Het drama te
rvcrk gaan, daar hij een flank-aftocht uitvoerde.
Irnmers, zij,n rechtervleugel wÈrd bedreigd doo'r
dg Duitschers, diq bij Dinant, aa11 den nechieroever der Maas, nestelden" En aay- zijn linkervl.eugel moesten de Britten aansluiten, maàr zij
ylraren er nog *iet, terqrijl de Duitschers Brussel

DE GROOTE OONIOG

Ta,mines.

it Noo,rden ui1 den recht*gvlsugel der Fransch€n aanvallen konden,
Het Fransch hoofdkwartier gelastts voor- 21
Augustus €en offensief ten Noo,rclen der Samber.
De Engeischen z"o'uden das .van Cha,,rleroi naar
Nijvel moeten oprukken. Lan,s€rac beslost dit of"
bezetten en dus van

ï{'G

-l1g(,ciirttssét cl op tlt: lrti;r,:r:ii|t hflirus rn.ii \'\,':ati.i:i.. I'li.:rt 1'yçg-cglijk r uur maairig jn linri rang{::n.
()1izç rrtillerig kon hri1 *'eJdra rrict rrre€r' helper:.
l-i..:31-;gr:i-r'ep de.lr-trtt h',-.1< ilr rlrtr rr rtigrtri-ril oo,
nir:geJ,iiir, en de onzel r-ir.,Êsteli rt'ijl,,eir. De r'ijanrl
dreef ziji-r infai:t*.rit diâi1rÊfiregen r-or:iiiit ea niilir
her kasÏeei Beatrioi, tnslr:hei1 (.cgr:ée en SIarcl-ri'vr'1elte. 's lr'ortds ei--httr lerovcrderr r.lt lirarr -tr,'he-ti ltcr- rrrtr. lJc iortr:rr -\-i,.rizetat ut -t.l;.rrc1rr,relcl.te n'ererr rveerlcos. ll.l cerstn \\'rril el11li tti.i:rc'l. ii: 't laatsie rvilrie rntrr l{}g st:ind houtler.
i\e11 rlt Sarnbt:r streiler: il*pclcos rie liranscherr.
l)c Fingelscitsrl slonrletr l)ri tLtl \\-f star) \ ilir Eei,
.ii{irt. lJti }i'Lrrnni:1r of ir:rrsi,'f ir: ,-lr .\t't.ir'rititrr r)ri:,-.
luk re.

Zo.o tr'r:rtl

l)1

lrcl Zoncleg ?:j

I)11i1eç,11ars

't grilr)l

.\ugustLrs.

zcirclr.jr tlit:lr clag Éell ,.itilt\:ll ii)

cirrr'u. iIt" i.".ir."'g',;r (ron F.liick) li{rLrst lr,
\\'ç,*ig& {){irrreerÉn ; l'ret hiit'l ,,t.r,1 l';iirk iieri lrjtt.r:rie ir iitrkerr=ieLrgei (lir:'insttheir c1 lli'ittenl Lr lrjr -

'l

cn te r:nrsingeJen, gn triischen SarnhE
Fralkrijk c,p te rukken,
Het 2q leger' {von l3ùlowj ki.eeg Name& r'oul
-bestorrn{:n

1rJe11.6're1

r

r:n Sehelrje iraar

cloeJ g.r1 zou de r-este

crr rle Franscher:
çân {iÊ Samber verjageri.
Fitt il" leger (von, HeusÉ.lJ iiad r'our r.r-,1 u.it "lt:
Ard'ennes over de Maas tç trekken tbij Dinarrt;
en het leger lrrn tanserac in de zijde fe bcsto.
ken.

Hsc r'rtn Klùek in 't \\'esrcl lranr-ic], zull,e! r,ri:
straks ziell, Voa: Hauserr r'6r0i.erele de irrug t':itt

.Nameri, De ,, Piai:6 d'Arm.çs., r'drir lre1 'beleg.

Icnsiul F"as u'p 1à;l ",\ugr.rstu: te brgiulr n, \\'lru{.r i
rle Engelsehen €r zo,uden zijn. Dan oo.k zou hij
1rets11 hss he1 offensief, dat dc Fran.sehen in dr-,
Ardenaen namcn! gesiaagd was o,f niet,Want etxr
dit oflensief nift siaagds, en hij st,onci tcn J!-o,orden der Samber. tl,an steidc hij eijrr leg*r airn
r',ernietiging blotat"
Namçp moest heût steunen, maar rl.e gouvÊr*
ncur der vesting vroeg' hcm zelf hulir. De lii.r.
F*ansch,e dir,isie had de Santber rèet'ls bereikt,
bij Auwlais. Tamines €n Hanr, doclr rvcrd terugg€dro,ngen do'o,r de Fruisische. garde van ros llùlow (21 Augustus). Ip de richling van Châtele+.
irad d'e 1u Fransche t'livisie intusJchel ooll heflig.e aqnvallen te lveerstaan,

Bij Nan4s was Ntlarchoveietre onttakelcl.. .l,Ier
8" Iinie-regimenl snelde ter hulp en nam stellin-

gen iu.tusschen Marchovelette en. Cognée. Ancloi'
en iV{aizerè1 hadden ook reeds yeel g;leden, wanr
ev€neens hier lieten de.Duitschers hulr zwaar gesehut spelen.
Maar de drje Fransche b,ataijons. die r.r'ii cloo.r
Nanren hebben zien trekken (vàLr het 14g" eu 45"
regimsnt), onder 't trev€l van geûeraal N{,angi,n,
wekten nieuw vertrouweû. Zij àouden eerr aanval
1qâgen tusschen N{archoveJette en d,e Maas. in de
richting lan \lrartet. lJe charge ryerd geÉlazen..
Het bataljon vap het 45u Fransche iinie-regimgnt,
or:"der ko,mmandant Jansetn. trvee hataljo,n,s r.'arr
ons l.{Je regirnent eG. cenige drtachenrenten van
ûni Sê retriment çtûrniclsn elqoi" de fâviin vall

I)inant-en atrle ov'ergang€tr tl"r. llaas iuslclielr

. \-voir en Hçrrneton..
liamen aieitoogde intusseherr. _Met rl,en rnirl*
dag bezw,eck eogneiée" Orrr I uiur sprong frtra;.chovelette. De I'eldbatte;ijer,r lagen verni6tigd. Dc
inlanterie, was uitgeput, Er rverd bevel gegeven
tot de,n lerugtocir"i, er! rrr' \{as geen oirgeublik lt
relliezen. Oq 1 uur gebooti gen€raai lVliehcl tlt:
ru

lge rneens <lsiru,im

ing.

Reeds rn,oesterr afgesnedel Belgiseh6 so,ljaten
'zich gevanges, gcv€n. Zoo. was ook 1ot van het
't
?" bataljon v,an her 30u lirrie" D,ç Kongo,Ieesche
vrijwilligers van kûlûnel "Clraltin wjsselden uog

ge!\'eervuur m€t deu vijand aag de Maas. DCze
lrok af, rnaar voerd,e een ornsingelendq bervegirrg
uit cn <lekte zich achrer hor:derden Bslgischè gevalrgietlen" Zoo ko,n Chaltilr zich ûiet m'eer ve.rcl'edigen en moest hij zich met zijn 120 man over\'ell.
I),1 8" en 10p brigaden vsrzarnrlden zich bij het
station. I)uitsr:he rnachinegew€ren lran <ie n,abij-

q

(

liggenrle hoogtel ntamen hen onder vuur. Na

eenjgs. paniek hersteiden de troepen

hun

ran,gerr

trokk,en ze terug door de stad. Dan was h,et
cle tocht lusschen Samber .en X.Iaas, ïr/aaro,ver wr:
e11

straks me'er bijzonderhed'en vertellen.
Ds stad Namen. diç rve eenig€n tijd uit 't oog
r-erlor,sn, rv,as intussciren geweldlig gebom ardeerd gervordej"

Dien" Zondag 23 Augustus, dsn dag van den
mrassa-aanval en de beslissing tevens, wcrd even

na dcn middag de beschieting. zeer hevig. Dç
vijand nrikte naar de bruggen, welke niar de
o,i-itle c,itadei en tusschen $*ïrrào
ùt*uu leic.

".n
den, Tv"ec uren eiuurde het bonnbarde,m€nt.
To€û
doclr r:.îet iang duurrle het o{

Iitam trr een stilte,

Èl:

i --

pctr, d:tt in (lo o,trgevitig v:Ln lSloul 1n6'ssf zijlr.
i)c heer Proeès stecg in de auto, r,l'clhe Ztritlrr'narts recd.

t)nderr.veg hierltlcn B't"lgisclr,e gcndftrmcu t.le
autc aan. De burgcm*ester' deeldc 't geval m6c.
l)e lluitsche officiercn riepen hun ouschendhraar*
heiri ais parlernentairen in. N{aar de gendarmel
kendell alleen hu1 consignc, zoo berveerdell zc,
erl tastten de beide l)uitschers af.
En f.oen er nu uit een diepen zâk 1ç'ec relollcrs haalden, spraken ze vart niets me,er oI nrirr,
rlan cle parlementairen t* fusilleerr:n. l)x hcr-r
Procès Ll'acht hen tot red,en, err rie g'etdarrrrsrr
nanlen €r clan geltoegen mst-- de br:icle rrfficierelr
âan een Itelgische kompagnig o\'êl'fr'' ier-eren,
tlie in de omgeving r*nddoolde.
Urea zocht m€n naar 't hoofrikwertier.
Intussehen was Namen gevallen en het leger

in aftocht,

Tusschen Samber en Nta,as heersch-

te de grootstc onzekerheid, en zoo vernarn de kap'itein, dig tro.uwe,ns heel korrekt en beleefd tegeno,v,er de parlgrnentair€g u.as geweest, r.1at ziln
kompagnie door Duitschers omsingeld was. Men
lras nu in het bosch van Profondeville.
En 't bleek, in den nacht, . dat het nieuws

ïsrrrieldc bt'ug or=er de Samber, te l\iamer.

*eer vielgg krakend, rle granaten neer' Dç bei'oiking vluchtte in tie keiders. 't \Vqs alsof er
uçn orkaan boven de stad woedde' Dake11. mu=
rea stûrtteo in' Brand laaide hier en daar. De
aagstige burgerij voeld,e <ien bo'dem en de wandesl
tni, hin vcrntilf daveren. In de ambuleuce had
msn de gewouden ook onder de gew€h'€Û geclragen. '[ \,v"'aren rtreo vol tragiek.
Ùeer eenige kalmte.Maar om half-zeves barstte een nieuùe storna los. \À/elk eç1 Zotdagr'

Wiide de vijand dan de gansche- stad I'ernielerr
en aldus zijÀ overwianing vieren?
Dan o,pnieuw stilte,
ùIaar

ïameMas

bezet. De vcorhoede der

Duitschers rukter d,e stad biunen' De soldaten
hielden 't g€weer aan de heup, den vinger aatt
den tnekkei. Omzichtig slopen z.e tlo'or de verla-

teû strateû,
Ee11

hevige slagl De laatste verdedigers.lieten
de Samber springen'

cle voornaa.,Érste Èrug over

Hst groot hôtel der citad€l was veraield, iret
Vooral de wijk van
oerechtïhof zeer beschadigd.
-geleden.

fiet Arsenaal had veel

En toch

viel

ovérA de schade nog meà' Men had ze zich tli'
tlens het bo,rnbar.dement erge,r voorgesteld'
Iilii moeten nog een zonderlilg avontuur verhalen.

Diel Zondag ook, in dera voormiddag' reed
.** roto met dé witte vlag Na'men binnen. Twee

Duitsche o'fficieren, generuat Talbot eo luitenant
Vorst von Reuss, i.wamen naar het stadhuis en
eisctrtel îaa denr'b,trgemeestsr, der, heer Procès'
der stad.
overgave
de
'-De
-m"agistraat
antwoordd'e natuurlijk, dat hij

-niet

tL beslisse'n' had, maar wel da
daarover
gouverneur.
' Generasl Talbot vroeg dan, dat de burgemees=

ter hem nàar het-grcot:honfdkn"srtier

?crtt

brtn-

,çaarheid was,
De'n volgenden. morgerr lerzamçlde generaai
lalbot, die nu de meester geworden was, de 200
Belgischs soldaten op de markt van Profo,ndeville en hield to't hen de volgende toespra,ak r
a soldaten, gisteren waren wij uw gevatrgeneni
e1 nu zijl gij de onze. Daar ik mij siechts te
loven heb or-er de wijzg, waspe'p ik doo,r uw afficieren behandeld ben gervorden, zal ik aan deze
heeren een vrijgeleide verleenen om n,aar hun

leger t,erug te keeren. Es u geef ik toelating
naar huis te gaan, op voorwaardg, dal ge nie,t
rneer de' wapens tegen Duitschland zult o,pnernen. Beioo'ft gij mij zulks? >
Een gemompel van, stemmen volgde hierop.
Maar de mannen konclen zoo goed ontkennend
als berestigend geantwoord hebben. Generaa.i
lalbot nam dan maar aan dat het laatsie is
qeschied, 6n hernam:

burgerkieeren e$ verspreidl u ! ,
"DeZoekt
soldaten liepeu heen, verrvisselclen hun

uni-

iorm 1çgsn ee1 plunje en'r'erdwenen.
Generaal Talbot ,en de luitenant bieven 19 Profondeville. Dç burgemeester keerde laai Namerr
terug'. 't \\ras hoog t'jd, r.l:ant Duitsche o,fficiercn op 't stadiruis, woedend over de afwezigheid
rier pariemenlairen, hadden dç schepenel als gijzelaars g'.enomen c11 dreigden ze te fusilleerer.r.
N'Iaar nu was de heer Procès 'da,ar, zonder gen.craal 1-albot en luitenant vo'n Reuss". Ds burgemeester verklaarde he1 gebeurde. 't Klonk zo<>

ongeloo,flijk, dat de Duitschers den magistraat
bedreigden. Eindelijk stemd€n 7'e tæ te wachten.

Talbot daagde dan toch, t€n slotte, op, en de burgemeester was gered.

De bevolking van Namen m'oest z-ich dus gew€tlnen aan de nieuwe meesters.
'Was begin der lange bezetting.
'1
'1
Troepen golffua door de stad. < Paris I ,r ldonk
het steeds.- De pinhelmen waren nog niet tei'r.erlen met d,e?Ç vestÈ"

rii
iÈ,

\amcn: Hoe

do u Plncc rl'\rnr1-s ,) (-t'nrr

Naal rlc Fr:inschç hooft-lstael, lltoçster.l z,e, l)it
was het clnel van den u Krie.g ,, het ïoorwerp
hutrttcr uren.schen,
l)s komm,andant van hct bezettingslcgcr ii,c.t
een pr:oldamatie uithangen, waarin hij àich tevreden noemde.o,1,cr de ootvangst des legers. He1
sche,en., Aa1 ta:iijte I) u itscher.s" cll r,crsi Ër.ing, ciis

voor den Koning cn <ls Ko'ningix aange6rachl
ivas g€worden, en op veel plaatsen ,nog rle gevels tooide, als voor hen bestemci a,anzageni
_ Troepenr trokken door, rvagens en geschut
clavcr<leu or.er dg straten. \"an, de acht b-ruggen
over: \Iaas cn Sa,mber war€nt rr ees opgeblazen.
De l)uitschers geb,ruikten de andererc Naar Frankrijk ! r w:as nu de roep.
"De brug or,er dç. S,amber was gelukkig niel

breed. ,en daardoor rver<l ds opmarsch vertiaagrl.
f)e Namenaars za€îen znnderlinge tooneeleu,
Op clc Place Saint-Aubin rverrl.oefe,ning gehouden. Nu reerls? Was het o,m indruk te mâken op
de bevo,iking ? Een onder-officier scheen ontevrerje n.over ee6 zijner mannen, liet hcm aantrçdenl
snar.rrvdc 'hern wat toe en geboo<l hem dan zich

zçsmaal tan gronds te lcggen! 'fuch; 1'S$s ir1les... Nlaar de Na.nrenaars walgdç11 van die )uitsche discipline'.

Zoo werd he1 Nlaandag avond. De stilte na deri
orkaan woog z\,va3r. Ntlaar die stilte ging eerr
nieuwen storm vooraf.
Orn half-tjen luidde de kiok van 't bejfort. De
burgers, die naar de ramcn liepen, zagen tot hun
schril< ee1 hevigen brandgloed. Wolkeu van vou[<en dwarrelden over de stad.Geweerschoten knetterden. Men vroeg zich af, of er Bslgen en Fransche11 teruggekeerd waren.

't

was 't o,ude stelsel vatr sclrrikaanjlhier toegepast lverd,
Brutale, d.ronken soldaten, die in tle herbergeri
aan, het station efl op de Markt hgn or..errvipnjng
Neen,

gittg, dat

crc'k

rlt

ircsclrictirrg rritzrg,

Itaddcn gevierd, w:rretl eensklaps begoune[ n)et

huizen te bestorm.en en ze in brand @ stekcn.
Vluchtende burg'ers werdell neergeschoten. De

brandrv.ser, di,e op '1 noodgeklep uit 't belfort
rtiltl,erde, nlocst it1 cett rvonittg llerklobrs b,lijveu.
In dc ruc Rogier .èn rue St-Nico,las laaiden de

r,1amr.rren. I{et Institut Ophlirhniquc \\'erd niet
ou,tzicrr, al was he1 nu gel ambulance. Dan breicl<1e Markt uit. Het stadhrris
uit, e1 de verzameling schilderijen vari

de het vuirr zich op
br.ancldc

(llaus, Gilsoul, Baron e.a. ward \crnield.
Het 11u verislag r.:in cl6 r C)fficieele Ko,mmis^
qie r getuigt hierval o.nr. :
u Op Zonclag 23 Augu,stus, 4 irur 's namirl*
dags, trokken de Duitschs lroeper de staci Narn,en binnen. Dien, dag ging alies o,rcielijk toe:
r-rfficicren en soldateu ,eischten levensmiddelen err
eh-attk op; so'nrs betaalder zij met geld, 'r,ake.i
met r"ekrvisitie-bous, r'oo,r het meerendeel van
'geencr lvaarcle, maar rliç' cloor de bevolking tc
goedertrouw, in harç onbekenclheicl, or.erjgens,
rn,et clc Duitschç faal, zonder nro,eilijlçhcdcn flanvaàr(l werd€n.
Zoo ging het ook 's arrderdaags, d.en 24", tor
I uur 's avoncls. Da11 rveerklonken eensklaps herhaaldc geu'eerschoten op"verscheidene plaatsgn,
çs zirg metr in de voornaanlste straten Duitschc
soldater al schi,etelde looruitrukken. Terzelfdertijrl bijna verhief .zich een ontzaglijkc kolonr
.",l'ammerr erl rook va11 uit het midclenkwartier':
de Duitschers staken tls a Place d'Armes r ;lr
brand, en rog vier andere plaatsen.: Placc Léopold, rue Rogier, rue St-Nicolas, avenue de l:r
Plante.

Orrdt:r de vreedzame en weel'looee bevolking
oittstond e€ne ware p'aniek: de Duitsch€rs fu,s.11ft*
ien met gcu:ss1tç6fysn de deuren der huizeri in en

wierpetl orrlr,lamba.rs stoffen is tlc gangen. ( Rue
Rogicr' ,: rverdeu zes bewoners, d,is clen branri
pr:og<!e11 l€ orrtkameu, os d,en clrempel hUnner

-86*
te eerbiedigen.

l)g stad rvas sedert :Jti urg1, <loor
ottruimd. Al hadde de b+

r1e Belgiscirg ttoep.en

volking lrog' o\r€r de daartoe ,nood.ige rn,iddelcn
beschikt, toclr zou zij de groote drvaasheid niet
lrebben begaan in opstand te konren, teg€n en, een
;ranYal fe wagep op de Duitsche legermassa's <lie
rle stad vulden en er âl de lanen van bezettcn.

C)r'erigess, hoe dient het feit uitgelegd, dat, op
prlaatsen waar d,ie aanval zou hebben

de vijf

plaats gehad, de Duitsche trosp€n juist daar
or.er het brandstichtend mateilaal beschikte'n, dat
toeliet op staanden voet de stad in brand te steken

?

I)c nu ontstane wauorde bcgunsligclc dc plurrrkring w,.rarvan lrct f)uitschr: ieger dr: g{i\\'ooritc

Ingang der Citadel te Nam€n.
IrLrizcir ijtclo<-itl. Onr ricl hetzelfth'lot tc onrlcr'g.r;ur, \\'aren tlc anclcr,e b€tlonrls rltr strart
Ucrplicht, i'oor hct meerencleel in r:tchtgs*:ra<-I,
iarrgs de tuinen rveg {.e vluchten, zontltr den tij<l

tc

h,,lrbeu geha(i klce(k:ren noch e'el'cl meclj

t,c

$cnlen.

Ilr tle ,, ruc Si-Nic<-,.l'trs " çs1dçn rèr'sr:lrcicli;nc
wcrklnanshuizell in Lrrand gestokcu. Eerr g,root
aantal \\oningen €n houtmagazijncl 'r1'erclelt \-ernisid u .\rcuuc de la Plaute ,,.
[)c br'rrr:d i an

d,e a

]Iace d.'Arirres r tiuurclç

tt-rt

\\'o,,,nsillrg. llij vemields he1 stadhuis met zijn
arcirirf 'rs zijlr schilderijen, de groep aanpalendc
liuizcn, g'ansch ds wijk begr psll tus,schen de
u rue dn Pont >, cle a rue des Brasseurs > rn de
( rue du lSailll',r, het < Hôtel des Qualre Fils
.\vrnon u allecn uitgezonderd.
Dr g'crd ni,et ernstig gepoogcl clen brancl te beperkelr. \rau del aafl\'ang' af, r'er-bood mcn den
burgers, die op het g.clui del nootlklok rvildsn
toesnell,cn,huurrc hnizen te verlatell. Dc overste dcr
Flrand'n'eer sl:ragde er nochtans in dg plaats van

lrct onlicil te rraderen,, onder de kogels die doot
rlc straten fl<lten ; op <ie a Place cl'Àrmes > hielcl
rgr <.nfficier hem teg"en, en zond hem, op hoog-er
bercl. onder begelsiding naar huis.
f)rn hun optreden tc rechtvaardige,n, beweérrlen cle Duitschers dat 's Maandags ar,onds op
htrrrtte troepe1 gevu{.lrdr was. Alles bewijst dat
,lezc bevestking ongegrond is, teru'ijl, integ.enrleel, he1 samenbrengen valt zeliere omstandighu(lcn, cen€ reeks overeenstenlmende aanduidin-

Ser de nnseniug op,leggen, dat de g'ebeurtenissen
1r' Ïrtramen met voorrbedachtheid gèschiedden en
bchoorclen tot de taktiek van schrikaanjaging,
u-elke door de Duitsche legers 'uoortdurend in
IJelgiô \\:erd aangelvend.

Ve'ertien rlagen

te voren reecls hacl de bevolking r,a1 Narnea, bij de Belgische oÏerheden itl
dc in haar bezit zijnd,q wâp€ns ingelevenl. Offi-

cicele berichtcn hadden ze op de hoogtg gcbrachr

rier oo,rlogsrvetteu. Door de bur'rcrlijke c11 milit:rirc overheden,, dioor rle geestclijkheiri en door
de pers 1\'as zer aangernalrrrrl dr, oot1og.r'oerendc.rr

lrct'l't. ()p dg u Plzrce 11',{rrnes ,,, nanrerlijk, u,crtl,el;
tlt: lrlrizcrt geplundcrd, alçorens i^ brau.cl tc wot'rirn ges{oken. In de rvijk der ,St-Niholaaspooll
ronilcrr tle bervoners, bij hrxl tt'r'ugkeer, hunn1,
liirizen !-eplunderd; bij één onder lrep, rverd dt
irrandkast op€ng€broken en 17.000 frank, in lcrsclre.iclen€. waarden, wal€rn er uit r.er<hvcnen.
f)c volgeude dagen, wârlro€€rl d.e t<restanrl rveêr
iictrekkclijk kalm gervo'rden was, duurds <ic p{uu-

dering loort, €Tt in v-erscheider<,. huize11, n'alrr

officier,cn r;erbleven, werden al de meubelen o.lrn-

geb,roken, en de rvijn, hc1 lilnen, to1 r'ruutr.enl<lecrcn toe, gestolen,
I)e gstuigen hebben aanslagen bckencl geulaal<L
\\iâar\:illl viouwen d,e slachtoffers zijn ge$recsf.
Iierr onder hen heeft hst gel'al vermelcl ran er.n

joncr meisje, da1 verkracht werd door vier sol'
tl'alcn. C)p 24 Augustus. rro,nd 4 uur 's morgcns,
\\'o<rndc ce'n u"achtmegster der g'endarm€rie machtel<xrs cle o'nteering bij der dochter van d€1l eigeùâar Ïon het gasthof, u'aar hij gehuisvest was,
door trvee Du.itsche soldaten.

Brand en g'ew€€r!:uur hebben onder de bev<rl
l<ing van Namen lalrijlcs slachtoffers genaâlit.

\ierscheiclene bejaarde personen lcu',amen iu c{c
om,ander€n 'werdcn gedoo'd op strâat of
in hunne s,'oning ngergeschoten. Ongeveel vijfr,larnr"n.etl

cn-zercntig burgers zijn aldus, in de d,4gen van
tlen 23", 2.1" en 25n Augustus, omgekomerr
-lerl<rops
vermelden

wij het

neln€n

va11

gijze-

laars, alsm,ede de ruwe belrandeling waaraan dg
aanzienlijkster personaliteiten der stad hebben
bio,o,tgestaal gedrurcndc gan.sch clc ecrste periode

der Duitsche be'zetting.
De heer Claes, lls geLwctst soldaat ckxrr dc
Duitschcrs g€vangeIl genomqn, vcrhaalt vatr zijn

te Namen, u,'aar hij clen Duitschen gastlruistoczichter als vertaler moest vergez€llen :
u De,n rolgeriilel morgel ko,rrrt de Lazarettinspektor, Magcrsup.pe, rnij halen, om rn€e ûaâr
Na,trrs11 te gaan. Daar is iets gesprongen aan cle'
elektrische inrichting, en daar is in 't klooster
ook geen gist meer orn brood te llakken. Magersuppe heefl clc toelating gekrçge1, mij met te
læzo,ek

n'eln.cn

als to,lk,

\Vij rijden 't lilooster uit in een lichten zieken\\'agen ; r.en soldaat vo€rt! eû we staan aldra op
(len \rcg naar Namen. 't Isi zoo zielstrzurig al
t';rt hirr onder inij,n blikken talt. De huizen langs

den $'eg

verlalen, en dc soldaten hebben
yerdaan etr
sllrkges,lag,en !(?at hufl onder de handen viol,
staa11

r:lllicl tn dcuren ingebeUkl en al

-.

r{}i

_
Eeigische $oldât€fi aa$gel€gd, Ovcr deu !veg
lrekt eenr lange stoet val boerettkarren,; op elk
rlezer een ti€ntal solelaten,, cliq zinges en juichelr
ilat ze naar Parijs trekken. Ze kijkeu mij benieurvcl aan. Ik ben n'aarschijnlijk de eersts Bel*
gische soldaat dien zij zien, Met moeite geraketr
rvij er cloor h,een. Nu en dan roept een officicr
(lrs ecn brutaal hall to,e, cn moct Mager:suppt
vrrrklaren, 11,.?1 (( der Belgier > daar naaft hc\m ir1

het rijtuig doet. Op den Na.amschen steeruveg
nlo€t€n rve bijna een uur blijvert stiJstaan; een
onafzienbare kolonr soldaten, ruiterij voûraf, lnet

-

lronderdell l<.arren el1 lvag'ells to1 bovenop volgepakt met allerlei tuig, moet l,angs ons hee,n. Voor
iccleren wâgen staan tlvee of vigr jonge, krachtigc
paarcl:en, al het ledertuig is splinte'rnieuw, e1l in,
c'en lolko'nlgrr orde trekl tle. gerveldige stoet ovcr
den aarderveg langs de kassei. Op iede?e11 wagetl
zittel r'iel mannen, twee vddr en twee achter,
die op hun luie gemak op het oterr'rekzeil liggen

cri hun pijp rooken. Zoodra cle stoet voorbij is,
rijcl,ert rvij verder. We lcomerr langs tr.vce reus*
rt:litige k:rnonnen, twee vervaarlijke, logge rnonsters, de bcruchte Oostenrijksche hourvitsers. f)c

die er opzitten en omh,een stafln,
er uit, in, hun biauw rverkjasje, als gewonc
labri.eksarbeiders. Ze srlleren cu poetsen âa1 drr
iiir,l1o,nniers,

z.ie11

tn koper, onder he1 toeaiclrt
!ân een paar officjeren. Het zijn Oo,stenrijkers.
zrvzrrs stukkç11 staal

Die loebassen h.ebben onz,e fo,rten reeds stuk geschoten, hon'derde11 Be,lgisch.s so,ldaten gedood,
en ons land is uog niet in oorlog me1 Oo,ste,nrijk.
Hun qezaut zi1 nog te Brussel. Zijns Apostolische Majesteit
of hoc heet hij ook weer
- eigenaardig geweten op na. -houdt er een zeer
Hoe meer wij, Namen naderen, hoe .treuriger
het uitzicht wordl van alle dingen. Groepjes vrouweû er kiqderen trekken met pakken en ko'rven

uit het overvolle Na-en \1reg, t,erug
hun dorp, da1 ze bij 't naderen, van den
vijand ontvluchl wâren. Ze loop,en over de ve!den naast den weg, en telkens dat een Duitscher
op h,en toeg'aàt, steken ze allen samen de handen
aan de hand

û.aar'

l')en ze..:r eiqenaardig portret varr rrnzen Koning,
qercilten in lfll,tr.

'l-ucht heerscht
er zeker ouder de Duitsche soldaterl, ûraar hç1 r'grniel.sn en steleû in de, huizen
rler ongelukl<igc l3clgen v'alT voorzeker lli€t oltrlcr: ds toepassing van de regelen di'er tucht. Ih
zic officieren langs huizen stap,p'en, rvaar de sol-'t

tjatell nu no,g ltaar buit aan zoeken zijn, * ze
clccn of ze 't ni€t m.erken. Die lieve, goede jon.:-crt:r rrrr'e.rlr ool< n'e1 een pleziertje hebtren, n'r.rt lr

Op rlr l<oreni'çl.clcrt, linlis en r('lhts van (l{--il
ut's ntrinelt h.et van Duitschcr tr-oepsni 't is of
rt-'q noittadr':nvolk daar zijri l*arTrp heeft opgesl,agctt. Dc iage, bluinç tenten lijken v,an \:erre gelijltvqrrnige aarclhool:en: daartusschen sta.an dt:
;taarelen in lange trossrll aan to'uw€û tussch.en
trlr:r: staher gespa1tn.en., Ee1 rij \'â11 \j€rscheidene
Belgische , aegt Carl Matientalien kanonnç1
- de11 rveg",
gersuppe - staai langs
€û il] de veirlcg zi]n c1u locr,pgrar'çn Llr'lÊ zichtbnar'. doo.r tle

in de hoogte, to,t grc)ût vermâak van d.e soldaten,
Ze durrren niet verder gaanr zoolang €r tro,epen
{}T} de bâan zijn, en l*peo besluiteloos nââr links
ep rechts. De huizen zijn hier erg beschadigd, dr

ram€n zijll rurv uitgebroken, de deuren ingestampt, en lrier sn daar steekt een armzalig stuli
rvit linnen aan e€n stok buiten he1 raam, alè een+:
snreekend,e bede.om Sel,atle. De nrensetren staau
iu groepjcs voor d'e deures te praten ; rriemand
d:urft ,alleerr in huis blijr,es, en in aller oogen ligt
eelr rillendr angst. Op sonrmige deuren zijl mét
krijt allerhande ,zralcluidingen geschre.r-eu : u Gutc

I-cutc . - lrlicht Brennen ,*- Lrute haberr nichts

rneltr -.., Schijn.e }{âdel r Lrn rnecr anderc. Soldatcrr ko-men lzrngs ons heen, beladen lùeT wijl.l- en
lilreurflessr-'hetl. IJeu is etr eo,o beestig dronl<en,
dat iru'ee kameraclen henr mo,eten rechthoudeu,
Een Hauptttraull homl er langs cx gtimlachl goeriig- i.,adcriijl:. Zek$ eeu uitstehen<i offieirrl ôarl
\'Iager-supnc kijkl het alles al e\:en ïerl.vondercl
aarr ;rls il'-. f {ij liecl't zir:h ùpe€l!-. naar rnij mer

cer r'ootl gezieht urr
rcitrr:ckliches Ding
b,cl r'er: r1

,.

z€{at

: ir Der Krieg ist eig
lk geloof, tlai Iril h"r

, rnii tc hebtr,eil rn{j egenonea.

*.
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Dg Duitschers geboclen. hun een grootç groe\-e te delven. (Blz. ga,)

\abij t1e trltrasbrug ;;ic iie r,:r:11 lattgtl st<t,et Belgische krijgsgerangeut-"tr,,lr',,Ilicieicrl \r)oraap,
irr onze richting komen, lJie rvorden *rggevo,erd
ra,ar clen trein, naar Duitschland.
Op het stationspleil houclerr rve :til. Carl lla!tir.'lï rtÉjr} r}1ilitâif kanl{:)f.$upllr: moet €veu wË'g
iory irr e:eu det hotels, -, rr ili t'liii ,rndel dc,, be,
rvukirrg van den koetsier. De grond om mij heen
irgt bestrooid met Belgischs postzegels. Tegen
dc simorlial slaan. een uarrtal \\,'agelrs en auti's,
t'.ri ilt r:en hr,'ek r;1rr s,,rltlatcn hun potje aau 't koieerr, Alles rlraagt he1 teeken ,,au r-uive, barbaar_
sche behandeling. Over:al gaan er. soldaien en oilir:ie rt:rr. oP.ç.iIr. gezichtçx lrct lrervLrsizijrt van
ile ovcrrvinning glanst ; rlat is hier rrrr aileinaal

arr lre.n en ze uroeten zich ho,egenaam.d rriel trel;ornn:1ercn off \ïat aan clc r ij;iirclen tcehehr-xrll.
r

irq

f ls < brrit n.

. bln t,cgclr rlr'1i hr-urgc:11 rnlrgcr el \ lur ltei s{ltlii'llqRel)orrt lrartqcrr irog dc r.crsieriugerr i:!t u{il-

l<omsprerrkglr ra,ncl r.e:rgu!dr: schilclerr'ir.,eL J,c h,,ginlelters u A. en Ii. ,, t.\1bert en Elisabethr.
\'!;rklrij, iran 't bes.irr dcr. sttaal. sf.aat een trionrfi.N,r'r-r.g' 111111 rJezelfdt: grrlrlcrr lctier-,.
\\ia-rrt. rlerr eetr.=ie1 Z,rrrdrrg r_.rn r\ug'ustns jg14 zouclen Kcning
-\ihe1 1

çn

iirrnjlgill

Elisabeth hun lSlijd,t-

Inko,nrsl
irebbeir gehoudeg irr lrun g{leilÉ stad "l\.amen....
rnijn Kcting!Fler ri,,rtir rnij tp tlil oagen..f).
triiik rco week om hct hart. Ik lir:b' un, intîede
biige..voond in andere stedcn .,an hpr ,,aaeiiand.

Ik heh
iuichen

mar]:lÊii €n r'!.cq\Â,'êi] oFlEetoger l.ro,*rcn

çt geesfrlriltig hoetiep'in

.il:,u!uerl ri*r,

ik heb de, oogen van ho,nderdrdtrizcnri,en
zies schitteren vâa een zeô diepe liefds, voor LI,
loor uw edele gade, voor urv drie iieve kinderen,
cn ik lieb vçrleden jaar, op een zomeravond, bijger.r,oon<l hoc uw rijtuig te midden der Anlwerpsche volksstrater:- niel nleer voôrtkog. tloc'r de
;urv,aaien;

geest'driftig. samendringende menigteo en ik heb
rnannen ell vrouwen geziel die weenden van ont=
r,:ering, ç1 die van uit de armeiijke ramen cp de
rerCiepingec de handen ùaàr Lt, uitstakeo".. Eo
ik zig ,nog he; prinsesje, hct lievelingskind der
l3'sigische bevolking, met haar engelenkopje naar
linlcs en rechts gi'o'eten, naar de gelukkig strâleûder gezir:hten der menschen, Raar de verlichte en.
versierde huizengsyç1s *,- €û tegen u aânleun€n
€11 u rl.l€t ha,ar vingertje lvijzen al de nlooi€ Lampione p11 blo,enrerr.., O, nrijn li<ining, toen heel't
nrijr ziei meegetrilcï, nrijrr nrond meegejllicht-! 1r1ct
cit. zicl err tleri ntcl1r'1 r'alt uw jtrhelerrrl voik,

'

En hicr ra,achtte 1 eell ztlfde onthiral i de or-rr-lt
tri;uivc \Valeustad had zich met zetlulvachtige
rreugde ger€ed rrernaalit, om u een hulcle te tri'e(l,eu, een l{o,ning. als gij zijt, rvaardig... En r''aar'
zr.it ge nu? \A/aar zijt g.e, eR. waar.is.onzg l(dningirr, en waar zi|n r:w dri,e lieve kin'derep ? \rv"aar
ft cm mij blik,"zis ik enkerl clen hatelijken tro't:
r:rn vreertl(1(:lingr,11, die tt," 5ch(]un tand roekeloog
rr brrb:larscl vermoorse lt ell iiei-derven. l,Vaat.
zijt {:. rru? Ge,*la-gclr e1 \'erja-âgd var} urv e;gelr
groarl dcor <iengene, "jie zich bij-Gods-genarle
lierlsrrher alier Duitsehers noeml-, cp wieng €er-€
uoert.{ ge i'lt u$i Binûf}Rft' scnvnrre{iffheicl m.etnd.el

-s8-

l)i,nant: Maasbrug, O.-1,.-Vrourvkcrk en de Citadel r'6dr den oorlog.

te kunnen vertro'uweu, errtnais ivij.". Mijn Ktr
ning, ik heb me nooit zoo dicht bij u gevoeltl.
N{aar treurig is het mij, op, di1 oogenblik, den

vijand zijn bloedige intrede te zien vieren, <laar
w,aar men uw Blijde Inko'mst had voorbereid.
Name6 draagt nog de ve,rsclre spot€n van dc
beschieting. Fluizen brande.n nog hier en daar,
hoopen steenen en kalk, verbrijzelde ruiten eu
dakp,annen bedekkeu de straten, daar waar bommen zijn ingeslagen. Op so,m,mige pûaatsen is het
onmogelijk door te komen. Langs de hoofdstraten trekken zingende troepen 'Westn'aarts de
stad .uit, schildw,achteû sta,ân aan alle' kruispunt€n, €n overal zijn, verordening"ell en belictrtel
aangeplakt voo,r de inwoners, or,'er het openlaten
der huizen, 't verlichten d.er ramen, he1 aangeven van verstokeu soldaten. het inleverell vâl1
w'ap€ns, en hoofdzakeJijk over d;e vreeselijke
straffen, die onmiddellijk zullen tqeg€past worden bij de minst'e, francs-tireursdaad. D,e f:[akkaten 4n, geteekend: ( votl Btrlow rr.
De menschenr durven :niet binnenshuis b,lijven.
't is er hun, te angstig, te benauwcl. Elk oogenblik kan er daarbuiten iets gebeursn, liunngl va1
o,p straat moord en brand dreigen, kan de vijand
iets afko,ndigen of eischsn, dat ze m,aar zo,udelr
vern€m€n als het 1s laat is. Het.is de drang die
ie.der mensch naar buiten drijft. in de open lucht,
w,aar meer vr,ijheid van beweging is, waar men
gemakkelijker ademl en m€n het gevaar ziet ko.men, at is het ook grooter. En zoo staan de Namenaârs, voorr de deuren hunner huizen te wachten op het iot dat hun 1',zd,srstad dr-eigt, zonder
een voet van, d'e' stoep voor hun huis weg te gaarr.
nauwelijks e\i€n een woord' tot d,en buurmarr rich-

tend, die ook vobr zijn woning staat. In de weinige n'oord'sn, dic ik me1 hen spr€ck, ktinkt de
anqst door, tlat ze misschien luidrer sprekcp dan
het derr heeren Duitschers belie ft Eu ik ga s'pae^

dig verder, omtiat ik gewaar word. rlat th

rlt

menschen b,ang maak. \Vauneer de I)uitsche .r1.
ficieren voorbij komen, drrqn ze zich gr:seld aal
om e€,n kaln.r ç1 onverschiilig gezicht tr) zett{'l,

rt.uar men Û.rerkt al te duidelijk aarl huu schir:htig-schr-rwe blikkeu, aa1 d6 zeluwachtig-i1 g-cltorr clel b'ewegi,ngen van ârmen en bcencn,hoe doocls-

angst drie mensch,eo martelt. Aan een heer,

clit'

voor zijn denr staat, vraag ik ee1 aanduiciirrg
o,mtreùt tls straten. Hij schrikt als uit e,en bc,.nauwelijkel droom, €n met hakkelende stcrrr
g:eeft hij mij antwoord. Uren lalg hebben zij jl
de kelders và1 hun huizen gez€'ten, uren lalr;q

heeft 't gieren en huilen en do,ndbrend losbarstcn
der. granat€n hun zenuwen verschsurd, hebbcrr
z,e d,en gro,n'd voelen davereo, cle ruiten, e11 d,akpannen rinkelend op d,e straatsteenen hoo,rcrr
liletteren. hebben ze sidderend ,eik oog'enblik vcrrvacht dat de volgende grânaat rnisschien op hct
huis zo'u vallen boven hun hoo{cl. ITn, toen zr
m,eenden dat alles voorbij r'.as, dreigde de b,ezctter opnicuw' te beginnen, woester en \vrer:(ir';
nog, bij 't rninste dat triet naar zijn zi1 zou gebeuren. Een onvoo,rzichtigheid, waar niemanrl
aanspr'ak,elijk voor is, kan zoo licht voorko.mcn,
Onze, boo'dschappen brengel o'ns i1 een straat,
wa,ar eenige vrouweû voor €€'n bakkerij te $,ra( h-

tel), staall; daar is in de stad gebrek aa1 gisl
en vruchteloos verzekeren de bakkers aan tlt:
srrreekendo huismoeders, dat zij zelf zonder dc,
ûpeens ztn kostbare, stof zijn. D,e vrouwen blij,

ve11 koppig voor de deur staan. Th'uis is er geerl
broodi, hebbel d,e kinderen honger.

Een Duitsch sold,a.at ro,ept haar opcens iet:

zeer barsch toe ; m€t e,en giJ stuiven ze uiteen.
Anderc soldaten kornel bij hc1 hooren r.an hrl
larvaai van links en rechts rrit herbergert en \\'i1keJs gesprottgen, ze houdell hun ge'iveer reccls
€crt.:,p61,

Ili

hnor tluidelilk h61 lior'1 r';trttrtrc.lt'rriilior

-- ilg

--

Het fcrl van Huy.

_

rrtr rit:rr gc\\tlergrcll(lcl, r-11 gelirlilcig \-,erschijnrrr
oP drrl oogenb.lik elliiclc oTficierel i11 rle str;rat,
roolt.ict oiltstottcl cf ec'1j bioedirad. r
Na[rcn etr de zeïertticn onrliggcn(le Serilecr]lrru

lret

ecnc belastiug r ah 50 nrilliuen, ltrter tot 32 nrillicær.r lerrrggc|r'aclr1. nri{.s
storting van itin rniilioell ltinnctr d,e lier-en-twinwercl,eilr belegclr

tig' urel. Het l<asgeld v..tlt (.cne prilate bank,
,, ISnnque Gtirréralc Belg'e

,,,

dr,

rvo:d'aang.esl,agcn.
()p aarrltlatrlii dcr behecrdtrs)\\'er(l beslisi, da1 het
irrclrag virn clit inlias zou uigclcltctrrl unrrlçs n,,

tk: oorlogsschatting.

I{ct onmicldr,'l1ijl' onrliguenrk stciecltr clcr stirtt
tas het toon€el lan clezelftle q'i,\\'c,ldçnarijclt,
I11

clil gcdeclte va11 hct Ialitl. n'c;:dert lel,e kasvilla's stelselinafig geltluLrd,:r'cl. Iicn in-

lcele.n cn

\\'or1ç.s vn11

Nanrerr zag, op een f)Lritschcfl [ragcn,

rlc mcubelcn uit zijn br-ritengoccl roorbijrijcÏ,r'n.
I)e buit u'errl urar Duitschl,aird opgcstuur(]. ,r
Dç bisschop, llgr. Iïcr.lçr1 , rrt'r.<l zr'1f nrct (lc.lr

rkxrd bcdreigtl.

\ rr, over

tlc

I) r.ritsch,cr

l)ç,

(1i11111f

irriri

plrtr itrcic Nattttrrt ltt.birçrt
n,

"

rr

rt

tl

Nnmen.

rti.i

11og

rtiet

L laal:1e

gCzCQ{1.

Zoo' rvas clLrs ook riczc 1.næecle rtsting g.ciu1lçrr. \Vr: zullen nog hct aftrelikeucl legcr volg'ctr,
rlut rarr rie omsirr-cJeling otttkornel rvas.
()r'er \:rmcu hebben' velerlei lirvacle geruchlcn
uci<;'oixrr. Uit h,ct boveustaande biijkt, hoc d,cze

rcstc zich, cr,€n.als Luik, tot het laatste verdcriigd hceft, rnaar voor dg ôr-ernracht bez'n'ijlit,n
rloest. Met helderrinoed wer.d, er g€stred,r'r1.
llalchor.elette , da1 het eerst bestookt l'crd,
hacl he.itige aanvallen te rveerstaan. De koepels
*crclen vgrtield, het betqn sche,urd,e los. N[anircn bezrv,eken aatl gru\4retijke brandrvouclt'n. Antkrren iraddenr een liorteren doodstrijd.
De bekend,e Vlaarnsche schrijver Ernesl Cla,-,s,
wâzrrvâfl r'e reeds een blaclzijdiei aanh,aal(lelrr €n
rlic in lie1 hlooster te Champiou a1s, gckn:ctst
I'rijgsgcr-angelle rerble€f, heeft daar eenigen ditr
r':i

rripzal

igc

ver-bra,nden. dai,. r zierr biurt,errbrc

n

gcn.

r Achter mij, in de gang, schrijft hij in zijn
\\:erk (i Nanten in den oorlog ). \ûro,r.ricn imr.rrer.

\'oort gcwo,nden voorbij gçbracht. Jn llrijds lerli::
rlreunt he1 kanon.
l)aar koml een' Beigisch officier o,p hct lrleirrtjc
gestûpt. Zijl kleeren zijn grijs bestoft, zijn ge;riclrt en zijn zrafieba,ard zijn vuil, hij tlr-,aagiin
de hand eer Efeel valiesje; Hij kijkl el-er o\-Fr h('t
tuintje, en mij ziende komt hij op mij toc. ,, Iiarr
'li hier er'gens mijn r,:alies plaatserr? r Ec-n zuster
li*rllr1 ui1 de keuken, hij herhaalt zijn \,raag- ell
ruaakt zich beken<l als dokter N..., r'arr tt fort
r.a11 NI,:rrcho\ielette. De zuster r'le€ntt l.]et valics
r an Item ovgr.
Daar gaa11 hier zoo dadeli;k vitr. of rij{ zic-

het klooster binncnhorrrc.ll ntet grvan zijn fort, r lis sont affrerrsemcnt
lrrûlés sur to,ut le corps )), voegt hij erbij. Hij is
<1en avofld te voreil reecls me1 zijn treurigen l;rst
licnrvagens
n'o,nden

uit de vestiug vertrokken,

Ii,'tl. r':'r, li,,''ri'tt;- /lrii \:rrrt,.'rt

h,ad rlL' geuondcn clo,crr

op karreu laden, dig hij harl up!cvulrlcrrl, r'rr
û,5s tnct lr,e11 nrar'rr n,ahiilie't't)ild rlrrr.l.r ..,1"1'-

9tr

...

I)inant : l3r.ug, kerk eri huizcn cr naAst,

ilcu, rvaal mcn hem gezegd hacl 'n veldhospitaal
te ziju. Daar aangeko,rnen, was er g€ç11 ambulaltce tu vindcn, -- men rvees hern naar Chaurpion. 't Was latc nacht, he1 slagveld nog heet,
en-Duitsche tro€pen lieiren langs alle zijden, de
streek af. Hij achttc he1 ournogelijk nog tot hier
te g'eraken, en heefl nrct zijl kermends gtswontletr den $acht in open lucht doorgebracht. Zal
er nu plaats zijn voor dien nieuuren. toevo,er?
Ifaar l<ornen dç lvage,ns.. Ik sta tsrug in de
gang, op rnijn vrocgerc plaats. Als me1 rierstomming geslagen, kijk ik toe. Zijn dat m,enschen?
Zij,n dat kreten vaù-menschen? Op de draagberries brengt melt zrc langs mij h.een..Hun klee,ren
zijn van hun lijf gebr'and, ga,nsch nh,akt liggerr
zt claar, en ik m,erl{ het bijna rie1, rvar4 lreql hun
lichaam is één vuil-bruine rvonde, met paarse
vlekken hier en daar, als etterende woilden. De
Jtsrerl zijn hun varr hct hoofd geschroeid, de schedelhuid is als gebarsteq en een geel, vettig vocht
vloeit er uit. Hun gezichl en heel hun lijf zijn dik
opge-zwolleu, hun h<rofd is iets onwezenlijks,
rnonst,erachtigs; de roode holie r'àn lr.un mond
lijle t een glôeiende liool. Bijna allen zijn ze
blirtd".. I)aar hangt cen .olrverclrag'elijhe stank in
cle lucht van verbrand, vle,esch. Zij huilel, en 't is
geen geluicl van m,eusr:henstemmeu, maar van
beesten, die vastgebonderr liggen legc11 clen
grond, en latrgzaaur, laltezaanr q'ortlen clo<t<lge-

tlit

.

let tle

deeJen,

van het klooster komen Duit-

aodrgre gewo1de11

te rustert, In de

zaal

in het niet uit te ho'Lrclen is. 7.e rvorden verzorgd
rol liefde sn lo.ervijding door de zustertjes, lrder
uur en ieders rninuut, Stille, z.wijgzame noRnetjes van Champion. ik gelnof {liit er onder u Heilie

'
'

eu Iet en,

))

'foen de Duitschers ù[archovclette. of beter',
zijn ruinell vero,,e,idelt, namen ze bijna alleen
ge'"vonden gevangen, waarbij de ko,mmand,ant
DLrchâteau. Ilrit: dagen en tlrie naçhterr schieten,
l,ar,en ncodig g'€wecst om zijri geschut tct zwij gcrl tu brengen. J{og tw,ee dagen u,eersto,nd hei,

I,Iaizetret l<reeg gedurende twee dage,n 4,00u
gr:rn:rten. De ko,rnmanclzrnt hacl ze zoor"eel mogelijh latel teilen. Het fort wertl als ecn puinlronp

God ntrg

,to,lksjongeas, die geeli metts.:h z<'r'uden kwa,ad geen vredig

uitgebriincl.

\\'aar ze liggen heerscht eelt verp€ste lucht,waar*

il< er

,'iaa-n hel-rhen, clie errkel \ roegen k'alm
te l,eren.

allc

clt

schc so.ldaten toegeloopen ell st,aal er. ûret verchvaascle en bleeke gezichlsx op 1,e' staren. Het
ruare liermen d,ringt do,Or t<lt .in, cle verst gelegen
:recleelten van he1 gebouw;'Ze zijn een twintig
tal, onder cle p,uinen uitgehaald van March<rvelettc en Cogne'lée. De Duitsche zware granaten
h'ebben de forten doea springen. of er brand gesticht,.. Op een paar na, stervell ze allen de eerste twee <lagen.
Ze hebben rneest a1len hsi versfand verlor€n,
e11 cls ziekeridr'agers moetbn soms al hun krachten inspannen, om ze op hun stroozak te houcien. I"Iet dier-ar:htige buile,n klinkt cloor l.rsl gebour', zonder een <rcgenhlih ond:erhreking, e6 be

l'oliercl.
to,e ! i\laa.nclen eil nlaalltlen later zal
's oachts nog vafi r.vakker schrlkken, zal il<
i6 rltn donker tlie clikgezrvollen, icorstige gezichtçs zieo, Cie roods bloedende ocgholten, dien
nroûcf als e€û vuurkool en clat hr.rile,n hooren, dzrt
,,ntnenschelijk schrijnerrrl iruilel... En da1 zijrr
menschel, tnenschen va.n i'lee-qch cn been, arnrt,

r'e rlvo.est -

.

.

{,\ ergCgeven.

Dc Ereeste bedieningsnrans,:happen van Cognelee .terC€n gedood. geu'ond cl rcrbrand. De
Llrritschers maakten çr rlechts geku'etste of bijna
erstikte gevangenen.
.llrarlée tverd op lil Augustus alleen StlrJ naal
getroffsn, op 24 Augustus 1300 maal, en den 25"
,{ugustus 1.40O m,aal. Di,err mir{clag, ont g nrlt',
r

lrczweçk lrst.

-- {rI lrei !'uur {,n jo€g elc voollioede \':ln e€ne kav,alerie-patroelje op ds vlucht.
'l'ege,n middernacht ber.eikte het glos der ko.
Itrnne Bioul (f,.f t m. 1çn Zuiden van N'amen).
\relen ryierpel zich neer, waar de vcrtroeicl*
tc qrachtig s,er'cl, siicpen rn, tcrwiji au-

hcidi hun

rlerer',- lvaakten.

In 't

ircmel.

Oosten laairl,e' dc brandgJo,ecl tegeu

't Was Dinant ! In 't

clen

Noorclen speelcle ooli

't 1,uul van N,amen. Geschr-r1 huiliie. De Franschen, rlie den aftocht der B'clge11 en. van hurr
hoofdleger dekt,en, streden !
'1 \À/as w.el de versehrikki.ng van den oorlogl ,
clic nver tus.schen Samb,er en Nlaas huild'e.
Heel vroeg, d,en vo,lgenden nlorg€n (2+ Augustus), tro,k menr weer o,p.
Bij r.elen, gudste h,et bloed tril de gewonde vocton. NIen sleeptg zich rrcorl over ,clien eindelooz,cn
\\'cg naal' Philippeville. Generaal MichçI, kom\i.trttt tt. r iut

l)tzt:
{rrr.'uzecl

:Ll

cle (,'iiatlcl sczicn.

bijzondt'r.lrcrlt'rr be u'ijz,ç11 hor,' ,\ ir'nreu,
lls Luili. zijrr z\\'aren Plicht r-crvtrltle.
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I)E TERUûTOgTTT DH,R,1'i" t}IVIIiITI
VAN NAMEN.

rnanclant der 4e divisie, bemoedigclc de nrannelr.
heesch een uitg''eput soiclaat op zijn paard en Iiep
zelf te 'r,o'et er naasf.
Bij Philippeville ,klonkel schoten, Een kanolrnicr ro,lde dood van zijn caissoir. De Duitschers ?
Neen, 't was een vergissing. Philippeville lag
lo,l !'ranschen, die de naderend€ troepen voor
i ij:rnclen hadden geho'uden..
Op,den mo,rgen vau deg 25o Augustu,s bereikte
hct gros cler kolonne ilIariembo,urg. Hier verdeciclc z,e zich: een dee.l trok op Chimay, een ;rnder
,rp Rocrov, waar treintt wachtten.
Iir ças blijk gegeven v,an volh'arding, initiatie,f ,
rr

I'iamen, \vas dus g€valieu. ()t:ze t[" divjs]s ivçrcl

rnet ûmsingeling bedreigei.

lle Du.itschers ttolr-

ken o,v€r de Samber ter aehtervotrging.
lVe, hebben gezien. ,jat ze ook techts r,ân dt:
Maas bij Dinanl waren, Zs sto'nden ,rr*r'11s1 nog,aan de Samber, bij Auvelais, Charleroi, rva.ar clr:
Frzurschen, hardnekkigeI tçgçnsfand lroden.
Onae tro,ep,sn ha,ddel nog éen rveg, z.eer beclreigd trouwens : drrrars do<tr " 'l'uss<rhen Sarnher eJr Maas ,.
Er ontstond groo.te lsrw;lrri11g, \'ooral bii
Sjt-Gérard, waar \rerscheielen,s wegen zlçfi 1'61-eenrg€n.

Hier stelden de

Fransche,n

al de ,aanwezigc

aut<l's ter bes,chikkins ûllzer rr!ânnen.
'1 lÂ/aren de getukkigen, cl;r, er plilats

detr. \llagenri v,erdwenen over de n,itte

i11 r'orrr*eg'err.

naar Philipper-ill,'
'en Ma.rigrnbourg, waar treiueg hefi \,ervoerdcn
Detâ€h€m€rrt,en marcheerden

Chiqra-v en Anor.
-naar
"le.lrijkq soldaten $aren gehcûJ van ltutr rçg'iruenl af,gesu€deu err slo'letr zich bij au<lerc aau I
tnaal' ffien zag' ûO,k grorr,ie bendtn yx11'verschillende vn,apenefi^ Kônl'ooien r,n l<arronnen \',erspei'-

tlrri

cien weg-

I)c

mansch,apperr

dorstig. Me1

voecl<le

\v:irrr) :r[gtnr;r1, ]r(]ilBcilg.
zirlh riref -r,ruchtcrr cn beet-

rr'orteterr.

Ilql

<1att

rvas cl,aar d.ic \:{-x-rrldur-e11f1c'ott.rusl \.atr

br'rsclr jes, r a n
fot:r.n OBdoerrrcrr lr,rit.
Ît Bois=de=ViiJers (bii Frcfondeviilet gr1f51.t'
r!'rç11 âl o.p de Duitsehers F.er battcrij , older tlr
bevglen vap kçmmandnnt d'ôultremoirt, opcdde

"t:n n;rbijen vijand, dic p,i:1s rril
.r,:htrr

heU'r'el_*.

iiskracht.

Luitenant Servais redde doo,r zijn kalmtc el
beradenheid 200 ambulancie-rijtuigen. D€ erversten slorrJen solns \veifelell,cl \:oor allerlei wegen,
maar' n,isteri delt goerle te .kiezen. Officieren
sleagrlen er in m,arrnen r',an verschillqndc regimelntcn

tc vcrzatnelen,

f)eri 26n Atrgustus was mc.n te Arrviiliers; den
!Tn, te Lit'art ; <len 28o, t,c Larln en Rcuqn ; clerr
ilQn ^{r"rgirstus err .ln Selrlem.ber, tt' Hâr're. Tc
Ro,uen \joo,ral lvas de o'ntvângst vanwege t1t
F'r'ansch,e bevolking geestdriftig e1 h,artelijk.
De 4" divisie keerde per seh'ip naa,r Zeebrugge
cn Ooste-nde terug en verleend,e nog groote diensten bij Ântg-erpen.
\/ijfduizend manneu wâren l>ij, Namerr g€vanr:en qenonl,en. \/e'1e11 r'iqlen dcn vijand in hanrl.e ri

lrij Riorrl.
Dc heer

iosc:Dh Cirot lerh,airlt

in zijn melk-

\\'a,ardig boek u La Furie allemancle rlans I'EntreSaurhrc-et-Ileuse u hd volgeude:
,, I{onderclerl .soldaten klvarnerr

Zr rr,arren clarrr zondrr r,erblurd.

te Biotrl

;rirrr.

iciercn :
.j,()t{l Rr:lrfc11, afgernat, dien Zondag,aro.nd {it) clc
z<-rnclcr off

r'lucht, burchlerr tle11 nacht te, Bioul do.or. Daar
leel huizerr en herb,erqen cl{xl{'<ie ltenoners ler'lrrtc.n rv;Lrcn. iverclen dr: Iielcl.ers eR cctk:rssen

dl

cl{Joi-

rritgehongtrrde m:rssa bestormd, en il ee!r
,nrresblik lal hun inhoud beroo,frl, Dezr onsei"
Irr1<kiqe1 h,eirb61 zcer g{),{ril gehandeld.
's tr{or{etrs liel eeii gra.naat der Duitschers il

\\eide, rç,aar i'eel Ë,aarden lTéperri Gten enkei
nsch lr"efd *etroffen. .ll,rch r. htlierr djç;qn rr.er
.Jen ,rp den u1àg gedoccl.
('Ë11
rne

ûm dadeliik

een eind aafl hel bnmbardemenT

:ir'l|*,.:

*"
IrJ

.!7

de rivier: het

10o

(gelsr,aal Deforgcs), iu dc r'ich-

ting van Flore,nnes ctr Tamines; he t :Je (gener:ra1
Sauret), in de richtiug Châteh't t'g Charleroi.
Aan de Samber zelf q,alcn allecrr r'oo,rposten.
\\Iij vsrnamen r€ds <lat het sroot ho,ofdkwil'tier voor den 21" een offt'nsief tcn Noor:den cler
rivier voorschr€ef, maar generaal L,anserac bcsloot dit waagstuk niet uit te vo€rsn, daar hij
ee1 Fransche aanval, die in de Ardenncn ,mocst
gedaan worden, onmogelijk achtte.
\ron Bt'rlow zond dien 21n Augusturs, om 1 uur'
.in den namiddag, de Pruisischc g,arde t,en aanval
aa1 de bruggen van Auvelais. 'I'amlnes en Hanr.
De f)uitschers rulitclt Tamines binnen, achtcl'
ecn schild van eelt r-icrhonclerdtal burgei's, mannelt ,en \.rou\\:en, clie zij naderhatrcl in een lic|l;
r

ry sl<-.rts'n.

\\rcldra r'vcrd er vet'woetj gestrc(lcn.

I,'r,anst:h,

machitregervercli b€str€kcn de brrrr:' cn nraaitlcu
ganschs rijen aanstornrcnclc vijauclen necr. ShreP-

lan Vcktinc eu
'fot acht uur cluulclc het gc-

ntl1s bestoohten de trocp'en, dic

Âuvelais kt'amel.
vcch t.

I)tn

t-olgenderr nlorg..c1l t r<rl<kçn <luzc bor tlr

gcnooten zich terug

:

2047 Duilschcrs n,arctr

tlcz-en slag ger',allen,
l)a1 zotr op de tvt'r'r.loozr-'
sl

I)inunt:

l)rrnorarn,a clcr stad vddr d,cn oo'rlog.

etn rueisje u.it cigen bcrveging o1-r
hecsch er cle v-itte vlaS-. llet
Iurelt stâakte en dc Duitschers tukten aan.
B€n'cncrs r'art, Rioul verborgell haastig de uaper.rs, jasscll err dekens der Ilelgische sold.aterr.
\[cn ontlakelde auto's cn wierP 1,50O flerverr:n
irr , r1 groere, u'aari11 u'rtttr stond.
Llhlauen reder het plsin op, geboden de solrlaten de hanrlell onrh<rog te stekcu en nalllell h'c'r)

1c nritkcn, I<lonr

rlen licrktoren

rn

sevang'en. \/elep ontsnapten nog.
De Duitschers-behaaltlen hier en in de omgering 5,000 gevangenen, 300 k,anûxn€rr, rnunltiç\\iage11s, enz.

D

't leger

rvas dus ontsnlpt, Nllt
rrrds eerr teùeurstelling voor de Duitschers u'as,
rnrrar deze hooi:ten noe ht't Frrnsr:lte legcr t,,

I{c1 gros van

lir rn ur'11

\,enrietig'en.

XXVI.

I}H THRU(i'TOCtIT DER I]RANSC}tEN.
DE DUIîSCHE
MOORDWOtsDE TE TAMINES.
\\'c hebbell gezieu, lrt>t' rlc lir;tnsr-'ht:n lrrar

bcvolliitrg van

j,r

ht:t

rrle'lig gcrvrokell word€n.
DL, Frauschen hadclcn dus hardnckl<ig gestre-

<lcn. A1s ççn bijzonderlrt'irl halen l'c aan, d:rl
zskcrs Picrrc Lefèbre , r':rr.r rrit ecn hoel: van hc,.
liastecl Herpio, 130 Duitschers neerschoot. Hij
l ercl zelf g,ervoncl. sticrf tt'ec dagen later cn t,r:rtl
op '1 oud kcrkhof lalr 'l',inni,nes begraven.
Ds Duitsch,ers hadderr irrtusscl.re n reeds bure'crs neerg'cscho'ten e1 huizes in braltl gestok,ein.
Vele vrouwon err kiruclleren bevinden zich in eerr
kelder; hun level zou tloo'r verstikking ei,ndigen.
De trap' brandt; allecn het keldergal biedt hen
nog redding a,an. ![aar d,e ijzeren sluiting kon
niet langs binnen open(cdra;rid 'norderr. Zij rocl)€n in doodsnood een so:ld,aat aan, rnaar dezc
lacht hen ui1 en vermorzell tnel clen kolf vatr zijl
g'elv€€r de teedere r-inger,çn. Allr11 sfierr,sll rlcrr
r,llencligeq dood in de vlar.nrnen
Na de ger-loekte d:rgc11 r'oncl nien lel€ liik{rn
ir.r de kelders, ûaar hot,r'elen zijt er uiet die nr,el
rroo,it t€mggevon'den lrqeft, daar

zij cloor clcrr

uur's

aronrl.s klorrli

brand tot pr-rlver waren gerr:o,sterd !
\/ier- tot vijfhondcrt! burgers zatetl gc\-angrn
in de kerli van Allo'ux. O.m 7

t:en brutaal l>etcl ondcr de geivellcn \'{ln (lcn
lcmpel

:

Al de mantlen, buit,en ! Herarrs I ,
Het rvas als een zrveepslag dic ietler irr 't bijzollrlcr trof. Filkeen Jiep .naan zijn familielederr,
()n1 ir1 eerr. l,aatste omhclzing afscheid te nemen,
\\:ânt m€n voelde dat het hier ging orrr hct leÏen.
Hct oogcrrirlik rvas lragisch. Sm,artkrcfen, eest:hrc.i, gehr.ril, g"ekernr stegetr op. f)e echtgenoou

tcn omhelscleq hun vrou\\,r çl€' r'atlers hurt kinderen. cle broeders hu11 zustsrs.
'Ilien minut,en later stonclcn d1 rnanne,qr ailen op
dc plaats v66r ds lrerk : grijsaards. jongens, tot
(le

Sa,nltcI opg'erukt waren.
lJett 2()t','\trgusttrs st<lnrlIrr ltVr:r' Ii<.rrltrt)rt trirn

l<ind,eren,

i1 rangert

y411

vlr:r, ûrngevcll doo,r

rvo,ç-

rlr:nrlc sold,aten. Eet: flui{r'n *eerklonl<. Dc clroeuc
ctôet stâptc heen tussrhnn de trerrlerr, die d1 orr-

fi:'

r h.lr.r,digrlçn crl in her r:rirgczir:lrr
:;;.,:l']:]*.
s i{) cP.C lt.
,'\an rllrr {)c\er der Saurbsr hiclcl mcrr
' " I)rrt
t';r-* rlc plaats n'aar zij steri-en ,-,aun.' stil.
, Iecicr r-:in he11 toctclc ,uff*r. ,fian-i.".t.

I,'ranli,rijli, (lrt t,tr rcrkling w,:t.s lrijgq.,,,.nhgui.r ril
r'an rvien.s rn{)edjgc zoncn \.erscl,eiâËn" in ric str.,r_
tcn r-an hu11 sl.edekç gcsneui.elcl ,orurl.
.,, I_.cr.g liclg.iô ! , sùrr.r,crrude11 zij ô ,1,, Lrittja_
qlng' \ iru rlCrr lr|uu1. ,, [.cr.c l;rlrttkr]iik':
,,

{rr'r' 5intr'r ;rart,

"Urn,,_
in grr-xrte rlroriilçi11,
rrru"c oIficicr, n)ct bccst;rchti.g gcla;rf,
ll!rr
irrrildc lrcn eensklaps toc. Ec11 loot'lcn-ir;tt"c
orrr_
ston^tl FIij schuirnt"ri* (*;i"r.Çiri""'iËïi*.ri;r.

t-l\'c'r):
r .\,Ioorclenaars

! Zw.ijtcn !_ Luiaartls I iiij hcbt
,,p"dc..l)uitscbe troetrerr
e(,scll(rtoi] i {,ij g:rri ,r1i,,11
- nlrrcillcnr{l u.ordcn I r

D{' ,llend"liug zt,Lr rlcs rir<rnds nitlt in zilil rrr,
\litg
.:latr izijrr or crhcid kuirnrll sclrr.ijr cn,' clat <i,,
'l'arninenaars,
cven,ais clc Rorneins..he glaclia1olen, alr'o,rens tc st,ervrrr. hun licizçr. haclclin toe-

scjuit:Ir1. Enlielcn hadrlcn rvr), uit,.rees en uit
lrrloP. <lc ur;.lr.dcu nlrgçsl,arnqld, ,-rror,. hei was
af_

t('fl\Vol,lgell tvCrk.gcst,rst. l r.trgwt,lls, lrril Ir,r,1,
r',u itl(lr.r vcr-rtietigd \À.ordLn. I)t. ke r.ct tllslt ç,.,,
icekc].l ; h,ct tvas hct ber.ç1. f)c g-'e\\.cr-cu rvcr.<l<rll
p'crich1, de scirctclr ri r.crklr,nlilri, dt sllrchlcrij
lrrr*tt ;,,ccrr..siachtt'r.ij, tlic ecrr gçrr:cl,liqc r1,,Ii ,,1,

)rri's.lrlarrtl's g.csclricdenis zori *.", p.,ii.
f)e I)uitschers schoten z<>ndcr uLlt.,uclcr. l)r,
,.,11tr.lltl{kig-crr.r ielç11., doorl of g.r"orri.
S.,rli'riq.,,,
t llchttr.n in hun uiterstc wanhoop
t,e vlucl;icr:,
I

rLit:h tlc bajonetlcn versperdell hu11'derr wcg.. ,\r)-

Uen onbeschrijfçiijli gclrrril \.r11
r,erzc1 ste eg. ol),
va11 u.ocdr:, lrreietr
orn
rrrcrleliiden(( i\ecu! lreorr !
l)a1. is llict $.a,rr: iÏi; hcbbcn
.
niet geschotçn

.

Itt'ct€n

I I)s trr"rr..t .n' .,,i.",..u'i;ïr,

\\a^rell hct die tcgcn rrç. t"g.1- ,""ht"i
,Lndercn schrcerru.ricrl: i [_a[:rarrls,

rloorclenaa.rs ! r

,il
i';" "*
gij zijl

<1,,

Er. lvaren

er ooli bij, tliç r.rir di,çn opperstcn
stoncl *atr vtou\t: en krnctcrcn
rlachlell, Dit maak-

zneli, c11 zij bnctçn ,,,"'l,,.,iiiiij"ï.
,rrnn
l_l.h:l
ltct
ronnis 1\'itq gc\ eld.
,,r,, 'C.",r;,1" h".
_\ionatt.t
Icrlcl rrrcrrschclijli e{.rircr ril"l gllr.oL.,,
5:'t*,t.
hij- rlc cllenrlig,-, n.'.*,rrlcliaa,:i
:
spral< dc bevclr-oerr:ticlt: otlicier heri
. Àognraals
O:leclrgdç ecn ttratsrc ,,r*r,i .t"-,ing.ruf._
lT^.:,1
Àli.icI-].11r

r)ct ,tangczi{.ht rles doorls
(rrJ zult., zeicle hii, allcrl y<1r,11ç,.,:
: I"cr t tle kei_
zcr ! I-evc, I)rritschl;rntl ! ,,
,,-Lij .tt"'1 \\'{x)t'(l('n \virrc1l ,'l cnlillur bii rr.ie ecrr
<

,,r {il

1,:l:.
reQoilrg
zrtrr
trln<1,.

_zorr-

n .,.hntrl. Jlollrl zrrlk: (,cirs dc
! l)ic rocp, .\\,r.lliç lrcn to,l llicts r,.a_1-

,.,oËf

l,cltichr hct ortrr,edr,r clo"ii

Ilnziclcl nrt-.t (lr.r(. l;r;r1srs, r,"*,,.,, i,, i;"!:, ,iI*"f,f",.1
"iAïi;rrn.
enkejcrr clç lor rrrrrrrl na. Ilil ,,,,...*,",i'l,"frl'.,
*"i_
hrrrlrrt,lili.g". \'l;rrrr z:q i,, t,i,l,',,.,t.ri.
çr-r1l.rr
rrr hrrn lurrln-. ( )l rlit n .torrrl z:tg,.11 zij'itct beel,l
"t",,.l

vnn ntn tvr.llrenrittrl, ,, Korting r\lller il r..,crr. rlctr
geest,_hun lief r-iidcr.luntl verlrappskl t:n blocdentl
ttît millioenen \4,onden. Zij zage'n'het erlelmoeclige
f

deren rvierpel zich in <le Sanrber, \:erdronkell ()f
|i*u:p gedurencl,: uren ill lret riit',,*ir"i'ni.n,
hoofd slechts borcn r..ater houclend- ' "' t,.t
Weer
-lou1 klonk de stem van de,n beul:
tleborrt! ,' (Allen op!)
ll,entge g,cu'crtrclen hievcl hct lrcx_rid
omhaog.,
i'n rlaar.lrrri.lde opni.rr., .le stor,.' .:ni'Ë*JËi.
lrt:'n, irr h.en,

To1

111'gp111rtl

",r,.,.

r,,,.,r,,restt11 rle le\.ctt(ien
Içr'enrien reclrtrerlrt-

,-.

'/.\,ltl

trlt

I

.-

)irt.rtrt (ll;1til- {ti'tl (lll{](, l(,)[).']'l)l;i:rll

'.l,iriitl. I)u cllettclc.lirtg bekxrkie iruti hc1 lt'r t'ti,
;rr:.i:.tr ltij liet zc tioor cen nierr\\ s,:ii\1i riltrriilicrt.
llrl terl siolte gebood hij tle soJ{.laten n{-rg ctp (l'e
sirr\'rndrilt ùI ap de lijken tu s,iaaTi met den koll
i:1Ii lrii11 g-.lveer ûl zb {1âl) buri bajoneg te rijgerr.

I'Iecl cl;r.n ccn hâll r"rr,rr duurde di6 rrroorderij.
I)e stilte des doo'cis 1ag over het slachtvekl.
Hier en ,tlaar hoords tnen w€ldra €en zlryâargeklvetst€, dis to,t het'bewustzijn was teruggekeerd, zu'ali kreunen; < A troirei r\ boire! r, De:
I)uitsehers kwamel toegeloopen en herhaal<len :
,, ,t p:,ir ! A poir I Ja I Ja , Zij $arnsn dan iie
sterverlden op eu zwierden h€n irr. de Samber.
\\iat uog lecfde, <lurfde z,ich niet rn€€,r rol:r.crr,r-rit vrees van \"erdtr,afgemaakt 1e l'rorci'en. ln
rlen r:acht zagen zij mann,en flader€r met eiek-

lrische eaklampen. Op hu,n mouw droegen eij den
ba;nd van h,s1 Roo'de l(ruis. Nu klo'Èk weer g'eirerrn o,p, eg bitter schreien om d:rinken,, om gehoipen te worden. I)ç aaugckomenen richtte'n het
helie licht hunner lar:,taarns op de bleeke, uitgelrltr,ede lvezens,

itii

In hun rechterhan.d hielden zij

eeyl

ijzeren staaf omkneld. Zoodra iem,and het hooid
ophief, ronkte ds zwarq staaf doo,r de lucht en
kwam. rn61 doffen plons iu ds hersens der ramp*
za,lige11 terecht, !v€lk€, overal heenspatten.
Deze gruwelijke gebeurt'enissel schijnen ongclcoflijk, en wij zouden dezelve hier o--ok niet in-

<1c livier' da1 lrel bloedt:r:
lc've1 hacl gered.
heirt
het
'1,-,1plr',
'n 7l:nd.egs morgens vereameltleu de Duitr, i: rit]g een zu0-tal manncn en gebo'fu11 hurL

ii;ri juist het birci in

in

rlf11 r.rtrirrur.irtlen

ii'lJen
dezc biizonclerheden

.i,:r: gefusilleerden, M. t ccailie. oud-bursler. frorinciaal raadslid, was zoô dik. d:'L
Îiii"\'\'elk
lerscheiclene metlen van de plank rolde'

mfl

hield hern voor een Duitscher'

bracht elen onge'l'ukkige mee"
toeh eens zieq
Onzc Vlaming genâs. f)e dokter was overttrigd,
,e:n

een ïooneel

!

den stapel lagen nog gawonden. Zij.lverd€n
terzijdg gele$d. tnaar deaificieren verboderr hen
te verzorgen.

In

En r,rouweri gn kinderen moest,en dat ,alies g':r-

rleslaat:. De om.lijsting wâs het rookend en smetriencl puin van de neerge rands huizen,
'1-"" slqtte rverden 1,000 tot 1'200 personen
,'ndcr militair gelside naar Velaine gevoerd.

Men clreigdè hen neer te schieten. Eindelijk
werden ze v*rij gelatefl, o'nd€r voorwaarde, in de

11e11.

Een sehilder, door medelijden bewogen, ging

ontleen€u'

rr:rnee

Duitsche rregiment.

Viaam-sch, en

Van Herek een grÛo=

,

tr

eerste'

Toeu de mannen van he1 Ro'ode Krr-lis weg
r,varen, kond,ep een tiental g€kwetsten' zich nog
redd,en. Eerr had gedurende al dien tijd oodsr hel
lichaam vaa, z,ija broeder gelege,n.
Een Vlaming, m€t in elke11 schouder een kogei
en dertien bajolretsteken i1 't lichaam, kroop ook
nog he€.n, liet zich in de Samber glijdsn ern slaagde er in zich een 200'ta1 1n'e:tsrs ver langs den
o€vcr te bewegen, '1 Was nacht. Burgers-hoorden zija gekerm; maar d,e man kreunder in het

-v'an

te *rrlevÈ 1s clehre,n. Men, r'noest €r minstens 4cli)
Iijkerr
"Danhuniien begraven.
rnoesten de burgels de dooden op karreplarrkerr halen. Sommigen droegen aldus hun i'atler'. ol' huin zoon, of hun broeder grafwaarts' Er
rvaren er die vilj-tigmaal heen en weer-ginge'n.
is '1 àogelijk, da1 zij deze vreeselijke
', Hoe
taak
kondca voibrengen? rr !'raa$t F-rançots
r )lvll' die çler,. rnoorderij ter plaatse onderzocht,
,,,r'r"r, wierr; rrerk, " La'Belgique suiis l3 joug '

wij niet van hun cchtheid overtuigd wareg. I-Iet drarna van Tam,ines rust ais
eeri eeuwige vloek op de soldaten van h'et ??'to
lasschen, indien

tilin

vijf

dageà ni,et na,âr Ta,mines terug te kee-

f,snige inwoners waren levend verbrand-

Veeùen dagen later werden de slachtoffers

ontgraveû €n wâardiger ter aarde besteld,.
fe Tamines sn omgeving waren 537 slachtoffers.van Falisolle stierves hier 13 oersoln€'n'waaro,ndbr de burgemeester, M. Govatd, Zij ruster
o,r het oud keikhof. M€n t€lde in het stedeke 350
rveduwen"

340 huizen werden vernield' Natuurliik haddg6 de Duitschers €r oot< veel geplunderd en htrn
wreedheid gevierd met-war4.braspartijen.

Keerell wij nu tot den strijd tsrug.
Op elien !!t Augustus schreef Lanserae het S"
.,,"' fOu p61ps h.et defensicf vRor. Ttrch deden de

-. Bfr
i)rrr nggglt r.lur's,rvon(ls rilalcle e('Tt ?tti() nrrt
lirnt:,t.1 Ilrriis,:ltL solrl:rtt'n dt:rr rvlg r':rrr Stir-irrlc .ai. Jlrn lrontlertilal solelrt'ru \'olg(ir.'ti" cn (la
', j:rui Lrlcti lr. ntjrltllrr rlul rue S1--f acqrrc^s ste:rrr.
T-oerr. qcLieur-<lc ci ict s i rc:cst'll jlis.
iictrsiri:rps slrr{)ug€l dq' solciirten hr.rilcrrtl ull rriz.trtl r\'€8, ivicIpen 1i,.,ru111çt-t iti lielt.lcIvensttli's,
{I)otirt benzinq j1 cle Irrrizen, stror)idL'n lrrtrnclptlslrlleil ctl r'liurrit:n ckxrt iaDrCD cn (lclil'tU.
iii bcr-olkinS' r'ertl,roi< zicii oi. r lut'h1"t, jrrniil.-^

rcir
r

i ,ri-Lil

ltt'eu-

\\-cltlr'a slontt ccp:rattt:r1 *'ortinB'cn in lichlc
1:r.lrlc ctr Irùtfde lri.lr gru,()Itdcit kt'r'rttert. I)t, lrtnrir
' i rirçt en riali.
-\\ilSust'e (ir-orlfcs,t-'en llet ktltIt1i dçL gl:1;tir't ii:lt,
uas [clusillcelrl. 5u1ict oIilr ]rilI iic\'ç11 Jyiljç;11.x1-;trjiiuil. De becniror"rr.,'cr' ()iei.l,:r wi.rs thxir lirtgcl.
'.

beel cu cl" dij gtq'c:nd. Dc i-,ro,e1i1 lrtl"ii
haar clo,chtc|tje $,'iltrClt c!Crlccns geiiwetst, I)c
rroedel bezrvcck e11 lr,ct ki:rtcl noest het rcchLerbccn- afgezct u'<.rrclcn.. I)ç weriiliedcnhuizcl ,r Lrr
i11

.,scn

g1i

Llite p v'larnden, ci1 uit hct luur hoorde meu. dr
nuoclkrcten van clc tamilie [{ichel (vier letleo) crr

r':rri deg tinlnrglirral Gcolges. [)trze

gel rvct-tle11 1er'eUd
"'erbrand.
ln clen nachg lroepteu
de

i]ll{tiltlilii,

bcrvoners aan den
dcr Maas samen (Quai dc ia Meuse). De
brug rnocht niet betre.den wordcrr. Orn ? ùur des
nlo,r.gens begonnen de Fransche soldatel vlueh*
lelingen ip boo,tjes o,v€r te halen. 's Middags rv:r:ei'! aldus 2,500 Diuantcezerl :aarr dç andgre eijde,
ruaar het hsof<lkwartier verbooc'l to€:n nog m€er,lcle persoaen over te brcngeÊ.
01> tlen reehte,ro€ver blelen nog 3,tX)0 inu'o-

<)çr.sr

Ro,ts lJavartl

, te Dioant.

Ii'ranschcn nog tcgc,naattr',rllcl bij r\r'sirnolrt, I{oselies, 'larrincs, Châteiet, ma:ir dezr. lieiren cioo<l

op de loopgrillen \:iril den vijand. De 510 tlivisic
(generaal Bouttègourd) lostc het .l,l korps af. Andcre versterkiug nadcrde. eu dç Rritteu wârcn

bij Bergeu. Mairr den volgenden dag, 's

Zoirtlag's, rtoerdeu de Duitschers hun mas-sa-aanval
uit, wâarv'an w:ij gesproken liebben, en vicl \iam,en. FI,et 5o lîranschç ko,rps moesl wijken. Von
Klùck bo'tste bij Bergen op de tsngelschen.
's Avo'nds beval generaal Lanserac overal de
gevechtel af te breken ,en terug te trekken. Ge,
nertral l,'ren,ch c1 zij,n Engelschen, bij À4ous,
rnoestell €v€neens ferug. D.e Duitschers rukten
tusschen Samber sn Maas op, dat u'eldra onde.r
cen sr:hrikbervind lag te sidderen.

XXVÏI.
DE MOORDÈRIJEN TE DINANI.

Wij

hebbeu gezien. dnt de F-ranschen zich de,n
21" Augustus bij Dinanl op <Jen linkeroever der

\Iaas terugtrokkeu.
Tweç ,uhlanerr, de een na den ander, kwamen
'licn nanriddag rJe stad vrrk€niler.

llcfs.
os Zaterdags l:rg Dinant.-daa.r t'erlateu. Een
lrieuw treurspel, veel afschuùrclijker nog dan betgêen eich i'eeds afgespeelcl had, tredreigde ttc
gtdoemde stede.
't w*erd. Zondag 2i) r\ugustus. ,\ame11 vicl, crr

dc liranschen tusschgp Samber

e"n llaas iirsgcn b,o'ei zich tcrug te trekken.
Iteeds 's morgens vrocg rukte het Duitscirc
legcr rtaar de L{aas op. (De aanval van von FIansen, clien \r€ vcrmeld hebben.)
Dç cenige holrderden liranschen, aan den liuhero,everr konclen tegen clie beweging oiets doen,

en zagel) hoe de vijand Dinant bezette.
Vostvoih vau het 182" en 1?8n (Saksische) regi
ment rukte de stad binnen langs de rregcn vâll
Spontin en Cellcs, tloo,r de rue St-Jacques en de

rue Ste-Croix.
Om 6 uur 's morgens beslormdiel de D,uitschers
de wijk r< Fonds de læffe r. Zs lierden als duivels, sto,rmden in die huizen en.sleepten de gezinnen Jacguet, Verhulst, Grandjean, Mijo,tte en
andere,n laar buiten.
u Ge, hebt op onae troepen g€schotenr francstireurs ! >

Zoo klonk het !
De manoen werden heen geleid. Vrouweg
lçinderen volgden jarnmerend en ween€nd.

en

Zet zû,ïÊn hoe de ongelukkigen tegen de zâg€rij, neergeschoteo werd€n

De l)uitscher.s,rukten verder,

verbrijaelden,

deurgn en ramen! vuurdeh op d€ mannen die wii-

{'}ii

Dirrarrl

: l)+ irr pui11 liggencle ', r'l(, Gr:en,rlc "

clel viuchten, en dtxrdderr ander€n voor tic.{iog-r.ii
lrun geziû.
De fam,rlie Gcdanne ve,rloo'r 10.lecleu. De j<rrigst€ zooin, slechts 10 jaar oud, kreeg cerst g€nad€;
m'aar ec1l ocrder-officier joeg hem ool( naar rlen
r'î.11

muur. Zijn eoeder bemoedigd'e henr.
< X{oed, mijn ionge+,!-:; riep ze. a \iertroutv op
Go,d. Wij zullen çll<an'der in <le1 hemcl w,eder-

l
Hij wendde zich een laatste maal n'aar zijri
rnocder en antwosrdd€:
r. ja, ntarna, to1 weerziens, iu deo hr:nrel ! ,,
I{ij vicl, door een kogel gctro.ffen,.bij het li-

zien I

chaarn van zijn vadier, dat vas zijn broer en clie
van zes anclere verwaxl,ten.
L)an was daar de blinrle PiLt. [Iij rverd onrr.-

irrecht met zijn zoon.
Dan is daar hqt $eval van lrr:t gezin Foudair',
uit de wijk a Fonds der Leffe r'. Het besto'nci uit
r-,acl'er, rn<reder en vijf kindeten. l,Ien verwachtte

irirnen enkele rveken het zcs'de... De Duitschers
schoten clen vader en de twcg zonrern ne,er. Eet
kindje van th'ie, jaar was uit de armerl van d'en
r':ider gerukt e_n i,I} het wafer geworpeû. De moe.
cler reddg he1, nrel g-evaar val haar eigen level.
l)an werd. ze nlct de tw-€e overblijvends hleinen
n'aar de ,a,bdij gejaagdlr \pail,t haar oudstie dochfer", z.evc,nti€n jaar ourl,, kreeg een kogel toen zii
'nildr: r'luchten. Men vond later haar verminkl
lijl< i11 den kelder van het afgebrande huis.
l\{. Naus werd gefusilleercl i11 a.anrvezighsirl
zijner r.rcruw. Ile'z,x rnoest jnsgelijks nanr clo ab<lij, err bij haal telugkesl zag æ hoc lrct lijk van
h.aar cchtgenoot in trreeën was g'esneden.
En z.clo cluuir lerr- rl e nroortiei ijcn voo'r' t.
.Vcel tnantrcn cn vr.]u\i-r'11 trt'votrrle,n :ci,'lr rirrs
g€vang{jn irr ds abdij tl:r Witheercn.
Onl 1l utrllva-s tlaar rrris en alien rloonrlqi zt:
bij. Pater Jcneph, clie de11 diensr. rerrichtte, ncndigde de m;uln€n tot de H. Kommunie. Hij wees

ûr c{}j. hoe'dq.dood^loerde. Die tlotxl was :ran .!:

poort der abdij zelf.
Een o,fficier kw,arn irr, het kioo,ster en gebiio(l
rle mànnen zich te ve,rzametreir,
Angstig l'l-o'eg mel] ztch af rvat c| zou gebeuren.

De m'enschen waren, oacler

cle,n

iBdruk l'ao

dcn

er achtcr
in de kerk ecn gemompel geweest; r De Du.itschçrs zijn daar ! , Men hoorcle buiten tlc zrvlÉ:
ço€tstaPper{ en korte bevelen.
Lijd. Aan

h,e1

ein'de v,arr cl,en di,enst was

Tocn de menigtq zich naar buiten'begat,rv,achl-

tc de vijand, es de officier riep:
u De maunen hicr'! De vrourven daar I ,,
Sommigê vrourven rvild,en hun man. b$ zi,'h
houden.
a Me11

zal h,un g,cera kwaacl cloe,n,
lreesr, hgrnam de overste.

h,el'r geeu

Der 'i'rouwe(i werclen naar de poort der abtlij
teruggedreven" Zij begonnes te, rvserl'itn,! riepen
tlc namen valtr man, zoon, broeder, lzder, want
eea angstig r,oorg,evoel benauwdc hen. Ze moestan in de abdij, cn cle denr rvcrcl achter hen gc-

sloten.

Sc.rm,migen

harl men van hun {,chtgenoot

nroeterr wegslcurel,

Een officier r,'an het 1780 rcgiment had derr
abt ontbod,en en hem gez.egd :
,( Men heefl ui1 rrw abdij op orrze troepeû geschot€Il. Als gc o,ns binnen de twee uur geen
Éi0,000 frank br,engt, steken we ulï gebo'u$'en in
brand. u
l)e trVitheeren Lànden nret v,eel mocite 15,000
!ranl; verzamelen. Dit heeft hun aM,ij gcre,cl.
Bij groepes ça6 dertig to1 veertig s-ertlen <lc
nrâ.nrn,en, die aldus o,nverhoeds overvallen lr'.arEn
g,;,u.r:rdeu, !"oor een .lvitten muur geleid. Err onmitlrlcllijk kr:eld.en schoten en r-ielen rlc ongeluk-

I'igt

11 rtccl-.

In ds hr:rk hqn<Jcn dç

rro-uwe.q

die fusillade.

Zs gilden, riepen, jammerde,ir'; boræden tegen

de

