- rlsonderhocrr der bovoilking govangqu was genomat\.

ùIen deelde hem mede, d,at beide eusters r€€d,s
vorigen dag waren teruggekeerd, maar dat
Dumonl niet in vrijhe'id kon wordea gesteld. De
E. H. Bastin bleef aandringen, totdat men hem
eindelijk de invrijheidssteiling van Dumont to€de11

zegde.

En na treffend het l)uitsch barbarisme te h€bge'brandmerkt, verwijderde hij zich, ten
slotte, laugzaam.

ben

TE FRASNES.LEZ-COU\/IN.
Drre Km. ten N. van Couvin ligt Frasnes-lezCouviu. Op 25 Augustus 1914 had hèt verscheidene beschielingen t€ ouderstaan.
De bevolking was vooi een'goed deel gevluchl,
zoohaasl de komst van dê eerste uhlanen werd
gemsld. l)s Fransche troepe,n namen stelliug op
de omliggend,e hoogten e11 vo€tvo]k v.erschool

hij ten krachtdadigste verwerpt, terwijl hij aaatoon5 dal tle l)urtschers zq{l de lwee l)urtsche

soldat€n, waiÀrom hst ga,:Àt. hebben ncergesche
ten.

'Ilijdens deze ondervraging wordt hem wat
: eeu wein.rg beschimmeld
brood en e,en krurk water, waarop speeksel en
$igareti€nstompjes drijven. I)e prres[€r wergert
drt te nutten, arhoew-el hrj in vier-en-twintig uur
yoedsel aaugeboden

niets gegeten heeft.
.Le11 weinig daaroa: nieuwe ondervraging. En
ook h:e.r heriraalt de prtcster zilne verklarlngen.
H-rj stel1, ten slott€, vopr een €rnstig onderzock
in te s;ellen. Zuiks wordt aangenoûl€n. Een afschuweli.lke soep wordt irem dan aangebod€n.
Va1 Rocroi naar Petite-Chapelis is de geestelijke weer aan allerlei beleedigingen en grofhe.

zich met mitrailleuzep in verschillende huizen varr
het dorp.
Weldra begon de slag, welke €erst 's avonds
eindigde. De Fransch,er lrokken zich dan terug
op Couvin,
Om 10 uur 's avonds hielden de Duitsch,ers hun
intocht. Zij gedroeges zich bctrekkelijk goed tegenover de inrvoners die gçeblevg11 \Àraren, m€:a.r
drongen rnet ge\{'eld in dg verlaten won;ng€rl
binnen, waar geplurrdard sn vernield werd.
Op Woensdag 26 Augustus trokken. gedurcn-

de den gcheelen ochtcnd, troepen voorbij. Hier
en daar ruerdep reeds toebereidselcn tot het in
brand stckcn van de piaats gertornen.
Men hanclelde hier duE met voorbedachten
rade. l)âarvan zijn nog andere bewijzsn.
Staf-officieren, die bij den pastoor-.-van Frasne,s

den blootgesteld.

'lè I'edt€-Chapslls gekomen, werd hem het
zwijgen opgelegd. De inwoneis werden blj de
kerk tezamen geroep€n, en het onderzoek begou.
Alles beaanrden de verklaringen van hun pastoor.
Dezs werd desondanks niet vrijgelaten en moest
terug naar Rocroi, nadat men hem geweigerd
had zich wat te verfrisschen er eèn hoed te halen,, daar hij blootshoofds was sinds den vorigeu

i'H

/n

dag.

Steeds weer klonken beleedigingen en bedreigingen.' Te Rocroi liet rnen hem aap het sarkasme van de soldeniers o\ier, om hem dan naar
de gevangenis te, leiden. Hier kreeg hij wa1 brood

en koffie.
Op zijn vraag', om zich even te'mog'eû vErwii

dgres, werd hem brutaal geantwoord: ( Sterf
daar ! > De geestelijke moest dan in zijn hok aan
zijn behoeftea voldoen.
Slechts dga voigende,n ochtend werd hij vrijgelaten. Tsen vroeg hij om de vrijlating van de
zustçr en Dumont, alsmedg vag de overste van
het klooste,r te Petite-Chapelle, wetrko tijdens het
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ov€ruacht haddetr, raadden hem herhaaldelijk,
den Z6u 's ochtss{s, aan he1 dorp te verlaten,
Op ee.n vraag vatl M. Nlaller, leeraar aa11 de
Norina,atsehoql van Çouvin, aan ee1r der oiirciererr. û!e brj hem geiogeerci haclden, of men nu
rlie ts rneer te vreezen lm.d, autv;oordde tleze : < Ik
gerool hcl 11,et. llLaar, voegoe nrj erbrj, er bevinden zich 5akscrs te lVlariembourg; zij volgen
o0s, eo hun geef1. men aÎ €n toer çen dorp ts
VefWO€SI€lI.

D

lrvec

longelinge,n, die tijdens dg:x slag van
]larrcmuur.rrg gevangcn w€rcicrr gclromcn, noord'en <rertr 2;J* ees soidil.at zeggen, dat I,rasnes cien
volg<:nuçn <!ag anu wordes platgej.cgcl.

ueze getuigeorss,c.n b€wr.1zen, <iat hct
lirasncs lan tc voren besJist was,

lot

van

'l tgen t\ilee uur
in des namiddag klonken
scho;elr. I)eze leidden cle raanpzarige gebeurtenisseu, in. Àls eerste slachroffer viei Joseph l{smy,
neùrgescno,t€n tn ù1n tuin, i1 br1z4n van z\n
vroLr\l/, zljtl scnooitrri,.:ccicr c.B eclr buutvro,uw.

\'crrolgcus doorsiakeo de Dur.tsche geweld€ilr.l kon nog opstaan eE
viuchten, nraar werd Decrg-eschoien.
I;ésire .bierlr'and, opgcsioten in een brandend
huis, werd geveld, t<æa rrjj uit den vuurgloed
prJogde te ontvluchren. Verschilleude vi'ouwen
\veiurn everreens vermoord.'I'ua,alt persoûen,
rva;rrcndsr vicr huisvaders, zijn chen dag gedood.
lren iraii-c.lozijn huizel ultgezon{lerd, rvçrd het
gcbe.rle doi'1r rs asch gelegci.
l)en volgeucieo cla$, !i Augustus, herbegorinen se lluirscfi€rs hus bloedig rverk. Op bevsi
vau luilenanl Léprne, werden de nog gespaarde
lvon.ingen in i:rand gestoken.
Uit ee )ijd,erlsgeschieoeilrs van de slachtoffers
van lirasnes neineri wij nog iret voigende over :
I)e inrvoners, die op 26 Augustus warell :rangehoudes, werden op een piaats sameûgebracht
en er <leerlijk misirandeld. zij .werden voor mitrailieuzrl geplaatsl en met den dood bedretgd.
I)g so.rctaien lacirten dan om de11 doodsangst huuner siachtoffers.
'l'ijcrcns hul
strooptochten, ontdekt€n d€ Duitsche plundelaars een gebrski{1* grijsaard. Flem
werd bevolen zijn huis te veriâten. Als hij er op
wrrst, clat hij niet gaan kan, nemen twee soldaten hem voorzichiig op en brengen hem na,ar het
mrdden der lVlarkt. ir1 als zij b,errrerke'n, dat hij
njet kal staan, wordr een s-to,el geliaald ! Dan
kr|gt hrj een tafel voor zich, wâarop brood en
bor.er wordt opgediend ! Van eerr oogenblik, d.at
de i)uitschers zich verwijderes om een groep
g'evang'eû€n re gemoet te gaan, maakl hij echter
geirrurk om rveg tç kruipen.
'l'egen vier uur is geheel ds gebleven bevolking gevang€n genomen. I)e vrouwen worden
naars Larirrii.e Lecicrcq.

vau de mannen gesche.iclell en b,eide groepen geen

beleed rgingen gespraard.

Irerr welnig later teidde msn den pastoor op,
I9ezc haci n:en gevangea genomen. toen hij de

deur der past{xrj vo<-rr de gerveldena,ars opeude
brutaai rnishandeld werd. Reeds toen had hij
aangeboden, voor het heil van zijn kudde te ster-

q11

ven.

Zijne komst werd met gehuil begroet. Noggraals stelde de geestelijke het ofler van zijn le-

---*
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besc-hih,:

"ar. OcL zusters boiien zic.h aan.
val de h.anel

lvlaar hun e<jeiinoedig voorste] lverd
gewezeû"

.
in

Eerst dri6 dagen iater werden ,Je gevangenen
gesteid.

"rijheid
l)e
past.tor

o,rrderging eeo waren Kalvariegang. De Duitschers rramen hem mede, en heel
der weg lang_ had ds geestelijke, alsmâde zijne
lotgenooten, de smadeli.lkste behândeling. te ondergaan. Ten slotte ondervro,egeg da Diitschers
en bsvestigden de tcr do<ld veroordeeling.
[em,
Toen riep de geestejijke uit: ( Ik sterf onschu-ldig, .en_ ,ik.beroep mrj over di1 ourrechtvaardig
vou.nis .!ij ae rechtbank van God ! r Dit protesr
mlste zijn do,el niet en redds pastqo,l Moreàu het

leven.
.'s Anderendaags werden zeven zijner lotgenoo-

t€n, waaronder Nicolas en de gebroeders Wanschoor, gefusi,ileerd. Me11 dwong deee slachtoffers, wieo rne11 de handen op den rug gebotden
had, o,p een bank neer te zitten, enlchool hen
toen lal in den rug.
De te Frasnes gepleegdsr misdadell komen ten

laste der 100", 101", 102" en 103" Saksische voetvolk-regimenten.
Op 16 September 1914 was Frasnes opnieuw
het tooneel van het Duitsche barbarisme.
Dien dag kwam,en, uit de richting van Rocroi,
34 Fransche burger-gevangenen, uitgepul e.n ten
einde krachten, te Couvin aan. Zij vormden tw,ee
groepen en waren onderling met koorden vastgebo,nden. De Duitschers beschuldigden hen van

lijkrooverij.

Nadat qen schij,n-krijgsraad wâs gehoudenl
in de richting van -Frasnes weggeleid. Op een geg€ven punt van den
weg verplichtte me1l hen'de groote baan te verlaten sn, door de velden hees, bereikte men de
( carrièfe du Lion I.
zich trier heeft afgespeeld,
dat
Het tooneel,'ds
'beule'n' door niem,and bijgewerdi buiten
rverden de gevangenel

- llô
woond. Dat het evenwel afgrijselijk moel zijn geweesr, bewijst de afziclitelijke toestand, waaiin
me1 dE lijkes der arme slachtoffers heeft teruggevondel.
Op he1 geluid der fusillade kwamen talrijke
so'ldaten van Frasnes en Couvin toegeloopen.
Hun beestacirtig cynisme vond hier nogà,aals gelegenhei.d zich in al zijn afzichtelijkheù te uitén.
Zelfs voor den dood kenden zll géen eerbied.
Moeten wij er bijvo,egen, dat deze slachtoffers
onschuldig war€n aan he1 schandejijk rn{sdrijf,
waarvan de Duitschers hel beschuJdigden ? 'f en
overvl.o'ede hebbel papieren, die, men op hen gevon,den h,eeft, bewezça dat het brave liedel waui1 de streek van Montmirail (aan de, M,arn,e).

ren

De Duitschers wisten niets beter te doen, om hun
misdaden te verontschuldigen, dan valsche beschuldigingen uit te spreken.
Zoo ging het steeds in B,elgië, rvaar het < Man

hat

geschosse.n

)), en de

francs-tireurs-legende

s1 immer werd bijgehaald; zoo ging het ook in

Noord*Frankrijk.
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zieûde dat in hun do'rp alles rustig bieef , keerden
enkele dorpelingen tcgen den morgen terug.
Helaas ! Het zou hun slecht bekorneu ! De Duitschers keerden ook terug, beukten de deuren irr
en jo,eges de inw'oners de straat op.
\,'ier vroulven werdel rug tcgen rug gcbonden,

met zulkg brutaliteit, dat het touw in hun v.leesch
drong.

Ook bemerkten de Duitschers drie ouderlingen,
waarvan trvee zeventigjarig,en. Welke foltering
zou men dezg oudjes aandoen? De overste bcmerkte een kar, dlvong he1 clrietal i1 de berries
te st,aan en joeg hen de schcrpe helling van den
berg af. Armq oudjes ! Ieder oogerrblik greinsde
de dood hen aan. De schurken lachtcn om hun
grooten angst.

fE

ROMEDENNE.

Op de baan v,alr Florennes naar Givet ligt Romedenne. Er woonden zeshonderd menschen.
Den 23" Augustus, 1974 zag men €r gansche
drommen burgers en Fransche soldaten. Het
Fransche leger, zwichtend voo'r d€r ovgrmacht,
had de hoogtel van Din,ant verlaten en trok te-

' fug, de verschrikte bevolking

meêsJeepend.

Den 24" donderdq het kanon. Op de hoogte
van Surice zag men de barbaren verschijnen, die
deze laatste plaats te vuur en te zwaard hadden

. gezet.

Fransclig mitrailleuzen waren aan de kerk op
gesteld en maakten vreeselijks gapingen in de
Duitsche gelederen. Niet bestand tegen 't Fransche vuur, trok de vijand op Franchimont terug,
d,at om 9 uur 's avonds begon te branden.
De inwoners van Romedenne hadden zich allen
op de boogte in de bosschen verscholen, doch

Bencden wachtten hen andere Duitschers

op. Zij dw'ongen eeu and€ren suflçrling, van 75
jaren, den genaamdql Hingot, die doo,r een l€ven
van ontbering idioo,l was geworden, op dc kar
plaats te nem{'n, sn bevalen deze de hoogte op
te voer€,n. Onder zwce,pslagen çn vloeken, kon-

den de sukkel,aars de kar naar bo.ven. krijgen;
't was een onm€nschelijk pogcn j1 doodsaxgst
en miserie. Hijgend e1 met r,vild-slaande h,ari€nr
b,edekt met zlve€t, het gelaal vsrwrongen onder
de paarsche, opgezçttsr huid, bleven de oudjes
staaû voor he1 huis varl een zekcren N{aurice
Collard, een man van 88 jaren. Ook hij nroest
de kar op. Vdôr zijn oogen stak men zijn huis
in brand.
Daarop werd de kar naar.een z€€r steite, door
het water uitgevret,en bçrghelling gebracht en
naar beneden gestooten. Bij mirakel ontsnaptefl
ze alle vijf aan een wissen dood. Beneden liet
men z€ liggen en werden ni€t ,m€er v€rontrust.
De Durtsche moordwoede had aich nÉlaf, an-

tl6

dere zijds gewend. Het dorp we,rd in brand gestoken. \ an tle i20 hurzen vag Romcdgune wcrd
er gecn eDKeI gespaard. Lir.rk oe kcrx vornrde
welura slcchts ccu ruurgloed. ^ben l ranschen gekwe.s.€o sordaat wlerp men de vlamnren rn.
lreg .t. rarrsche soroaterr waren te Komctlenne
gesriguvgrd. Lén gcK\Àetste had zich kunnen redo€u, €û \ùas !erscrolen rn c€n caté,

lje

l)urt>chers

rtlaalitcn hem met baJ.Jil€tst.eken aI, joegen de
bewoners cle straat op en wiltlçn hen ncerschreten, to'cn zrj een veroacht gerucht h<.rord€n e:t
oo, oeu lur-ru g111gqlr
Maar ancicreu z{ruden voo,r hen boeten t
'leruggexceru, grngen zij cen n<lg gespaard
huis b.n^rcn, zag!'û 9p de kast een portr€i van
eelr tjctglsch soldaat, grepen daarop <len bewotter, but,re CoùIard, r5 ;arcrr oud, vast, sleurdgn
hem ov€r de straatstecnen en stakcn hem bij de
s[aile O\'cl h0oP.
l)e echtgeur.xrten Penasse en Bastin kwamen
op drert stond me1 hun vijl kleine kinderen voorb1. Zl werd€u vasig€grepen, teg€n den grond
gesiagen. De heer Basrin werd omvergeschotsn
en, van zijn geld beroold. I)e. overiges werden
naar een weiue gedreven.'Penasse en drie zijrrer
krnosren, evenals vrouw .Bastia en haar pasgcbore,n kind, werd€n door de bandieren door derr kop
gebrand. Vrouw Penasse was nret geiroTlen en
vluchtte. Een kogel deed haar ten gronde stu.iken. IJs bruten verbrijzelden haar verder met
kolrslagen den schedel.
Van beide families bleef alleen de tienjarige
Penasse in leven ç1 ko.n, na zorgvuldige v-erpleging, gersd wordcn.
Dienze,llden dag werden nog twee lieden vermoo,rdt en Later vond men nog ds lijken vau drie
onbeksndqa.

\Vat er nog te Romedenne aan bewoners overbleef, wcrd als gijzela,ars weggevo€rd, afgeranseld, gebrutaliseerd, half lam en stuk geslagen.
Een officier liet de sukkelaars, met den onderPastoor aan het hoofd, loslaten.,
De vsrwoeeting van Romedenne werd gepleegd

door de 104", 106ê en 102" Saksische regimenten.

Van Romedenne uit. trokken de Saksers naar
zij svstem,aiisch plunderen en in
brand staken. en vielen verderop, Frankrijk in,
waar zij. ter blijde intrede, de twee eerst€ dorpen, Fépin en Haybes, door de vlammen lieten
Rornsrée, dat

v€rteeren.
Te 1\4ataqne-la-Petite was het meercndeel der
bevoJking tijd;g ger.lucht. De Duitschers maak-

t' n echter van de gelegenhcid gcbruik, om n.a,ar
hartslusl te rooven en te plunderen: paarden en
hoornvee vooral vorrnden een welkomen buit.

.IE FRANCHIMONT EN OMSTREKEN.
Deze gemeente, die wat hoùgerop naar Philippervillg 11g1, kreeg ook het bezoek van de
Duitschers. De bewon€rs waren er gelukkig
gaan loopen. De nacht lrerd verlichl door den
b'and der huize.n. Op alle nokken en daken kraaide de roode haan. De e'nige lieden, die er nog
gebleven waren, twaalf ia getal, werden aangehouden.

Pastoor Patron, meer dan ?0 jaren oud, werd

ps1 elf parochiansn stevig vaste'ebonden, gelijk, volgens een getuige verklaarde, Westfaalschq hespen, Zij werdea rp een woide sameng'etrosf, es de regen, die gedurende dlen sll6ndigen
lange1 nacht zonder ophoude:l viel, doorweekte
merg en been.
De pastoor werd vreeselijk gemarteld. Men
wierp hem in een put en diende hem kolfslagen
toe. tût ajn arm lichaam er van kraakte en bont

-
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dorp in. '1 Was mistig weêr. De Franschen lagen
op ioer sn scholen lan Matagne hun kanonnen
n;rar hen af en brach:en er velen om het lcven.

en blauw uitslocg. Flen officier rvilrle er met zijn
paard crelireen maar de pastoor kon gelukktg
onr.l)r;n q c n.
Een lll,i..r'cb.el zei hem lachend: < Ik haat de
Roornsclre,lielk, rlaar clg kathoIeke priester eeo
diel en een briunnd is ! r

Dg oude pasloor antwoordde niet, maar op

dien slond krvanr het in hcnr zoo bitter op, langs
welken karrt de hanclielcn rn cie dielen waren.
'I'e dten stcndl krv:rm ee11 iTiç<'rner van Surice
vonrrb'i hr't vcld. Een soldaat mikte en legde hem

ten doode'
Va.ler'îe Demeuldre. dle ook reeds de T0 achter <len rtrg heeft. rvord' door de f)uit(chers gevat. NIen <ppelt er brllcke plk mcde. Hct mann€tie stru:l<elt en op çlcnzel[dex stond q'ordt hij
door clen l<oqel rril een retolyer ncerqebliksemd,
Jean Selgur e6 Alzire Anciaux u,orden uit hun
schuilhoek-n geiîagd. door l<olf.lagen berverkt,
en on1 prijs doorsteken soldaten he11 met de bajon et.

De trvaalf gevanqenen q'erden eindeliik teeen
don ar,ond l6.qela'en. behalve EmilE Demçuldrs,
d:e door al dè voor ziin oogen gez:ene qruwelen

biina de rede verlore. heoft. Hii alleen

q'erd

achtergehorrden en door drie officieren neergeschoten. Hii liel. zonder één kreet tg slaken, als
een steen neer,
Dezelfde soldaten hieldel te Villers-le-Gambon, een paar kilom6'1ers lgrder, gveneens leeliik
huis. Zij plunderden. brandclen. scho'en verscheidene inn'or_.ers dood en verlengden den doodstrijd
hunner slachtoffers door langduris'e folteringen.
Zes kilometer verder. 1sn Ztriden op. Iiqt Villers-en-Fag'ne. Den 25D Auqustus, komerd van

Merlemont en Roly, rukten do Duitschers

b'€t

Om zi,'h te wreken, st,aken de Duitschers mee,r
dan vijftig hujzen in brand.
Al de manncn van Villcrs-en-Fagns werdsn
gevansen genomen, geslaeen, gemarteld. De
dorpsonderwijzer. Adelin \\'oime, droeg sen r€volver bij zich. Men vond dezelve op hem, en hij
werd verplichl het wapcn in de hoogte te bouden.
In die houdinq werd hij gefusilleerd.
Hubert NoeJ wilde rlrrchten, maar werd dade-

lijk neergeschoten. Ook werden andere inwoners
door den kop gebrand. Een oude onnoozçtaar,
Cél_y Dumont, werd op een kruiq:agen q'ebonden,
waar-onder men hs1 vuur lcgde. De ong€lukkige
kwam erbarmelrik in dç vlammen om.
Kerk en huizen werdes van alles beroofd. De
inrloner., die men nog vinden kon. wcrden opgt iaaqd : als slaven rverd.en zij van links naar
rer'lils nreêq,evoc'rd en leefden op die enkele dag'en een gansch leven yan angsi en lijdcn.
-l'e Neuville.
op een uur afstands van Villersen-Ftrgne, trok on 25 Augu tus een Duitsche patroelie loorbii. Andere soldatsn volgden. In cen
ho.r'e 'r'onden z,tj <1e vleuqels vîn een vliegtutg
en x1:rken dâ1, rorn een paar q'oningen in brand.
Fien Frax.1''6e ge krrr t .1e soldaat beqint op hen
te c.lrieten. r,elt een naard gn ziin ruiter necr. De
ulrlanen slaken hurr branclstichtine en achtervolgen den pl2nschman. dicn zii eindeliik kunrren
1s1'66nrden. Hieron keere p z:i l€nlg en steken
al de huizen van Bois-de-l ur;lle in brand.
Iien Relqisch soldaat en een paar inn'onsrs
ontvluchten een huis. om zich in de bosschen te
verschrrilen. Zil worden ontdekt en neerg'eschoten

Te Viltcrs-Dsrrx-Eglises herhalen de Duitschers
hux n!underingen en leggen verscheidene huizen
in asch.

TE SURICE.
Die naam verwekt een verschrikkelijk visioen.
evenredieheid is Surice de ergst getroffea
plaats van B€kië geweest.

In
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pard. Hu1 zicht wqrkt op de Teutonen als het
roo'de doek op den stiet. Zij words[ gevat, gebonden, la,ar bulten gestampt, gebrachl nâar een
plaats die, fii€lr <t Aux Fo,sses,) noemt. De groep

werd onderwege no,g aangedikl door gevange
nen, die rn,en links en rechts gevat heeft. Ook
ds pastoor van Surice, pri,ester Po'skin, wo'rdt
voo,ruitgeduwd. Hij wilde den generaal te voet
gaan vallen, hem s.meeken zijn parochianen te
beschermen. Men jouwdê hem uit, deed de karwats om zijn oo'rsn blo,eden. Zijl oude moeder
van 80 jaren wqrd uit de pasto'rij gehaald, alsook
ziln zuster. De opzichter Schmidt, zijn zwager,
diens vro,uw en vier zonen werdsn bij d , g'roep
gedre\'€n.
De gevangenen ko,men ter plaatse, waar hooge

Surice is een klein doçje, ver van groote banen en spo.orwegen 4fgelegen; het is bewoo'nd
door een zeshonderdtal landbouwers,
De hn,rdel van von Einem., oF den vo,et door
de Saksische bandieten van von Elsa gevolgd,
ko'mende va1 Malmédy, trokken er over heen.
Voet voor voet moeten zij door ravijnen en
bosschen de Franschen verdringen. Het kost hun
honderden aan dooden, en gekwetsten. Hun ra-

zernij stijgt ten top. Hun kolo,nel bevindt zich
order dc gesrreu!'€lden.
Dg Frarrschen gaven de bevolking den raad,
hun woningen en het dorp te verlaten en een
veilie onderkom'en in de bosschen t€ zo'eken.
Anderen, onder wie depastoor en dokter Jacques, raaddsn de bevolking'aan 1s blijven.
a trVaar zoudt ge toch henen saan, zei de dokt€r. orl'l veiliger te zijn dan 19 Surice? >
En, op een paar uitzo,nderingen na, bleef men.
Het vertrourven in de Duitsche moordena,ars
zou ellendig beschaamd worden.
De 25u Augustus br,ak a,an. De Franschen
trokken om g uur af. Een ç',sinig daarop werd
het dorp door ,clg Duitschers bezet. De bewonprs
zaten in hun kelders verscholen. De kogels knetterden tegen de muren^ daar het gevecht hernomen rverd.
Plo,ts klonken op dg deursn de zware slagen
van de Duitsche kolven. De huizen rvorden geprun.derd en in brand gestoken. Het dorp is weldra één vuurz€e.
Den 26" komen er ûog meer Duitschers. Het
kasteel Diericx staat nog recht. Daar bevinden
zich, naast ds bewoners, drie priesters, die er
een veiJig schuiloord lvaren komen zoeken: de
pastoo,rs van Ânthée, Onhaye en priester Gas-

officieren luidruchtig redetwisten. Plots nadert
een officie,r, hç1 hoofd met doeken o'mwo,nden I
vatschheid ligt in zijl blikken. Hij neemt dee'l
aan de bespreking. Een ander officier nadert de
g'evangenen
zegt hun, dat €en m€isje van
Duitschel kolonel gedood heeft, dat
14 jaren een "n.
er verschrikkelijk wraak zal geno'me1, maar a.lleen de mannen zullen gefusilleerd wo,rden. Een
luide kreet van.verzet stijgl op. Vermits ds mannen zullen sterven, eischen de vrouwen hetzelfde
lot. Het oogenblik is tragisch. De mannen rvorden van de vro,uwen en de kinderen gescheiden.
Het wee is overgroot. Onverbiddelijk gaal de
Duitschers m,et hun beulenwerk voort, Degenen
die den dood ingaan. biechtel aan de aanrvezig
zjjnde priesters. Ds laatste absolutie w'erd hun
g€seven. Zij zijn th'ans bereid. Allen zijn kalm
en zullel als mannen weten te sterven. Eçg bevel weerklinkt. Schoten scheuren de stilte, vreergalmen langs berge,n en dalen. Men gaat van
man tot man en lo'st een schot in het hoofd, dat
de hersene'n do€t opspatten. Wie nog ro'ert,wordr
verder he1 hoofd met revo,lverstampgn in spijs
g,sln gen.

Vijf priesters b'evinden zich tusschen de slachtoffers. Daar bevindt zich oo < de lichtgeloovlge
doktei Jacques onder, die op de Duitsche eerlijkheid betrouwde. Naast hem zijn zoon, e€n
kind nog.Een pas van hem af ligqen M. Schmidt,
toezichter van het lager onderwijs, en Auguste
Durdu. schepen der gemeente. en zijn schoonva<!er. Tesamen çen afschuwelijks hoop van een
zestigtal doo'den.
En wijl dit b,loedige drama op deze plaats
wordl afsespeeld, geschieden er langs alle kantefi van de gcmeente gemeene slachterijen.Overal
n.o'rdt er gefusilleerd. al de q/egen zijn rood van

blocd. Hartverscheurende tooneelen

hebben

plaats, door geen mond te vertellen, door

geEx

pen te beschrijven.
E'en moeder stoot dolle kreten uit. In een ge$.'ekligs poging van de, hoogste b,ntroering schijnl

zij haar hart in de lucht 1e slinq'ersn, God en de
m,enschen h'aar wanhoop toe te schreeuwe'n. Van

haar vier kinderen bleef dq arme mo'eder Burniaux nog e,en zoon over, ha,ar lievelins, hanr
Gaston. 21 jaren oud'. Als een lesuwin vlieqt zij
er naar toe, vall hem om de1 hals, schreeuwend:
( Neqn, neen, deze, zul1 gij n,iet hebben! Achteruit, iudassen, b,eulen! Achteruitt r

- rlg Maar lachend slingeren de woestaârds de wanhopige mo€der weg. Een stond later, en oo'k
ha,ar Gastoll gaat zijn drie broeders in den dood
volgen.

De zon vanr 'd€zen heerlijken zpm€rdag: zit achter zware brandriolken. Er hangt eèn re'uk van
bloed en dood in de lucht. Alles is rood: de vlamr.nen, ds huizen, de straten, de wegen. De aarde
drinkt bloed.
Een negentigjarige grijsaard, Charles Colot,
sta,at o'p zijl dorpel, wordt aangeschoten en zijn
lichaar:n wo,rdt door de vlammen verteerd.
Elie Pierrot vlucht met zijn vro'uw en lamme
schoo,nmoeder. Het oudje rust op e€n fauteuil.
Een troep bandieten versperren hem den wqg.
Eenige stonden later is hij ee11.lijk.
Een oude vrouw, AdèJe Soumoy, ligt ziek te
bed. Men, steekt de vlam,men aan, haar huis ; zij
komt ellendig'om.
Zoo bloedl gansch het dorp uit. De lijten worden van al hun, geld beroofd. De tôezichter
Schmidt o'ntsteelt men drieduizend frank. Dokter
.facques eell even groote som.
Na de slachtingen worden de vrouwen, bijeengetrosl en na.ar een naburig do'rp gedreven, Men
verbiedt hun terug te keeren. En,terwtjl zij gaan,
de droeven, brandt achter hun rug hun lief
dorpje af.
Dit is gebeurd op die droeve dagen van 25.en

26 Augustus L914.
De apachen voltrekken hun werk. \À/at nog
rechtstaal, fakkelen zij neêr.
Den 26" Augustus, orri I uui 's mo,rg:ens, trekke,n de 104" en 10?" Saksische regimenten voetvo,lk af. De eenmaal zoo lachencle gemeente. is
niets anders meer dari een puinho,op. waarover
de stilte des doods hangt.

TE

HASTIERE-PAR-DELA.

Ter',vij:i Dlrr.ant den 23" Auga,stus branii,:,
kwamen de Ûuiisch;ers o'm drie urir in de6 na-

rniddag ie Hastière-par-deià. FIel dorpje, dat
slechts 350 inwo,ners telt, lag daar zoo schoon
op den rechteroeverr van dg Maas. Lieve villa's,
lusttuinen, zomerverblijven, waren er verschoten
in, he1 gro.en, dat hooge h,euvels dekt.
De strijd tusschen beide legers wordt hardrLekkig voortgezet. St,ap voor stap dringen, de over-

machtige Duitschers.de moedige Fransch,en ach-

te'ruit, Er werd soms 'uren en uren gevochten onr
het bezit van één olekje, en h6 kostte den Duitschsrs geweldig veel volk.
Vandaar hun u'oede.Hun moordzucht. ee.nmaal
i<en'd,e geen grenzen meer,
Na een gevecht. dat 16 uren duurde, konden
de Saksers dsn anderen oever bersiken.
Dre bevûoners waren meest allen in hun kelder
gevlucht. Velen b'evonden zich in de woning l'an
dckter Halloy. Zomder genadg werden achttien
inwon,ers, met den dokter aan het hoo'fd, nee,r*

ontketend,

geschoten.

Va'n de 120 huizen en, rrilLa's bleven, er, na. d€il
doortochl der barbaren, slechts lS meer recht.

4

TE ONHAYE.
Sinds 10 Augustus lagen de, !'ra:rschen lsi€r.

l)en L5" Ieverden zij den Duitschers eien v€rrro,ed
gevectrt, da1 hen belette Dinant te vermeesteren.
Den 23" klrram de vijand meg sterks machten
terug', el1 te Onhaye h.ad ees versch,rikkelijk gevecht mat d,e bajonel plaats. Het duurd,e gansch
den na-cht. In rje'n morgen van dea, 24n rvaren

de Duitschers me,ester van de plaats. Hier en
da,ar stakel zij dç huiz'en in brand, sn dwongen
aldus de Franschsl, die zich daarin verschaust
h,adden, ze te ontruinren. Met de bajonel baanden
dezçn zich €.en w€g door de Duitschers, welke als
wilde dieren schreeuw'den. Stijf van schrik hoor*
de de in de bc,sschen gevluchte bevolking dit

ijselijk rumoer aan.
Het eerste werk der Duitschers, toen de Franschen verdw€nen waren, u'as plunderen, brandstichten, .1e inrvoners laf vermoorden. In een
ise'rre vonclen zij vrourvenr en kinderen opeengepakt; zij vermaakten zich, de lafaards, rn'et in
dcn hoop.te schieten
Hier, zooals elders, de gewons gruw-elen.
Grijsaards werd,en voor de Duitschers uitgedr,even €n diçnden hun 1ot schild.De Franschen durfdes niet schieten ; maar de o'uderlingen lieten zich
vân een helling giijden, en tben was het uur voor
de ellcntleliLr:gen geslagen. Zij werden afgemaakt
als honden.
I{onderdveertien huizen werdes ds proo,i der
vlammen; behoudens de, kerk e,n een tvraalftal
u,'6,1ingen,, die in de diepte stornden, b,leef er niets
meer van Onhaye over.

* ïFr -( Daar is er

ean I

n

de verkiaring vâ1 ciè vrouwt
en aldus wcrd het dorp ge,red,
Dez6, bsvestigde

TE ANTHEE.

Dit mooi dorpje is thans

ee11

puinhoop. Voor

den oorlog stonden er '?6 hu.izen. De Duitschers
heb el er 73 van in asch gelegd. Te Maure,nne,
dat van Anthée afhankelijk is, w6:rden er 41 op

54 verbrand. De kerk heeft slechts haar behoud aal haar sterke muren te danken. De ban.
distsn hadden er ds stoelen torenhoog' in opge-

't mislukte ! Verscheidene iawoners haddea hirn heil
te Surice gezocht, maar liepen,rhelaas ! den wo,lf
in den muil. Velen hebben daar hun dood ge..
vonden, onder wie pastoor Piret, dokter Jacques
eg ziln zoo'n. Deze laatste was pas zestien jaren
oud, z€er tenger en bleek, nog" een kind. De
b,eulen aarzclden een oogenblik ; dit ziende, wilde
d,g moeder al gauw haar jo,ngetje naar zich toe
stapeld,. het vuur er aan gesloken, maar

halen, maar de officier versto,nd he1 aldus niet.
n

Ik wil niet st€rven I zei de kleine Jacquss

Ik ben te jo,ng ! >
De officier st:rk den arm vooruit, het lo1 van
d'en knaap was beklonken. Ds kogel !
Jos. Libert, van l\Iaurenne, û'as ook naar Surice gevlucht, met zijn dochter tr{arie en anderen.
Daar werd hij. naasl zoovele inr.r'oners van zijn
dorp, omgebracht. Zijn dochter vluchtte. Een kogelregen werd haar achterna gezondqn ; b.eide armen werden doorboord. Zij zonk neer. Een der
beulen naderde het slachtoffer en kwetste haar
vreeselijk me1 zijn bajonel in de borst. Gansch
haar kleed laq' rond onder den bloedeulp en zij
viel machteloos. Naasl haar schreeur,vde haar
tweeling van zes jaren. Een sold,aat laderds en
schreiend.

TE GERIN,
Gelegen

op twee kilometer van Orrhnye. ont-

ving deze g'emeente, of, 24 Augustus, het bezo,ek
der Saksers van het 1?8" regiment, die aan de

'vernieling van Dinanl haCden deelgenomen.
n Man hat geschossen ! Ds pastoor heeft tegen
ons gepredikt ! , huilden zij, terwijl de deuren
ond,er hun bijlen bezweken, en alles geroofd werd
wat ni€t te heet w,as noch te zwaar.
Een vrcluw, zonder vreezer trad op den officier
to€ en sprak hem onvervaard aan:
< Mijnheer, zeide zij, men heeft niet geschoten en de pastoor heefl geen woord van opruiing
gesproken.

D

Men heeft wèl geschoten ! ,> raasde de offi-

<r

cier.

Wanneer dan? u
Gisteren, om negen uur in den avond t En
hg1 do'rp zal daarom p'lat geleqd worden ! l
' r Dat kan niet, . antwoo'rdde het meisje koerbloedig. Gisteren avo,fld, om negen uur, zaten e,r
u

<

twintig Duitschers in m{jn huis, en niemand heeff

'geroerd. r
o

Waar zijn die soldaten? Zo'udt gtj hen her-

kennen ? n
,, Ia ! , antwoordrie zij.
Hii wan'd,eld€ met haâr doo,r het do,rp, De on-

gelukkige begon te wanhopen, toen zii al m,eteens

uitriep:

vroeg

:

( Wilt e'ij. dat ik u den genadeslag geef
uw twee kindere,n dood?

en

r2t

Zij

om erbarmen, en hij ging he,en
viel voor de tweede maal in onmacht.
Toen zij to't h€t bewustzijn terugkeerde, bçvond
zij zich in het Roods Kruis v,an Waulsort.
De i'nwoners van Anthée en Maurenn€ werden
aanvankelijk allen gevangen genom€n. Velen on.
der hen moesten vddr de tro,ep€n uit gaan, disnden tot schild. De anderep werde'n geslagen en
gefotterd. 'Eers1 wsrden zij in de kerk gestoken,
om o,ngehind.erd-te kunnén plunderenf Daarna
werden zij op eene weide gejaagd. De officier,
met b€estachtig uitzicht, jo.g zijn paard onder
hen, deed h€t spring€n gn steigeren, roepend:
c Gij allen kapout ! Mannen kogel, frauë1 basrneekte

De, vrouw

jonet !

u

Op dezs bedreiging schreide

iedereen

;

allen

st'aks1 ds handen wringend naar omhoog, smee-

kend om genade.

Naast hen iag he1 lijk van een man, een genaamden Hierge, dien <ie bandietel gedurende
gansch den nachl hadden gerrarteld. Zfi hadden
hem tot mikpunt g'enomen en, het hoofrl en hart

zotgvuldig sparend. hun kogels door hem gejaard. Hij was doorspissd als een zeef.
De heer Adolf Burton wil in zijn brandenC
huis no,g' een kostba,arheid halen. F{ij wordt neergescho:en ! Elders nog rvordt Felicien Baudoin
aan e,en ander man gebo,nden. en beiden sterv€n
omder den koqel. Vrouw Crepin e1 haar man
word,el eveneens gefusilleerd, Verscheidene in
vakantie zijnde vreemdelinges worden ook ge'
dood.

Na onzeggelijk lijtlen wo'rdt de bevolking

lo's-

gel,aten, en de beulen trekke'1 vsrder, steken Ro*

in brand en vallen op Hastière-Lavaux, waar
rond cle brandcnde huizen dans€n" De maald.er
wordt gebonden en, op de'n sto,nd dat de kogel
hem gaat neerleggen, zegt hii goeden wijn te b,e-

sée

zj

zitten. Hij h,a,alt hcm ui1 den sehuilhoek. De
Duitschers proeven en zeqgen ; n Vin bon ! Vous
rien ! r (Uw wijn is goed ', Ll zal niets geschie-

den !)

Ma,ar de mul<ler betrouwd,e de kerels niet goe,.l
en bij de eerste gelegenheid ging hij op de,vlucht.

***
Is Hermeton-o'p'Ma,as,. o,p vier kilometer uan
Hastière. verwocstten ds bandieten van ron Hausen, bevelhcbber van het 3u leger, ?1 huizen cn
schotex er negen mannen neer.
De p'astoor van \Â/eillen kon op hel laatste
ooscnbljk zich als knecht verl<leeden, en zich op
't kr.1s.1 van F'alaën verh,ergen.Daar rnoest hij de
Dtritschers aan tafel bedienen. .maar do,et het zoo
onhandig. da1 zijn onbeleefde gasten hem bed.reigen.

. Hij ve,rontschuldigde zich, d'a1 hij slechts enkele tlaqen in dienst was €fl no{ niet op ds hoogte. Zekeren daq. da1 hij ongescho,ren den prins
r'on Reuss bedieade, voer deze tecen henr uit en
m-akt.E hem rrit voor usmerigen zwijnhondu. Een
ander nraal h'eette hii hem rqrootçn luiaar<ln, o,m*
d.a! hii verseten had het Fed va,n zijn f)oorluch*
ligheid op te maken.
Te Wautsort, het tïeve Maasdo,roje met zijn
bloeiende tuinen, vermoordden de beruchte Sal*s€rs 19 persenen cn vcrrnieldên tçaa.lf huizen.

Bij dep doo,rtocht der Duitschers te Stave werd
de b,evolking uit haar hujze,n gejaagd.Allen moesten kn.ielen en d€ armen in de hoogte steken. De
officier kondigde aan, da1 zij zo'uden gefusilleerd
word€n; 85 huizen werdea de prooi der vlammen.
Op een paar na, werden hier geel inwoners vermoord, maar wel gernarteld en va,n alles

be-

roold.

Ts Oret, zeven kilometer ten Noo'rden van Flcrennes, werd des !il" Augustus een hevig gevecht
lusschen Fransches en Duitschers geleverd.Me€r

dan l2Cil IJuitsch,e lijkee lagço in een

groo'te

zandg'roeve. Ds bçr,ollcing moest geciurende twee
ma.andep aarde aaûvoercn om di1 reuzengraf te
vuilen en ds lijken te dekken.
'l-en einde zich over deze nederlaag te wreken,
st,aken de barbaren 67 huizen in brand en fusilleerden zij eenige inwo'ners.

IN 'T KAN'|ON \VAULSORT.
Ook hier werden de huiz,en door de veldgrau-

well 1'€r\,'oest, de kelders geledigd, ge.drc'nken
en gebrasl en alle kostbaarheden geroofd. T'ijd,ens hun misdadig werk vondçn zij in een huis
te bed. Zij nemen h.em op, dragen
hem buitcn, pla,atsen naast hem e6n tafel en een
een grijsaard

kruisbeeld. Een wekker wo,rdt gevondes, €n
wat Fransch hakkelende lvlof zegt hem la-

een

chend :
a Horlo,ge

voor u. Gij zien uui waaro,p g'ij
sterft ! D
De grijsaard bezweek een paar dagen later aan
zijn marteling.
Het wordt eerl lânge, droeve reeks van dorpen
die leclen bij den iniocht der vandalen: Silenrieux,
Yves-Gom,ezée, Flanzineile, Hansine, Somzée
branden. De r<lok en de vlammen verwekken ureil
in het rcnde ansst €n woede. Te Somzée was e€n

-- t22 iijkkleurig gela,at verhe{fen, den doodsangst

in

de oogen.
Wanneer deze ge,raffineerde foltering lang genoeg heefl geduurd, zegt ds bandiet steeds lachend en hoonend:

" Zoo is't goed I Zet u thans necler. We zullen
er nog' .maar wat mede wachten ! D
Intusschen geeft hij een rvenk aan zijn beulen,
die de sukkelaars beginnen 1s schoppen €n rnet
de ko,lven der geweren te bewerken.
De wreedheid der Duitschers heefl niets mensch,elijks meer. 't Zijn echte hslho,nden, en m'en
gruwt bij de lezing, hoe o,ngelukkig onzg Waalschs broeders €r aan to,e u/aren.
Intussch.en donderen van berg tot berg de kanonn,en en hooren de bedroefden de kogels boven

hun hoofd huilen. Ds Franschen moesten ook
hier wijken en le Duitschers'lieten Spontin in
bloed en puin achter.
In, de na'ijhe.id van Spontin ligt Evrehailles.
\,'an af den 15o Augustus doet het kano,n alle
huizell schudden.Den 16o wo'rden de straten doorloc'pen door Franschen en uhlanen. Den 17" vallen de obussen in het dorp, maar, behoudens een

'l"urco va1 het Fransche leger afgedwaald' en
ve,rschool zich in, een met stroo, geladel kar, vastbeslo,ten zijn leven duur te verdedigen. Daar verrchijnt de vijand, plunderend, drinkend, etentl
zooals alleen Duitsch,ers dat kunnen. Ko'el mikt
de Turco. Generaal prins Frederik vo11 SaksenMei,ningen vall uit het zadel. Een stond nadien
wordt zijn zoon doodelijk gekwetst van zijn
paard geschoten.
Razend zoekel d'e Duitschers deu schutter
op, vinden hem op d,e kar en vermoorden den
clapperen Turco,
Sorinne's. zes kilometer ten Oosten van Dinant,
onderging al de gruwelijkheden der barbaarsche

handelwijze.

De pastoor Piette werd on'derworpen aan de
laagsts mishandelingen, alsmede verscheidene
zijner parochianen. Van dE 120 huizen bleven er
nog slechts 5 recht. De kcrk.was in een treurigen sta,at : he1 tabernakel we'rd o,pengebroken en
de bandieten vulden het met vuiligheid.
Spo,ntin had veel te lijden. Ivleer dan vijftig

slachto,ffers, ds burgemeester aan het hoofd, vie-

len hier aan de barbaarschheid der Duitsch,ers
ten offer. Een too,neel van ongehoord,e wreedheid
had hierbij plaats. Een officier van 23 j,aren ondrerscheidd,e zich hierbij. Hij slo,eg, starnpte, be*
leedigde de slachtoffers zoo,veel hel in zijn macht
was, hitstc de soldaten aan, om

d,e oingelukkigen
z.ooveel zij kondes te mishandelen. Hij bevai
deze laatsten zich plal op den grond uit te strekken, tierend : n Gij gaat allen met de bajonet af-

e'emaakl wo,rden !

o

lederen stondt d,achten de slachtoffers den genadesteek te o'ntvangen. Maar de helsche N{of

beval lachend:

u Allen het hoofd omhoog
den kogel geven ! D

! We

zuilen u maâr

De veroordeelden gehoorz.tamden.

Zij

verkozen

den dood door den 'kogel, liever da.n door het
koude staal te worden afg,emaakt. Men zag hun

rechtmatigen schrik, komt men er nogal goedkoop van af.
In del nan iddag komen uhlanen verke,nnen

,( \Mij h,ebben delen morg'en uw dorp beschot€n, zeggen zij, uit wraakneminS', omdat e(]rl
vr'jschulier een der onzen heeft n€ergelegd. D Er

was i[derdaad een Duitscher getlood, ma,ar drxrr
e€rn Franschçn kogel,
1"

L

" l2!l-

De Maas te Yvoir,
Ds overste der patroelje eischt een gids o'p, om
hem naar Crupel te brengen. Nieman'd ro,srt. Op
hetzclfde oo,genblik ko'mt een jongètje, Jules Ki-

nif, aangefietst.
u Dat is juisl mijn mannetje, zegt de overste.
Hé kleine, breng ons ee,ns naar Crupet ! n
Ds knaap weig€rt aanvankelijk, maar eensklaps gaat een lichl in zijn oosen o,p, en to,en de
overste, wo'edend gewo'rden, hem te lijvs wil,
vraagt hij onnoozel weg:
n Is het naar Crupet dat ik u brengen moet? r
< Jawo,ll, nach Croupette ! r
Kinif spring op zijn f'ets, m,aar in plaats van

naar Crupet,rijdt hij Oostwaar(s,naar Yvoir,waar
hij weet de Franschen te liggen. De ruiters gaan
hem achterna, Ta, Yvoir ratelt gew€'e'rvuur. De
knaafr schuifl bliksemsnel in een grachl. De Duitsch'çrs huilsn, wi,lles vluchtsn, maar het is te
laat. Vijf worden er neergelegd. de anderen steken de handen omho,og, geven zich orer. Een

enkel geeft zijn paard de spo,ren en ontvlucht
vierklauwens. De ruiter rijdt in de richting eener
steeng'roeve: een g'root gat gaapt voorr hem, een
diepte van d,ertig meter. Recht in de stijgb,eu*
gels slaat de Duitsch.er de arm€n i,n de hoogte.
E,en stond later kletteren paard en ruiter in den
afgrond, vormen slechts één blo,edklomp.
De jonge Kinif loopt naar de roodbroeken, roepend: ( Vive la France! n. Ds Franschen a,anhoorel zijo verhaal e11 de o",'ers1e kust den braven,, dapperen jongen op beid:s wangen.
Evreh,ailles h'eef1 het mo,cten bezuren. De helft
van het dorp w.erd door de Duitschers jn asch
getegd en twee inwoners werden gefusilleerd.
Te Do'rinne, zelfds baldadigheid.De Duitschers
steken het kasteel van M. Thib4ut, voorzitter van
de rechtb,ank van eersten aanleg te Namsn,, in
brand. na het eerst zorgvuldig geplunderd en den
$/iin geroofd te h,ebb,en. Een der officieren, beschuldigt den eigenaar zelf he1 vuur te hebben
aangestoken.

< Onmogelijk ! antwoordl €en der dorpelingen.
De h.eer Thibaut bevindt zich o,p dit oosienblik
te Namen ! r
r Dan was het zijn zoont n
< Hij heeft geen zoon, maar rvel een schoonzoo,n, d,s heer E. de Thysebaert. >

De Maas van Dinant to,t Givet.
< Die heeft het gedaan!
cier triomfantelijk.

r

wedervoerl d,e offi-

r Onmogelijk ! r klinkt het nogm,aals. u De
strijdl in het Belgische leger ! >
De officier trekt af.
De g,emeente wordt gebrandschat. Drie-endertig duiz.end frank moet er wo,rden geteld.
Daarop werden verscheidene inwoners g'emar*
schoonzoo,n

teld, en bdjzonder pastoo'r Serva,is, een oudsrling
van zev.entig jaren, werd hier tot he1 mikdoel
der Duitsche baldadighed,eû genometl Hij werd
bont en blauw gestampt en g€slagen,, en to'en hij
nieg meer kon, wierp men hern op €en mel zwijnen gevulde kar.

TE YVOIR.
Iedereen kent het li,eve do,rpje Yvoir (bij Dinant), gejegen op den rechteroever der' lVlaas,
m'g1 zijn
_
.zo,merhuisjes, bebloemde statie, zijn

boo,tjes, visschers,
vèn.

zijn toeristen en

steeng.ro,e-

De 28" Augustus wsrd voor zijn

de martelaarsdag.

inwoners

I ?,r

Hondsrdtwintig duize,nd Saksers, onder 't beveil'van generaal von Hausen, war€n dien dag

verzameld langs de Maas, van af Yvoir tot Hastière. Hun doel was den linkeroev€r te bemeesteren, diq slechts door de 51" divisie der Franschen, onder generaal Bouttegourd, werd verdedigd. Ondanks den heldenmoed onzer bo,ndgenoote,n, mo'esten zij voet voor vo€t wijken, en des
avonds kon de vijand den linkeroever bereikeu.
De nederlaag der Franschen ware in een katastroof ontaard, zoo de brigade van generaâl Mangin ,nie1 iq allerhaast ware bijgesprongen en de
Duitschers 1ç Onhaye verschrikkelijke verliezen
toebracht.

Generaal volt Hausen. verrast, onkundig over
de troepen die voor hem lagen, was besluiteloos
en durfde niet verder te rukkcn. 't Garnizoen van
N,amen en het g" Franschs leger, dat met omsingeling bedreisd was, had zich kunnen loswerken

en was gered. IV[aar de taktiek van generaal
-Mansin,
toen hij in de l{aasvallei de Duitschers
te r plaatse nagelde, zotJ aan de arme bevolking
der bezette dorpen duur te staal komen.
Al d,e inwoners van Yvoir. dis niel gevltrcht
sn ten gstale van 300 waren, werdel in de kcrk
o'pgeslotcn, waar zij 1ot den volgenden dag verbleven. Zij kregen geel voedsel, wercten geslagen en gebrutaliseerd. Den 25! rverden zii naar
\À/,arnant, Denée en Stave gebracht en mo€sten
een wcg van 60 kilomcter afleggen. In deze laâtste plaats aangekomen, werden zij tegen, een
muur gepla.atst. en men zegde hun, dat zij zouden
gefusilleerd worden. NIen kan de droefheid van
deze uitgeputte menschen begriipen. Juist zou
men tot de groots slachting overgaan, to€n een
bode toesnelde en r as hooqerhand bevel bracht
ds moorderij niet uit te voeren.
De drieho,nderd man wsrden dadeliik in vrij-

heid eesteld, behalve tle pastoor en de burgemeester. IVIet een zestigtal gevangenen van Spontin
werden zij onder lloeken en stampen naar Roly

(bii IlIariembourg) eejaagd. Pastoo,r Grégoire

was vooral de zonrJebok. Geen enkele foltering
werd hem q'espaard. Men spuwde hem in 't gelaat, schold hem voor zwiinhond,. stampte hem,
slo,eg met de kolven der geweren op zijn hoofd,

schouders en rug, priemde d,s b,ajo,net doo,r zijn
hu;d. sloeg ziin loed af en drukte een vrouwenhoed op zijn hoofd. lvanneer hij. lam van vermôeienis en honqer. z;ch wilde neerzetten. w€rd
hij oogeschopt tot hil mach'eloos neêrvî,el. en
voo'r doo,d in een prrt ge$'orflen werd. Daar werd
hij naderhand cloor medelijrlende handen opgebeurd en erered. De troen Spon+inaren werd
den volgenden dag, <lrie kwart d69{ vzn vernroeienis, losgelaten.

TE GRÔYNNE.
Ook hier hielden de Duitschers c.rp hun gewone
wijz,e huis. Ook hier was ,het beruchte: <r tr{an
h'at geschossen ! r het voorw'endsel orn brand te
stiehten €n te moorden,
Een bo'er ui1 Evetetts werd te Groynne aan
ee,n lantaarnp22l 6pq,ehangen.

'Dank zij de krachtige tusschenkomst van pâstoor Donne,ux, w€lk€ den Duitschen gÊrc.raal oT)

de knieën gen'adg voor de onschuldigen-afsmeel*te werd. 1sn sJqtte, bevolen het vandalenwerk te
b,eperken.

Kort

daaro,p klonk echter een schot. Officieren

bij Florent Lambotts binnen.
Deze loochènde niet dat er geschoten werd, maar
liepen opgewonden

toonde hus een Duitsch soldaat, die ginds een
kogelhuls ui1 zijn geweer haalde. Hij had een...
kip doodgcschoten ! De officieren brachten den
soldaat bij den kolonel, wèlke hem een flinke,n
trap ond,er zijn broek gaf.

TE FALISOLLE.
Op Vrijd.as 21 Augustus stietten de troepen
vcn Klûck. die de Samber poogden over t€
stsksn, op de Fransche voo,rhoede. Schermutselingen grepen plaats, weldra door den eersten in'
zc van den Samber-slag gevolgd. Het gevechtsv,an

terrein strekte zich hoofdzakelijk over ds grond-

gebieden van Velaine. Auvelais, Tamines en Ar-

simonl uit. Eerst tegen elf uur 's avonds liep de
akti,e 1gn einde, om 's anderendaaqs, ten drie uur,
's morgens, verwoeder nog dan den vorigen dag,
te hernernen, De Fransche aftoehl stetde aan de-

zen strijd tegen 5 uur '-s namiddags een einde.
De Duitscl.rers kreqel daardoo'r de rivier-overgang€ilr in banden. Zij overstroemden dq daaraqr

-

palends gemeenten met hunnq tro,epenmassa's en
gedroegen er zich me1 cngekende wrecdheid.
Wij hebbel reeds de gruwelen van l,anrines be-

schreven. Ook Falisolle, da1 feitelijk cis voortzetiing van 1'aminss is, kreeg er zijn deei van.

Eel aantal ihwoners

wgrd,e6

uit hunne keiders

gesleurd €n naar 'famines gcvocrd, wâar een
twaalftal
doodonder wie de burgemeesier
- wordt
gesLllrt3n- werden, De apotheker Dgm'ang1
neergeschol€n op 't oogenblrk dat de woestaards
zijne woning poogden binncn te dringen en hij
zich aanbood om de gewonden te heipen. Jonet,
die een Fransch.gekwetste naar de ambulancie
der Zusters voerde, krecg een kogel i,n de borst,.
welke ziju dood tengevolge had.
I)e verwoeds plunderingen en het vuur deden
ondertusschen hun werk. !\'at niet werd gestolen noch kon wotden gebruikt, werd moedwillig
bescha,ligd en voor heg gebruik onmogelijk ge-

maakt.Ds Zustsrs hadden van het Duitsche geterg te
lijden. Den 26n richtten zij een ambul,ancie-dienst
in, waar w€ldra 145 Franschen liefderijk verzorgd werdea. Eenigen tijd nadien krijgt de inrichting het bezoek 'an Duitschers, en daar d€z,e
er g'€en gewonde Duitschers aantreffen, halen zij
hua rsvolvers te voorschijn, onder het uiten van
vreeselrjke bedreigi ngen.

Daarbij bleef het, gelukkig; 26 Franschen

overleden in deze ambulanciç, terwijl een twe€honderdtal op het slagveld lijdens .de gevechten
van den 21o en 22" Augustus wareû gebl,even,

TE

ASSESSE.

Assesse ligt op 1? km. ten Z.-O. va1 Namen,
.op de lijn Namen-Aarlen, en telt 1300 inwoners.
To,t op den 15" Augustus herbergt Assesse een

detachement soldaten van he1 Naamsch garnizoenl 60 Fransche d,ragonders ko,mer dit ve,rstorkee.

LUt

De Duitsch,ers wagen dan een overval. Uit heL
bosch vas Florée verschrjnen er een v€ertigtal,
die naar het station oprukken. De trein van acht

uur is net blnnen. OnmiddelLjk sPringeu

een

twaalital uhiancn op de spoorbaan. I)e machinist
en de statieoverste worden door doodsbedreigingen-in beclwang gehouden. I)e Duitschers blus.
sclieû ondertusschen den lokomotief-oven, makel
zich vaq den zak me1 spoedberichten meest€r, laten enkele meters spoor vôdr en achter den treiu
springen, dringen in het kantoor vaû den overstg, lates de brandkast openen. die leeg is, ver.
nielen de telegraat- en teleiooninslsllrngen eu
r,er-dwijnen darr in galop.

Een !'ransche patroelje wordt gewaarschuwd.
Deze achtervolgl den vijand, die in de hoeve va$
Jassogne l'erscholen zit, Een kort gevgchl wordt

geleverd. De Duitschers weten gchter te o,ntkomen. Eea hunner is gekwetst, maar kan met ds
zijnen viuchten. Onze lansiers maken e€n tiental
Duitsch.e paarden buit.

Wat later worden uit de richting van Cinel
25 Duitschers gemeld, welke naar Assesss oprukken. Ds lansiers leggea zich in hincierlaag.
Het vijandelijk groepje nadert : < Vuur I > En
oogenblikkelijk klinken de schoten. Ook ditmaal
ontkomt ds vijand. Slechts één hunner, wiens
paard gedood is, wordl gevangen genom,en. Deze
rs dood-op sn vraagt herhaald,elijk te mogel slap€n.

Onze so,ldaten achtervolgen de vluchtenden.
Onderweg stooten zij op het lijk van den leider

van het Duitsche groepje en d:t van twee soldâten, waarvan ds eeo zich een kogel door het
hoofd heeft geschoten, uit vrees gevangen t€
worden genomen.

Tot op den 20" Augustus g€beurde,n er geeû
nieuwg incidenten.Die,n dag echter brandde Spourlin e1 oo,tviag het kasteel 'van baron Vermeul€o

*
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-"
spek, hssp, koff ie, suiker en jenevertlessche,n.
De vrgugds der Durtschers is groot, ?oo gl'oot,
da1. ee11 hunn€rr ze niet bedwingel kan en door
lret dakvenster luid naar zijn kameraden beneden
:ran d,eû toren roept:
< Jambon.s p,astour I , (Hespen van den pastoor.)

le

lrl

/,4

Assesse heeft men

nog lang daa,rna over

deze u jambons pastour D pret gehad, want het
waren flatuurlijk niet de hespen van den pastoor,
m,aar wel vaû eûkele k.ruddeniers, die ze fu den
kerkto,ren versto'pt hadden, hopend zs aldus aan
de vr.aatzuchg d'er Duitscherq te ornttrekken.
Assesse heeft vas dezs eersfç kçnnismaking
rne.' de Duitschers slechts den grappigen kant
rneegemaakt. Ook het vo'lgende -wrtrèn we no,g
even aan o,nze lezers ygrtellen. Op 't kasteel van

hi

I

baron d'Ahérée werd een €z€l opgeëischt.

*

I)e,s

anderendaags koml echter d,q ezel geheel alleen
terug. De Duitsch,e officier is verstandig genoeg
om er o1'€r ts lachen, en zegt tot den baro,11 dat
zijn ezel zeer v.aderlandsùievend is, daar hij voor
de Duitschers weigert te lverkeû. \v a,arop de
baron drægweg'vraâgt, of men langoor daarorn
niet zou fusilleeren?

<)

<>7

de Mialoye, dat zich hallweg Ass€sse en Spo,ntrn
irevindt, heg bezoek varl een Duitsche patroelje.
Op he1 kasteel bevonden aich op dat oogenbiik
de ondgrpastoor €o een inwoner van Assesse.
Hoe te ontkomer? Beiden verlateo het kasteel,
es zullen langs verschillende wegen Assesse vei-

lig pogen te bereikel.
I)e onderpastoo,r neemt zijg brevisr, gaat, al
lezende, kalm op weg, en slaagt €.r tn de po,sten
te passeere,n. Eerst dan bemerkl hij, dat hij zijn
brevicr.., het onderste-boven iû dq hand ho,udtl

Doch nieuw gevaar dreigt. 'I'wee uhlanen versp€rren <ien weg en houdeu hem als gijzelaar

aan. D€ onderpastoor is woede.ndr, maar blijft
uiterlijk even kalm. Hij wordl naar het kasteel
teruggevoerd"

Onderweg beproeveq de Duitschers een gesprek met hsm aa11 te knoopen. Hrj antwoo,rdt
slechts m'et een korl u ja r of ( neen D.

Dan vraagt €€n van zijn geleiders of hil
Duitsch sprs€kt.
(
" Ja r, antwoordl de geesteiijke, maar nu niet
meer ! l
n So, en waarom niet ? ,
< De dokter heeft het me ierboden. ,
Groote verbazing van de Duitschers, en een
hunner vraagt hem:
n lVaarom dat?,
r< Omdal het rnijn keel stukscheurt )). luidde
h€i ernstig uitgesproken antwoqrd.
Eerst in den namiddag w,erd de onderpastoor

vrijgelaten.
De Duitschers waren rntusschen in grootefl g€tale komen o'pzett€n. Des anderendaags wordt
hu11 aandacht getrokkee, door een kabel, die tusschen den kerktoren €,n een naburig huis geves.

tigd is. Zij' haastea ztch naar bovexl,

meenend

op het spoor van een gevaarlijke samenzwering
te ziia, Ep wat vinden ze? Een groote voorraad

TE ERMETON-SUR-BIER'I.
Ermeton-su,r-Brert ligt op cls spoorlijn van Dinant naar Taminss, 20 Km. len W. vas Djnanl,
en bezit ee11 bevoiking van 620 zieien.
De v.reeselijke slagen, die de Duitschers aan
de forten van Na"men op den 20" en 21o Augustus toebrachten, alsmede de drukking, die zi.; op
het Sambcr-front van Namen naar Charleroi uit-

al spo'ed.ig hun rnvloed op het
tusschen-Samber,en-Nl,..as gebied geJden.
Den 23o Augustus werden de Fransche tro,epen

oefenden, deden

te aanva,ardeu. 'l'e
Ijrmeto,n bleven slechts enkeie hooderden tselgische soldaten van he1 8", 10" en 13d linie over.
Zij hadden tot opdrachl het te snelle oprukken
van des vijand te belemmerell eû d€!, aftocht te

gedwonges ùeû terugtochl

dckken.

indruk dezer gebeurtenissenr nam
der bevolking de vlucht.
Te Ermeton bleven nog slechts de gravinnes de
lillermout, enkels 'dorpelingen en de pastoo'r, die
On'der

dex1,

he1 grootsts gedeelts

weigerde h€en te gaan.
Brj den dageraad van de11 24t rukt€n de Duitsche voorhoeden Er,m.eto11 binnen. Onmiddellijk
ontbrandde ds strijd. De onz€n gedroegen zich
ongem€en dappqr en legden h,e1 wape11 slechts
neer, na meer -lan zeshonderd vijandell buiteu
gevechl 1s hebben gesteld.
Ermeton mo,est voor de:æn tegenslag boeten:
gg woni,ngen werden vernield I een inwoner werd
te Furnaux, een ander te Couvin gefusilleerd,
terwijl een6 geheele farnilre 1s Surice als slacht-

offer viel.

TE MEÏTET,
'I'e Mettet, ten Westen van Ermeton, wefden
twee iuwoners gefusilleerd en 10 rvo'ningsn ver.
wo€st"

-- l!'; 'l'E EMEPPE-S UR-SAMtsRE.
J

fË VELAINE.

Op_ l7 Km. telr, lVesten van Narlen, op de
spo.orlijrren van Charieroi naar Namen en 'l-aûlrn€s naar Gembloux, ligt Jemeppe-sur-Sambrs,
een gemeente van 3.500 lnlvoners.
Op 21 Augus-rus, om 1 uur 's l,ami<ldags, versch,ensn eJ de Duitschers, opgewachl kngs des
rechte,roever der.Samber door een han.dvoi l-ran-

Velaine Iigt op de grens, tusschen l\amen cu
Henegouwel, op 20 K*' i* rechte iijn ten \Nesten vàn Namen. Vooral het gehuchl Prahy hatl
van de Duitsche gew'eùdenaars tE iijden.
Op den 21o Augustus stooten Duitsche .uhlancn. in de nabijheid van Prahy, op een !-ransche
rurtêrij-patroei;e.'i'wee Duitschers schieten e.r
het leven bii iu.
De uhlanell vluchten naar P,rahy, wa,at zii zich

sche soidateo.

. I)e l;uitschers begonnen onmrddellijk ts pûun-

deren en gijzela.ars, gekoeen o,nder dô norabeleù1
van het oorp, te nemen. Dgze iaatsten werclen
darr a.ls schild voor dre Duitsche tro€pen gebruikt,

hetgeel de F'ranschen'verplichtls met-schiete,ri
oP te houden.
. 's Avonds trokkel de l)uitschers z,ich op de
hoogten van Velaine terug €n sleepten de gijzelaars met zich rnee. Een dezer werà geiusiiieérd,
de anderen werden zeer slechl behâhdetO. Oot<
de twee volgende clagen beschutten
zrch. achter

ds gijzeiaars,

d,q

wa,arn€.

Duitschers

zij

eindeiijk

x'erden losgeiatel.
7,evel-:. inrvoaers hebben er het leven bij gela'rcn. Otider heu bcvoeij zich cen arme van geest,
die.reddlng il de arn.rEn vas ziju moeder hà gezocht. ,De l)uitsche moord€naars bchoorcii tot
he1 Biisabeth-regiment.

'fE WILLERZIE.
I)eze plaats maakt deel van he1 kantos Ge.dinne uit, bevindt zich op de Franschs g'rens,
ligt o,p 10 Km. in vogelr.lucht van den reihterosver der Nlaas en t€,1t ?00 z.ielen.
Op Zondag 23-Augustus, om 10 uur. 's avo,nds,
greep er €en treffen tusschsn Duitschers en Fran_
schen plaats. Oq, 2 uur 's o,chtends van d,en 24"
moest€n de Franschen wijken.
De Duitschers wreekten hunne verliezen op ds
i,rtwoners. Wekjra vlamde Willerzie langs de-vier
hoeken. Op twee hurzel na, is het gehlele dorp
verwoest.

De bewoners werden aa.ngeho,uden en in een
weide gedreven,, welke tussCh,en beid,e strijdvoe-

rendel lag. Op dezs wiize zochten de Duitbij te voegen, dat
de bevolking het slachtoife,r an'allerlei *;jhanschers dekking. Onnoodig hi,er

delrngen 6n be'drreigingen was. Men be.treurt twee
doo'den. Op and.ere inw-oners werd even€ens g€s_chotsn,

waarbij o.m. de burgemeeslet en ,Ïju

dochter _ernstig gekwetst werden en een grijsaaid
van 72 jaren den buik geopend werd.

Fransche soJdates werdes op be,estachtige
wijze gemarteld en gedood: een drietal, op,
minst, wierp me1 in de vlamm,en, *aardoor"iJn
iij
lçvend verbrandden.
In de ,naburlgE

dorpen:

Bo'urseigne-Neuve,

^Louette-St-Pjerre, Bièvrs
er Gedinnà, werd

er

ev€neens geplunderd, gebrand; en gemoord. Te
Gedi,nne bood een burger, die

op he1 punt
"tond
zi.ln twee zonsn gefusilleerd te worden,
gelet
heel zijn bezit in bankbriefjes aan, om het jeven
der zijnçq te redden. Met de eene hand ham de
Duitscher het geld aan, terwijl hij met de andere
ee revolvgr trok, waarmede hij den ongelukkige
doodschoot,

bij de intusschen

aa,ngekornsn troepe'n aanslu'i-

ten.

\'-e,rschillends slachtoffers hebben

wij oo'k

hier

aaû te strpp€n, terwijl geen eukele woning, r'an
{6' dertrg drs Prahy tçlde, recht is blijvea staan'

TE ARSIMON'I.

4 Km. ten Ooste,11 van Tamines bevindt zich
Arsimont. Hier werd verwo,edi gestreden. Een
duizendtal dooden -* zco Duitschers als Franschen
blevcn tijdens dç.n siag van 22 Augustus op
-h strijcitooneel liggen. Ook hier rnoesten de
l,'ra,nschen voor de lJuitschg overrnachg wijken'
Te Arsimonl vrelen g siachtoffers; 130 huizen
we,rdcn i1 asch gelegd, een ve,ertigtal waren reeds
door de, beschietrng vernield. Evenals io zoovesl
asde,re omstanrdigheden, mo'est€n burgers als
schild dienen.

TE AUVELAIS.

Op 21 Augustus, in dsn vro€gen morgen, verschenen de Duitschers uit de richtrng van Velaine, in dei omgeving van Auvelais, €€n groot

nijverheidsoe:rtrum, niet ver van 'l-amines. Het
ko,stte hun heel wat veriiezen om zich van La
Sarthe, een der wijkes va1 Auvelars, meester te
rraken. De Franschen trokken systematisct! terug, daalden van de hoogtgn va1, La Sarthe o,aar
Auvela.is af, en wachtten, te11 sloitte, deo vijand
op den ,rechter Sambe'roever af'
Tegen den middag slaagde deze er i,n Auvelais
binnen 1e dringen, 'ferwijl ds straatgevechten, in
vollen gang waren, begonnen reeds de gruweiea.
Een d.er eerste slachtoffers was €en vrouw van
25 jaar. Zij pogde te ontvluchten rnet haar vijfjarig krnd in de ,armen. De kogels troffen echter
doel en de vrouw viel ten groude met vsrbrijzglden schedel. De moordenaars grepeû toen h,et
kind, brachten het bij ds bures en zegden :
< Mam,anr kapout ! Kind voor u ! >
De Duitsche gewetd€naars verrnoordden 52 in-

wo,ners, waaronder

6 vrouwen,

v,erscheidene

grijsaards en zelfs een kind van 2 jaar i 727 huizen werden verwo€st i 200 gijzelaars werdell oan-

gehouden e1 gedurende vier dag€n en vrer nachte' op alle mogelijks wijzen mishandeld.

TE SOMME-LEVZE.
Ook Somme-Leuze, gelegen op de groote baan
van lVlarche o,p Luik en deze van Barvaux-surOurthe naar Anden,ne, was het toonee,l van Duit*
sche gruweldaden.
Verscheidene inwoners werden gefusilleerd en
huizeo ilr brand g'€stoken, terwijJ een aaotai gijae-

l,2F

Dq rnilister vao o,orlog versprsrddç de voJgeo,re mededeeling:
a In sgijd me1 de wenschen van den we gev€r
van 1Bô9, is dg regeerrng te Brussel gebteve.n
gedurende h€t oorlogstrjdperk, waario orrs legef

Nu de bezijn, ir de re-

al,teen tegenover den vrland sto,nd.
vrieude, legers op ons grondgebred

geerlng van oordeel,

d,a1

zl

haar zet€l naar Ant-

wil va.n hen,
ri'ie onzg groo,te versterkre positre oprrchtten.
Ntet dat de gebeurtenrssen ernstlger zi)u dan
voorheen. lrt€gendeel kuunen we een nreuw suks€s onz€r troepen melden, dte door de l.ransche
rrliterlj gesteund word,en. Vlaar daar de ov€rgang
normaa.l moel ggs.chleueu, zonoer. de ntrn,ste ondertlrekrng i6 de urtoç^6ning der souverernJteil.,
is de r€geer1ûg van mcenrng, dat het verkresiijk
is de drensten van verscherdeoe mrnister.ie's nu
werpen overbr€ngen kan,voigens der

'

te ïerplaatsen.
'l'erwijl hun gezinnen ia de hoofdstad blijven,
zuileq dus verscheidene ministers te Atltwerp€.o

verto€\€n, waar de oorlogsdrensten beter op hun
plaats zullen zijn, terwijl het leger in 't veid is.
Volgeus den wensch de,r regeering, vestig,en
H. lvl. de Konisglp en ds prinsetr zrch rn het koninkiijk paleis te.Antwerpen, 1çrwijl o,rze Koning
. 19 miriden onzçr wakkere soldarcn verroeft.
Op verzoek der regeering, zullen versgheideqe
'Staatsmrnrsters, bijzond,e',1k zrj deri.o,pposrtre,
zich voorloopig te Autwerpen vestigcû. D
De waarherd werd voor Brussel dus .nog vgrborgen. Nles zag de vlag op 't konrrklijk paleis
oeeroa-len. 't Scheen toch een trcurig voorte€ken.
In <len ,avond van den 19" Augustus mo,est de

lu ban der

burgerwachl overhaastig langs de
Noordslatie vert.reiiken. Ds wap€ns werden in

Burgemeester Max,

naar
waaronder de pastoor Hacherelle
Durtschland
werdes geroérd, waar zij rriaanden

laars

lang gevangsn wqrdes

gehouden.

KXVIII.
DH I}EZHTTINÛ VAN BRUSSEL
.fe

Brusse.l w,aren vel€ gewonden aangel<omen
bij Halen en uit de gevschten ro'nd
Leuven, zoo'dat de hospitalen e vele bijzondere
an.rbulancies vol lagen. Het koninklijk paleis was

va1 den slag

ook als zoodanig ingericht, €ven,als het a Volkshuis ,.
De bevoiking van Brussel ieefde nog in de
zoete hoop, dat âlles goed ging en er voo.r de
bezetting der stad geen gevaar was" De stad
was door de burgerwacht beschermd tegen raids
val kavalerie-patroeljen ; loopgraven en barrika-

den versperden de hoofdwegen.
iVlaar 't ging niel goed. We hebben gezien hoe

op Antwerpen terugtrok
Den 27' Augustus, om 5 uur iu den namiddag,

orns leger

verliet de Koningil met haar kinderen Brussel,

orn eich naar Antwerpen t€ begeven. Ook de
geer,i,ng

ging

hgeo'

r+

wagons opgestap€ld, maar vele verdwsneu ln het
Vergotê-dok en in den vijver van Elsene. Dê
schu t t€ rs- moeste n naar Aa lst-Gent-D€nd€rmonde.
Burgemeester NIax liet de loopgraven vullen

en de barrikaden weguemen. Brussel zou niet

ve,rdedigd wordert en mo'est den vijand dus ook
niet 't minsls voorw€ûds€l laten on g€welddadig
op te treden.
De opperbevelhebber van he1 4" Duitsche le*
gerkorps, g€neraal von, Bûlow, liet aan de overheden vaa Brussel weten, dat zijn tro€p€n, op
hun weg naar Frankrijk, des 20o Augustus door
Brussel zouden trekken. Hij dreigde m€t de heele
vernieling der stad, indien de burgerij blijk gaf
va1 vijandelijks gevoelens, €n eischte 100 gijzelaars, buitsn den burgemeesier en de gemeenteraad.

Den

19o

Augustus las men op de muren der stad

Brussel een p'akbrief van burgemeester Max;
waarin deze de komst der Duitschers meldde.
Ds magistraat, die van 't eerst€ oogenblik aJ
zulk een fiere en waardige houdingâârnârr,wââr-

schuwde zijn stadsgenooten tegen alle pan.iek. De
gemeenteoverheden, zoo meldde hij, zouden op
hun posl blijveù. De burgemeesten herinnerde
dan de burgerij aan haar plichl, dsx .vijand g€€n

inlichtingen te gevea en zich te hoeden voor
spio,nnen. Hij verzocht hun de misbru,ike'o t€ willen molden, en beJoofde:

