsn,apte,
D,a1 was d,e eerste kennismaking te Dinanf met

Ce Duitschers.

Dan hadden de Dinanteezen het genoegen
l9 ziçn, en ze onthaalden hen met de

Franschê1

meeste geestd.rift.
Later krrgamen er ft)g' bondgenooten, gedeelten van het 148" en 127" regiment.

Inlichtingen nreldden vc,el Duitsche troep€û

voort.

De Duitschers u'erden meester va1 de hoogten en ook van ds citadel, waar zij hun vlag
plantten en gevangenen maaktsn. Weldra bezetten ze de wijken St-Pierre en St-Jacques. Hun
tegenstanders ïi/ar€n terug' over de Maas en
scho'ten op de uhlanen,dlie zich to't aan den stroorn
u'a.agden"

Maar weer keerde de kans. Van Givet kwam
versterking; zwaarderE stukken vesgden de hoogten schoon. Honderden Duitschers vielen. D,e,

Franschen sto'rmden terug over de b,rug e1 de

1,i1'2nd wsek.

De citadel was w€er aan o'nz.e bondgenooten,
en een so,ldaat haalde de Duitsche vlag neer. De
strijd eindigde.
De Fra,nschen hadden 260 man vçrloren ; 1200
Duitsche lijken lagen op d'e hoogten en werd,en
op de te So,rinne gerekwireerde wagens wegge\ro,erd, e1 daarna in een gro€vE geworpen, bij
rvijze van begrafenis.
Ds Franschen beg"ro,even hun dooden in drie
groote kuilen op 't kerkhod.
De bevolking verdook haar vreugde niet. Latèr zouden d,e Duitsch,ers h.a,ar da1 ve'rwijte,n...
De Franschen hadden echter to't taak d;en overtocht te beletten, en, i11' v€,rband met.deze o,p*
dr,acht, verliet,en ze de eigenlijke stàd en namen
z,e defensieve stellingen in op den linke,roever.
Intusschen reden treinen met nieuws verst€,rkit1gen Noordwa,arts naar de Sarnber.
'We zullen hoo,ren hoe het Dinant verder verg.ing, maar keeren eerst naar Nam,en weer. De
g;gvechten van Dinant behoorden dus ook tot de
inleiding van Namen's beleg.
Onæ 7' brig,ad'e had Ho'ei bezet, rnaar toen
Duitsche dro'mmen langs beide' o€vers van den
ctroom doordrongen, moest zij zich' terugtrekkell.
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De apo'theker Guilitte wordl
even,als zijn broed€r en zijn zoon * te Anden,ne
met bijlsl'agen
afgemaakt.

De genie liel de oude brug springen

dezelfde

- nachten
brug waarop men in een der vorige
vijanden r,r'aande. Een machinegeweer vuurde.
's Morgens vo,nd m,en 't kadaver van een hondje,

dat den ganschen dag op de brug had gezeten...
Maar nu werd het ,ernstig. Onz,e sold,at,es trokkeu op Arrdsnns af.
De stad Andenne was v,an het begin af aan
bezet door ,afdeelingen lansie'rs en linietroepen,
en doo,r art.illerist,en van. de burgerwachl van
Doornik.
Deze troepen zijn flink in de weer geweest en
hadden o,ntmoetingen met voorhoede-patroeljen
der uhlanen, waarvan zij er doodden en gevangen
namen-

Op Woen_sdag 19 Augustus t'e.rd de stad ont-

ruimd door d,q Belgische troepen, die rond B*9
uur des morgens, de brug déden springen, terwijl het B" linie-r,egim€nt I'angs den ijzerenweg
naar Namen t,erugtrok. Een detachement kon de
brug niel meer over en bleef achter. Het b'egaf
zich langs den antleren o.sver der rivier naar het
fo,r1 Maizeret. i\Iannen van deze afdeeling hebben op hul af to'cht geschoten o,p patroeljen
uhlanen, o,p eenigen afstand van de stad, en m,anschappel en paard€n geraakt.
En nu s.peelde zich het drama van And.enne af,
dat wij hier eerst wil,len verhalen. Gruwelijk heefl
dit stadje van ?,800 zielen, dat tusschen Hoei er'
Nam,en tegeno\',er Seilles iigt, geleden. We hebben het verh,aal uit officieel€ verslagen en v€rklaringen opgenraakt:
De Duitsche tro,ep,en, di,e naar den linkeroever
wenschten over t.e steken, verschenen tE Andenne
op Woensdag 19 Augustus, in clen ochtend. De
voorhoede,r.'an uhlanen, die hen voo,rafging, vond
de brug onbruikbaar. Een regimenl Bqlgische in-

fanterie had haar denzelfd,en morge.n, o'mstreeks
g uur, do,en springen. De uhlanen trokken tert'1,

na zich meester te hebben gemaakl van de ge.
meentekas, en den burgemeester, D" Camus, te
hebben mishandeld. Dezs had reeds sedçr1 vsle
dagen de groo,tst€ voorzorgsmaatregelen genomen om elke deelneming der bevolking aan de
vijandelijkheden te voorkomen. Kennisgevingen,
die tot kalmte aanmaanden, werdel aangeplakt
Alle wapenen \varen op het stadhuis bijeengebracht. Persoonlijke stappen waren door <ie overhed,en gedaan bij zekere ilwoners, om h,en op de
hoogte te stellell val hun plichten.
Het gros der troepen bereikte Andenne in den
n,a,middag. De regim,enten v€rspreidden zich over
de stad en de omstreken, wachtend op het geneed m,aken eener schipbrug, die eerst d€n volgenden dag klaar was.
De eerste aanraking tusschen de troepen en
de bevo,lking was vreedzaam. D.s troepen deden
o,pe'ischingen, waaraan vo'ld'aan werd. De sotdaten betaalden
in het ee.rst hun aankoop€n, en
''dig
de dra,nk,sn,
zij zich lieten voo'rzetten in de
koffiehuizen. Tege'n den avond echter begon de
toestand op di1 punt slechter te worde,n. Hetzij
dat de tucht verslapt was, helzij da1 de alkohot
zijn gevo,lg'en liet voelen, de so,ldaten onthieiden
zich erv,an de inwoners te betalen.D€ze,bevreesd,
durfdre'n zich niet verzetten. Geen enke,le twist
had plaats. De nacht verliep kalm.
Donderdag !g Augustus was de brug kJaar en
de tro,ep,en tro,kken in grootes getale do'or de
stad en b,egaven zich ttaar den linkeroever van
de Maas. De inwoners slo,egen de voorbijtrekkenden g,ade va.n b,innen hun huizen. Plotseling,
o.mst,reeks g uur 's avo'nds. klonk e.en schot door
de straât, o'nmiddellijk gevolgd doo,r geweervuur.Ds beweging der troep,en stâakte; wanorde onfstond in d.e gelederen ; d,e verschrikte soldaten
schoten in het wilde. Een machinegeweer werd
op een kruisp'unt gesteld en begon te vuren in de
wo,ningen,. Een kanon werd in battqrij geplaatst
en wierp drie bommen op de stad, in drie verschillende richtingen.
Bij het eerste schot vluchtten de' b,ewoners der

straten, waar de troepen doo,rtrokken, wel bçgrijpend wat lir, gebeure'n. naar de. kelders, of
klimrnend oyer hegg,en e.n tuinmuren zochtell zij
een heenko.men in het veld of in afgeleg,en kelders. Een zeker e.artal mannent die niet ko,nden
of niet wiiden vluchten, wâren spoedig gedood
Onmiddellijk bego'n ook de verwoesting en
plundering der huizen van de voo'rna.amste straten der stad. Ramen, blind,en, deu.ren werd'en met
bijlslagen vernield ; de meubels openg'ebroken en stukgeslagen. De so,ldaten snelden
naar d,e kelders, bedronken zich, braken de flessch,en wij'n die z1j niet konden m€e.nemen en staken ten l,aatste een aantal huizen in brand. Ge-

durende den nacht herbegon het geweervuur herhaaldelijk. Sid.dere'nd lag ds geheele bevolking
verborgen in de kelders.
Den vo'lgendsn dap, Vrijdag 21 Augustus, van
af 4 uur in den ocht.end, verspreidden de soldaten zich door d,e stad. joegen de geheele bevolking de straât oP 96 dwongen roânÎl€flr vrouw'en
en kinderen om te loopen met opgeheven handen.
Zij. d\e niet spoedig genoe$ gehoorzaam'd,en, of
de bevele,n niet verstonden, hun in 't Drritsch ge-

-

gev€11, werden onrniddellijk gedood. I)egenen,
diq trachtten te vluchtsn, werden doodgeschoten.

Het is op d,at oog'enblik, d,at.D" Camus, tegen
wi,en de Duitschers bijzonderen haag sche,nes t.e
koesleren, vermoord werd.
Een Vlaamsche'uurwerkmak,Êrr nog ma.ar korten tijd ln dg stad gevestigd, kwam op bevel der
soldaten ui1 zijn woning, terwijl hij zijn schoonveder ondersteund€, een grijs.aard van me.er d'an
t.achtig

jaar. Hij ko'n natuurlijk beidq

hand,en

niet opgeh,even houden. Een so,ldaal wierp zich
op hem en tro.f hem mg1 zijn bijl in den hals. Hij

viel

ster'";end neer \roo,r zijrn d,eur.

Zijne vrouw

wilde hem hulp verleerlen. Zij werd teruggedron-

gen in haar huis en zag haar 'man sterven zonder
iets te kunnen doen. Een soldaat dreigde haar
me1 revo'lvsrs.choten te zuilen dood,en, afs zij den
d,rernpel overschreed.
Intusschen werd de geheel.e bevolking opgejaagd naar 'drs Plac€ des Tilleuls. De grijs.aards,
ds zieken, de hulpeloozen z€lfs werden er heen-

g'evoerd op kruiwagens, te,rwijl and€ren werd,en

Ondersteund of gedragen doo'r hun nabestaand'en.
De mannen werd,el gesch,eide,n van de vrouwen
en de kinderen. Allen moesten de zakken ledigen
en alles wa.1 zij op zich dro,egen aan de Duitschers ter hand stellen.

,t

-

,

rijke vrijschutters en da1 hij dientengevolge de
stad moest straffen en tot een voo'rbeeld stellen.
Hi; liel uit de rijelr dri,e mannen te voo'rschijn

tredren, die tegen een huis geplaatst e.n op staan'den vo,et doodgeschoten werd'en. SoLldaten en officieren on'dsrzochten de andere nrannen. D'ege-

nen dier zwarte handen h,adden,, o,nder and,ere een
schoenmaker, wiens vingers zwart waren van

pek, en d'ege,nes die schram,mç1 hadd,en, werden
ter zijde gesteld. Men brachl op die wijze een
40-tal manngn bijeen, die tegen een rnuur werden geplaatst en doo'dgescho'ten. Deze handelingen, gingen vergez,eld van kolfslagelt, stornpen en
lage beleedigingen, in welke ssu kolone,l en een
kap,it,ein zich onderscheidden doo,r hun beestach-

tige verwoedheid. De overig,e m.ann€n werde,n als
gijeelaars vastgehoudeû en gevang€n g€zet ilr
huizen, waar dç Duitsche b'raspartijel reeds vier-en-twintig uren lang aan den g,ang waren geweest. .Men hield hen d'a.ar gedursnde twee dagel
en twee nachtsn, terwijl de troepen zich aan allerlei buitenspo,righedsn schuldig m,aakten : plundering, brandsticlrting, gewe,ldpleging op onbeschermde vrouïr7en, vernieJing varr huisraad. O,m
hu11, verheven d.ad,en te bekro'nen, plakten zij b:il-

jetten op de muren van Andenne, waarin zij
verkondigden reeds lang te hebben geweten, dat
de stad Anden.ne een nest was van roov€rs.

Priester Wafflard trad onvervaard tegen de

/e'

Duitschers orp, ver'û/eet hun dc misd.aden, rukte
zijn soutaan open en, z\jn naakte borsl toonend,
zeid,e hij : ,, Zoo gij een slachtoffer nood,ig hebt.
doo'dt mij ! o

)/i

Toea de Duitschers op die wijze de inwoners
van, Andenns v€rzameld h,adden, ongeveer 850
m,an, zo,nd een Duitsch kolo,nel de vrouwen naar
hurs, zeggend: u Gaat uwe huizen schoonmaken
en uw€ dood€n begrave,n r.G,elukkig dat de meestes harer zich rvachtterr e,r he,en te g'aan, want
meer d'as eene had er onnoemelijke geweldplegingen te ondergaan. Het was toen 9 u; 30 in
den mo,rgen. D'eze kolonel maakte bekend, dat
hij te Andenoq het bestaan had ontdekt vaq tal-

Theophile Davin verklaarde voor de
in een weide 18 burgers gedood wsrden. Hij getuigde als volgt:
u Den 20" Augustus 1914 bevond ik mij met
miju vader en werklieden in dc gieterij
onderzo'eksko'mmissie, hoe

-78ee11 mijner revqo vall, daa,rna de twecde en de
de,rde jongeo, allep getroffen door geweerschoten. Ik l.aat mij ook vallen en do€ of ik dood ben.
Andere mannen worden gebrachl, ondei welke
mijn vadsr, die op dezelfde wijze gedoo'd worden.
Een man werd het hoofd verbrjjzeld m,e1 een bijlslag. Oo,k wordt een gewonde m€t een bijl afgemaakt. Een ander man, die aangebrachl werd,

mijns vaders, industrieel en schepen van de stao.

De Belgische sôldaten hebben de brug over de
e1 wij zijn gaan kijken.
Op dat oogenblik kwamel zeven Duitsche, soldater ' aan. Ziji hebbe:r ons aangeroepen, en wij zijn
doo,r de fabriek naar ons huis teruggegaan, dai
Ma,as laten spring€n,

er na.ast staat.

'Iegen den avond v€rzamelden de Duit-

schgrs,.die in grooten getale wares aangsko,men,
alle raannel, om' hgn dg loo,pgraven te laten vullen door de Be,lgisc e soldaten gegraven. Ik heb
mij verborg€n, maar eqn m,ijnef neven en dien,s
vad,er werden gevat. Zij konden terugkeeren omstreeks I uur 's. avonds. Mijn vadsr vluchtte in
huis. Mijn tante, mijn grootmoeder €n al ornze
verwantea kwamen e€n toevlucht zoeken in ons
huis, in den kelderr, waar wij d,en nacht doorbrachten.

. Op da1 oogenblik ben

ik naar het zolderka,mer-

tJe g€.gaan, vanwaar ik brandgloed waarnam.
Om'str'eeks 5 uur in den ochtend braken de Duitschers dq deuren open, der naburige, huizên. Wij
hebbell de onze geopend. Maar éen m,ijner nevgn, die naar huis wildg gaaû, werd doo,r d,e Dujt-

schers gezien, kwam terug en sloo,t de deur weer.
Daar d.e Duitschers buiten stonrden, ben ik naar
boven g,ekom€n m€t twee 1æven eo een derdeu

knaap. De Duitschers zettqt ee11 mijner neve.n
en een kleinen jongen ferzijds, zeggénde-! c Te
jong r. Daaroqr lieten zij ons de arrnen omhq
ho'uden, €n voerden ons o,nd'er geschre€.uw en beleedigingen naar de, nabijgelegè1 weide. Wij, war€nj m€t vier. Wij moesten o'ver de drrade.n der
omheining heenspringen. Er lage'n verscheidenre
lijkeq op het veld eur ook g€wohden, van welke
er één, Louis Latine geheèt€n, riep: n Moeder,
sro€der I u. Nauwetrijks ziju wij' op de weide, of

vindt dcn dood op dezcifde rvijze. Een zskers de
Barsy, schoo,nbroeder van Emile [,o'sson, werd
met een bij,lsiag de pols afgehakt en d.aarop rnet
een revolv€rschot gedood, middsa op straat.
De Duitschers waren ong'eveer met hun 80 in
dc straal voor de weide, S,lechts vier hunner
schoten. 'I'wee off icieren gaven hun bevelen ;
tr,r'ee soldaten waren met bijlen ger.vapend. Het
nummer op den schouder van hun unifo'rm w,as
83. 'l'ocn ik d:rch1, dat het afgeloopen was,, lichtts ik het hoofd op, maar terstond wo,rden mij
eenige geweerschofen toegczondsn. 'lwee o{ drie
soidaten traden in de weide. Cteen van hefl kwarn
dicht bij mij. Ik wachtte to,en tot half-acht in
den morgen. Ik richtts mij op, maar gjng terstond weer liggen, daar twee Duitschers o'p d,at
oogenblik voorbijkwarnen. Ik heb toen kunnen
vluchten e1 bel mij gaa6 vqrbergel in een phenyl-zuurtank der fabriek van vuurvaste produkten van Eugèns Losson. Dae.r ben ik orngeveer
een uur gebleven. Op he1 hooren van de slem
mijner moeder, die luid jammerde, kwam ik uit
mijn schuilplu"tr. Mijne moede,r srneekte de
I)uitschers om mede(jden, en zij lachten.
De,nze,lfden dag ve,rtrokken wij naar Give;
daar echter. ook in dis plaats de Duitschers de
mannen bijeenzamelden, zijm wij ons g'aan v€rbergen in e,en gaanderij der koolmijnen.
In de weide van Andenne werden er l? gedood
en één gewond, die twee uu.r later stierf ; ik ben
de eenige, die ontkomen is. D
Eç11 andere inwo,ner der stad getuigde onder
meer het voJgende:
u Elke familid, die doorlen in huis had, moest
ze o,p dern, vo€twe,g p,la,atsen, wa,ar men ze. op
mestkarren laadde, om ze ûaar den gemeenschap
pelijken kuil te brengen ot na.ar het ke,rkhof.
In verschillende huizen speeldsn e,n zongen de
Duitsche soldaten onder en na dezs moorden.
Een honderdtal huizen van Andenne sn het staLion zija verbrand, en m,eerd€re zijn doorschoten.

Vddr de verbranding d,er voornaamste huizen,
werden fr,aaie.rnieub'els, oudheden! €n2., op wagens geladen (evenals de kostbare wupéneà, die
zich in de ge,meenteschool bevonden) en naar
Duitschlan'd gevoerd.
Vele jong€r dochters en jonge vrouït/€ûr zijn geweld aangedaan.
In.een huis, waar de schtgenoot gedood was,
verplichltg men ds vrouw om eten op t€ dien€n
voo,r de Duitsche so,ldaten en h,erhaaldetijk te
stappen o,ver het lijk van haren man. ))
Wij hebben gehoord, hoe een deel de,r mannen
op dg o Place des Tilleuls > gefusilleerd werd. De
overigen w'achttel angstig hun lot af.
Het officieel ysrslag verhâal1 hiervan:
- < I ang_werdeo de mailren terr plaatse opgehouden. Tegen den middag we'ndà de ovàil+

*79-De sekretaris Monrique'
De adjunkt-burgemeester: D' Ledoyetr.
De balans dçr r'çrwoesting van Andenne luidt
als volgt:

Omslreeks 300 inwoners zijn vermootrd te Ante Seilles; o{geveer 20A huizen z,iin
verbr,and in de twee plaatsen. Eçn groot aantal
inw'oners zijn verdwênsn. Bijn,a allè huizen zijtl
verwoest en geplunderd. De plundering duurde

denne en

verscheid,ene dagen.

Huizen aan

del

oever der Maas,

tç

De talrijke inwoners, die ond'ervraagd zijn, verklaren eeûstemmig dat gee[ enkel schot op de
troepen g€lost w€rd. Niet in staat de reden te
bevro,eden van de rarnp die hr-rn stad in b.loed gedornpeld hee{t, maken zij allsrlei veronderstellingen om een verklaring te vind€n, Velen ziin ov,er-

Andenne.

venden, ten getaie van ongeveer 800, als
in drie huisjes nabij de
brug. Onder {îe,en voo,rtvendsel was het hun toegestaan die te verlaten i zij waren €r zoo.danig
in saamgepakt, da1 z.e zelfs liel konden neerzitten. \Veldra werden dçze gevangenissen tot walgelijke hokken. Later werden de vrouwen aangezocht voedsel a,an haar v.erwanten te brengen.
\rele onder ha.ar, v'rseeende verkracht te zullen
worden, war€,n op de vlucht g€gaan. Eerst den
volgendç1 Dinsdag rverdea dç gijzelaars definitief in vrijheid gesteld. ,
Na de verwoesting vaa Andenne, liet de Duitsche overheid de volgende kenaisgeving aangijzelaars opgesloten

plakken:

tuigd dat r\ndenne is opgeofferd om een schrikbr ivincl in te stellen.
Zielier ltog een Duitsche plakk,aat:
BEKEND\,TAKING.
met Zatardag 20 Augustus
Te
beginneô
f.
1914, middag, mo'sten alle klokken gezel rars'1dsn
op Duitschen tijd (een uur vro,eger).
2. Samenscholingen van meer das $ personen
zijn streng verboden op straffs van boete.
3. Om na I uur 's avonds over straat te gaan
is VERLOF noodig van den kommanda:rt,
4. De wapenen moetên worden*ingeleverd aan
de wacht van h€t Casino, tot middag den 29o dezer. Indien na d€n vastgestelden tijd nog wapeneo in een huis worden gevonden, ZAL DE
EIGENAAR WORDEN OPGBHANGEN.
g, Daar de Duitsche soidabell volstrekte rust

INWONERS VAN ANDENN.E.
Op bevel der Duitsch.e o,verheid. die de

.\nd.errne bezet houdt i
AJ.le mannen \À/o,rden vastgehouden

laars.

stad

als gijze-

;

Yoor eik geweerschol op Duitsche troepen gevuurd, zullen VIINSTENS twce gijzelaa,rs wor-

de1 doodgeschoten.

De gijzelaars zullel gevoed wo,rd€n doo,r

de

vro'uwen, die hun het benoo<ligdç zullea brengen

nabij de brug, om 6 uur 's avonds en om €i uur

's

morg€ns.

He1 is aas de vrouwen str,sng verboden met
de gijzelaars te spreken.

Alle straten e11 o,p€'nbare pleinel moet€n onrniddellijk rvorden gereinigd DOOR AL DE
VROUWEN DER STAD, op straffe van ge-

vangzetting.

Het is nadrukkelijk ve,rboden in de stad te trooPen na f uur 's avonds en vddr ? uur 's morg€ns, op gevaar van strengq bestraffing.
De dooden moeten o,nmiddellijk begraven wo,r;
der, zonder eenige p,Iechtpleging.
De jonge m,annen van af den leeftijd van 14
jaar ea, dg vrouwel moeten hun huip verleen€n
bij alle opvorderingen.
He1 is ten strengstei ve,rbod€n zich a,an't venster t€ vertoonen,
Andernne, 21 Augustus 1914.
Op bel.el van h€t Duitsche militaire gezag
De b,en<lemde b'urgem€€ster: E. de Jaer.

:

Een Duitsch soldaat schiet, tè Andenne, vader
€n zootr Bertrand neer in derr kelder, waarin

zij

me1 vrouw Bertrand e,n d€ echtgenooten

Braibant versaholen zaten.
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Op den morg'en van Donderdag 20
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grootstè krachtsinspanning te g€brul&en. M,aar de artillerre de,r forten nam

.hem onder vuur.
N,amsn was van Brussel

e11

Charle-

leroi afgeslo,ten. Diel nacht vooral

lag de stad te trillen onder he1 kanongebuider. De bevolking luisterde angstig en ondérscheidde het gehuil
der verschillende ,.stukken. Met
"{"err
dag nam dal oorlogsconcert nog
iir

Na,men €n

zijn fortengordel.

eischen, kunneà de werklieden terstond het werk
h€rvatten. Het geringste verzet van d,e zijde dcr
inwoners ZAL TEN GEVOLGE HEBBEN DAT

DE GEHEELE STAD WORD-T IN

BRAND
GESTOKEN, €n de m.annen zullen worden op-

geh,ang€n.

Geteekend: Simons, Oblt en HooJdkommandant; Becker, kapitein en ho,ofdkommandant.
Wanneer men zich nu naar dit geteisterd stedeke begeeft, ziel men op de begraafplaats de
zwijgende kruis€n, die toch zoo luid getuigen tegen Duitschland.
XXIV
HET BELEG TAN NAMEN.
DE
DE AANVALTEN OP DE FORTEN.

HUI,P DER

FR^4,NSCTIEN.

DE

BE.

- V.A.L DER
SCHIETING DER STAD, _ DE
VESTING EN DE UITTOCHT VAN HET
GARNIZOEN. DUITSCHE GRUWE.
LEN IN DE STAD.
Intusschen was he1 bçJeg van Names begonnen.

De Du,itschers wilden de vesting spoedig vermeesteren. De Franschen immers marcheerden
Noordwaarts naar de Samber, terwijl dq legers
van von Kliick en von Bûlow naar Frankrijk
moesten, in verbinding m€t hun troep€n in de
Ard,ennen. Daartusschen mocht geen hinderpaal
zijn. En die was er nu toch nog. Namen, dat
door zijn weerstand voor de oprukkende bondg'enooten tijd winnel kon !
De Duitschers hadden de les van Luik niet vergeten. Daâr wa;r€n zer te haastig fs werk gegaan.
Maar van den beginne af aan brachten ze voor
Namen hun zwarg altillsrie, en die zouden ze
vooral aan het woord latsn. lij was trouw€ns
gew,eldig: stukkea van 150 m/m, ,mortieren van
210' 280 €n 420. De Duitschers beschikteu over

kracht toe.
Om half-een 's middags klonk een
scherp gesis boven de stad. hder
staarde na,ar boven. Was het weer ijen
Duitschg vlieger, die bommen kwam
werp€n, als op 9, 14 en l$ Augustus, toen burgers en soldaten gewond en gedood \ilerden ?
Maar nu was het een granaat ; zij trof het voetstuk va1 het standbeeld van Leopold I sû sloeg

er een gat in.
Maar vrouw€n kwamen dit met bloemen bedekken.
Het geweld,ig artille,rie-du€l nam nog steeds in
kracht toe. 's Avonds liep he1 geruchl dat het
fort Marchovelette gevallen was. Groep,en bur-

gers bespraken den toestand, steunende hierbij

op allerlei vçrhalen. Onrust woog'op de menigte.
In den nacht hoorde men auto's wegstorm.en, cn
men v€rnam dat het auto-park ontruimd werd, en
de wag€ns levensmid'delen en materia'âl wegvoerden naar tusschen Samber gn Maas,
Den volgenden mo,rg€n, !l Augustus, vertelde

men echter bgter nieuws. Er was nolg"geen sprakq
van terugtocht, en eensklaps hoo,rde men in de
straten €en opwekkenden m,arsch en zag men het
blauw en rood der Fransch,e so,ldaten vonken.
De bo'ndgen66ten, de helpers ! Dadelijk sloeg
de stemming om. 't Waren mann,en van het 45u

infanterie-regiment uit Maubeug€ en van het
148u, en de verheugde. geestdriftige burgerij
overlaadde hen met geschenken.
Men meende, da1 rnet deze vrienden ook de
verlossing: geko,men was.

De Franschen trokken naar de hoogten in het
Noord-Oosten, naar de loopgraven van Marcho-

velette, 'waai ze tegenov€r een o,nzichtbaren
vijand zouden komss, die h,en van verre bestookte m€t zijn verschrikkelijke artillerie.
Toen we ove.r de gevechten bij Dinant handelden, deeldel we mede, hoe gr Fransche troep€n
Noordwaarts n,aar de Samber trokken. Het was
het 5u Fr'anschs leger, da1 zijn basis MézièresSedan had verlaten. Het zou vijf dagen noodig
hebben om 120 km. af tç leggen, ,maar. de bevelhebber, g€neraal Lanserac,- moost omzichtig to

