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zal

[toch1 \-an ons leger

Zçolang ik in le'ven en r,ra vrijheid ztel zijn,
ik uit al ,rnija macht d,e ,rechten cn de waar-

digherd mijner sLadgenoo.ten v'erdedigeu.

!Va1 er ook geb,eure, luisfer naar cte st,em van
bu,rgemeester en blijf hem uw vertrouwen
scheuke,n. Hlj zal u nieg verraden.
Leve het vrije en onafhankeùijke België ! lær,e

uw

B:"ussei !

lg

Augustu's 1914'

P

AD.L'HE

MAX.

St-Joost-ten-Noode, ontmo,ette. hij d,s eerste I)uit-

schers, De burgerneester vrq€g ua,ar de1 kom-

mandant"

Een hooge,r offieier naderde etr riep:
n lVas wo,llen Sie? r
sprsek geen Duitsch, klonk het.

Ik

wenscl.r

den kommandant deI tro,ep,ep te zien,. ru
c Ik vervang hem. Wat wilt gij ? >
r Ik rvenschte da1 dit telegram
e1 burgeineest€r Max haalde een papier uit- zijn zak
uaar den keizer va1 Duitschland werd gestuurd.r

" Wie zijt gij dan? l
u Ik ben de burgemeester van Brussel. Tweeen-half jaar geleden was. Z. M. de k,eizer de gast
slad Brussel. In naam mijn,er stadgenooten
!,e
heb ik hem ontvangen. Daaro,m verzoek ik u,
hem dlt teleg'ram, te sturen. )r
' a Dat is onmogel,ijk; ik kan hct niet aannemen"

"

lk kan mrjn troepen niet in, hun opm,arsch
, r.iep cle officter driftrg.

))

DE GROOTË OORTOG

" Gij kurrt den generaal toch in keunis stellen
va1 mijn v€.rzoek >, antwoordde de burgemeest€r

bedaard.
bur.gc-

rneestsr, Steens en Jacqmain, schepenen, bggrven zich na,ar de Daiilyplaats. Schep,cn,e Lernon.qier bleef intusschen o,p' het staclhuis, voor h,et
gevai clal daar een magistra,at op,treclen moest.
De sekretaris, M. Vauthier, vergezelde de heeren Max, Jacqmain en Steens met een witte vlag.
Burgemeester Max dro,eg een hoogen ho,ed. ôp
den Leuvenschen Steenrveg', âan he1 kerkhof r.a.n

Ik

te ]aten trekken"
tegenho,uden I

llet werd !Q Augirstus. De h,eeren IVIax,

<

,, Gij moet ! lk heb het recht den keizer serl
rnededeeling te doen. ,)
Dç o'lfrcrcr aarzçlde, las daxl het stuk.
In dit tel,cgram, vçrzochl de burgcmeester den
Duitschen keizer, zijn tro'epe11 ni,et door Brussel

<r Wij verliezgû onzen tijd
den generaal meedeelen. u

,t

! Maar ik

Grj zult dus het çlegram aan het opgegeven

adres zenden? >
" Zoa de g'eneraal toestemt !
u

z-al het

n

Wij zrjn het eens ! Illaar wat zu,lt gij

intus-

schen doen? Ge kuat h.ler nict op den straatweg

blij"en"

),

.Burgemeester l\{ax sp,rak dan af, i,n de kazerne
van de Daillyplaats te wachten.
\À/eldra ,kwam de kapiteiu, Krie,gsheirn, die

door den ger€raal afgev,aardigd was. Hij had
een opvorderingsberel van allerlei waren op zich.
Van h,et tei'egram was blijkbaar geen kwestie
m.cer. 1'rouwens hoopte dg burgemeester uatuurlijk niet op inwilligin,g van zijn verzoek, dat
Brussel van dg Duitsche troepe[ verschoond zou
blijven, maar hij had aldus aan de trouwelooshejd r.an Duitschland willen herinneren.
Het rekwisitie-bevcl meldde ook, da1 Brussei
$[ millioên en de provincie Brabant 450 millioern
frank oorlogsschatting betalell moest.
Burgemeesfgr Max verzekerde clen kapiteil alleen voor he1 geweld ts rvijken. Hrj lerkreeg
nog, da1 de Duitschers van gijzelaars afzagen.
Om 10 uu,r 's morg€ns verscheen het toofd d,er
lluitscire troepenkolonris op de Daillyplaats. De

N'g

lg(i

-

i'lagg{tr !\'rIeJt !crdtv,rlreÊ e.n l'ele huizer-r reetls
g'esloten.

I)q burgemeester bevoud, eich rx>g in dc kazerne. ()m twee uur verscneen daar generaal r,orr
Jarorsky met generaal vo11 Arnim en zrjn staf.
De eerste stak den burgemeester de hand toe.
u lk kan uw hand qiet drukken t zei de magisffaat. G1i zijt voor ons de vrj,and, en mijn handdruk zou n4t de oprechte urtclrukkrng

mrjner
g,ernelens zijn.
"
" Gr; heot gelijk ! > bekends de Duitscher.

Dan eischre htj vijf auto's op, voor hern en
r.ijn staf.
l)e troepenr zouden, nu Brusse'l binnentrekken.
Max r'eeo in auto treen.
En <ie lroep,en verscnenen op de Markt, op het
plein, vo,l oud.s herrnnerrngen aan 't roemrijk verJedc"n...,, voor het heerhlk, fie,r stadhuis.
Dc vijanclelljke. legers zoudeà voo,ral over het
grond.g'eo,eci van St1oost-ten-trl ood,e trekke,n. Dç
burgemeester d,ezer gemeente, M. Frrck, hatl

volgenden p'lakbrref la"en uithangen
<

:

Mçdeburgers,

r Ondanks den heldhaftigen weerstand onzer
so,ldaten, zal het Duitsche ieger misschieo het
geb^ed o,nz,er gemeente betreden. L,aat u uiet doo'r
vrees of wanhoop terneerclrukkgn I behoudt uw

urrr lrall*drie bereikte iiet geleitlc
t.eu staf

1;111 11s"1

grrxr-

de Markt'. Warrr altijd tle bloemenver-

koopsters zaten, te mi<ldes van schitterende kleu-

rçn, sto,ndsg nu roo,kende veldkeukens.
I)e Ciroote Markt van Brussel ! Da.ar, tusschen
dal rvonderschoon stadhuis met zijl rank,en torsn, het fijn Broodhuis en de prachtige ger€ls,
gansch Europa door bekend, had het rccht nog
f

il6'1 ge"vl'eld moeten buigen.

Er

rvare,11

burgers

die nu aan Egmont en Hoorne en aan Anneessens dachten. Maar daar was de h'eerlijkq troo,st
<lat hei Recht tocir altijd drq ei,ndzege behaalde.
Fl-oornea scl:,alden 6s trommels roff,eicien.
De officieren.traden het stadhuis binnen. NIaar
r

r.oortdurend ,moesteo zij onclervinde,n, dat er nrle
iets anders is tlan geweld, en wel fierhej<1.

Zoo' r'roeg generaal r'on Jaro.tsky aarr schcJacqmain, of zijn auto's op de binn'enpl;rats

p,cn'e

sfo.nden

?

Ik zal den, deurwaarder lan

dcn burgeme.estèr ontbie.d'en., mijntr,eer <le generaal, en hij zal u
daarover alle inlichtingen geven,, antw'oor'dde
de Brusselschs burger.
< Ik dank u. Verontschuldig mij, dat ik me
rechtstreeks tot u richtte r, hernam de Duitscher,
die den steek gevoeld had.
's Avonds had in een cler zalen l'an het stad*
huis een bijeenkomsl pl,aats van burgerneester
<

M,ax, de vertegenwoo'rdigers van Spanje e,n de

geioo,i in d,e toeko'mst va.n h,et vader'and.
lV,acht u voor eikq vijandelijke daad 1'egens tlst
Duitsche leger I deze 2s.u nuf tsloos zijn voor de
nat,onale vçr'o'edlgrng en kan weerwraak uitlokken.

Vereenigde Staten qn generaal Jarotsky. Deze
legds zijn revolver op tafel.
DE g€zanl van Spanje deed hstzeifde, en, de
Brusselschg magistraat legds zijn potlood nev,e{Ls

Lijke taak, door een kaime en waardi8e houdtng

me,

Uw gemeentetijke magistraten blijves bij u,
gereed u te verdedigen en dg oirde en oP'enbare
verligheid te verzeker,eu. Helpt hen in <Lie mo,eite bewaren'

))

De heer Frick stond nu bij de aankornst der
Duitsch,ers te midden va.tr den Leuvenschen
Steenweg, en hij rièp ziju medeburgers toe:
. Gaat naar huis I Sluit uw deuren en laat de
r,ensterblinden neer I

D

De troepen naderden, kwamen van den læuvensch,en Steenweg op de lanen, o'm langs daar
naar de hoogte van Koekelbcrg te stijgen. Op
d,e ruiterrj volgde vo€tvoik, dan geschui, en hçt
was een lange, machtig,e stoet van wel-uitgeruste

so,ldaten, kloeke wagens, machtigs ka[onn6n,

een optocht als van een leger dat ter revue gaat
efl ni€t ten oorlog. Muziek schalde en de, rnan,nern
zongen ds r Wacht.am Rhein r.
Duitrchland wild'e Brussel zijn g,eweldige mili.

taire ,machine toonen, en menigeeu dacht aan
't eig€n, dapper, maar zao armoedig uitgerust
legertje. dat teg-€n al dit geweld slechts zijn onrerzettelijkheid en de kracht van zin goed recht
stellen kon.

Droefheid en w€emo€d vervulden de hart'en'
Woede deed he1 bloed bruisen, maar men g'evoeld,e zijn machtetooshei'd. En nog nijdiger werd
meo bij het ziel van vrouruen en deernen, clie
reeds- de vijandelijkq soldaten bij hun rust omringden eo sigaretten, vruchtsn, chokolade en
drank uitdeelden, onder het maken van grapje6.

beide wapens.
De generaal zei:

u't Is mijn gewoo,nte,

rnijn revo'lver hindertle

)l

Mij ook ! ,, verz'ekerds de Spâansche gezaut.
Burgemeester Max was op alles voo,rbe,reid.
< De omstandigheden zijn €rn,stig ri, had hij
verklaard. u Ik moet mij als een man ge<irager:.
ik ben ongehuwd en heb niet het onderhoud op
mij van een gezin, een verontschuldiging die anderen voor hun zwakheid zouden kunnen inroepn. Ik kan mijn leven offeren. >
Hij had vddr d,e11 intocht der Duitschers zijn
testalnent gemaakt.
<

.Intussches had Sixt vo'n Arnim, kommandant
van het 4u l.egerkorps, ook een plakbrief laten
uith'angen. D,eze was 6 het Fransch 6s in het
Duitsch opgest,eld. Men las r
< Duitschg troepel zullen h,e,cl,en en op de volgende dagel doo.r Brussel lrekken, en door de
o,mstandighedel wo'rden ze gedwongen van d€

stad inkrvartiering, voedsel en leve.ringen op te

eischen. Al dez.e opvorderingen zulles regelmatig
door bemiddeling van de ge'm,eenteoverhsid gedaan worden.
Ik verwacht dat de bsvolking zich zonder r,erzet aan deze oorlogsnoodzak,elijkheden zatr olnderwerpel en, in 't bijzonder, d,at geel enkele
aanslag op, d,e veiligheid <ler troepen gepleegd en
de levering spo,edig voldaan zal wo,rden.
In da1 geval geef ik a"e waarborgen voor het
behoud de,r stad en de veiligheid der inwoners.

-

16i.

Een Duitsch4 odficier, piah,elm oP trct hoofd, sigaar in des mond, trad het kabiaet van den br:,rg'emeester binnen, zonder aich 1s iaten aandie'
IiCn.

* Gij zijt een onb'eschofte kerelr en ilc v'ereoek
u heen te gaan >, zei de heer Max.
i)g cTficrer lveigerde, en de magistra'at verzocht generaal Jarolsky eens bij hem te willen
komen.

Deze verscheesl dadelijk en vernam het ge-

beurde.

De generaal gal zijn ondergeschikte e,en ferurtbrander en lie6 hem zijn verontschuldrgingen aanbieden.
Nr.s1 mrnder fier toonds burgemeester- illax
zich in de vo,lgende proklamatie:
u Ik venreem, dat in sommige stadswijken zekerq lieden, zich uitgevend als handelend in naam
va11 het Gemeentebestuur, v,an d,eu,r tot deur zij,n
g€gaan, o'rn de inwoners 1e verzo'eken hret û"ationaal vaandei va,n den gevei weg t4 nernso. Ik
verkiaar, da1 het bestuur aan nremand een op
dracht heeft gegeve,n, di,e zoo, in strijd zou zijn
rnet d,e vader,iandsche gevo,elens welke het beme11

Vo'n der Goitz Pasha, eerste.goeverneur \:an
België tijdens de bezetting.
lVloesten er echter, zooals het ongelukkiglijk
elders gebeurd is, aanvalle1 op ds troe-p€n, schoten op dg soldaten, branden of ontploffingen van
allerlèi soort voo,rkomen, zo'u ik mij gedwo'n€I'en

te treffen. >
zich
Max
richtte
eveneens tot
Burgemeester
zijn stâd.genooten. En men las zijn berichten:
zien

der strengste maatregelen

,r

u

Medeburgers,

I)s mogelijkheid, gisteren door de gebeurtezal zich verwezenlijken. Duit-

rriss€n voorzyen,

zullen door Bruss,el trekken. Een
deel daarval zal ia de hoo,fstad kantonneeren.
De bevelhebber dezer troepen heeft mij de verzekering gegeven, dat.floah personen, noch eigentiommep aangevallen zullen wo,rden, De gemeentçbestuu,rders blijve11 hun ambt waarne,men. Ni'e"
mand moet er aan d'nken zltch zelf recht te doen.
De grievsn, die zouden kunnen oprijzen, moeten
aan de gemeenteo,verh,eid gemeld wo'rdgn, die ze
rr't den weg zal trachten te ruimen. Ik doe een
nieuw beroep op de kalmte der bevo,lking. ,
sch,e troepen

Verder tro'f de burgemeester nog eeinige zeer

verstandige maatregel,en. Op den w,eg, die de

Duitsche troepen zoudel volgen, Leuvensche
Steenweg, Bisschofsheim. Kru.idtuin, Antwerpsche Laan'en aanpalende strat6n, moêsten de
herbergen, restaurants enr alle drankhuiaen geslotes blijven,, van 9 uur 's avonds tot 6 uur
's ,rnorgens.
Als soldateli en officiereo aan de, g"emeenteambtenaren bevelen gavetl, moesten deze antwoo,rden, dat zij dergclijke bevelen aan den burgemeest€r hadden over te brengen. Dit was om
te voorkomen, dat de Duitschers maar dadelijk
de bedienden enr agenten als, in hun d,ienst staancle zouden beschouwen,
De heer Max toond,e zelf het

flinke voorbeeld.

,
's Avonds

zielen.

vloeide d,e grijzs stroom nog altijd
m.aar voo,rt. Brussel enr voorstede,n zaten vol
I)u.itschers. Al,Ie kazernen \ryaren bezet. In ve,le
bijzondere woningen ook iogeerden officieren en
soldaten.

Om

I uur 's avo,nds heerschte

op de Rogier-

plaats een oogenblik van hevige spanning. Het
scheen alsof het drama van vele plaatseo zich
weer herhalell zou. Op dit uur hoorde m€n e€n
knal.

r Ziviiistenl r klonk het al. tr Man hat ger
En soldaten grep€n hun g€weren vast, l€gden

schossen I

feeds aan, to€n €en officie,r toesneide en gelaagd

u.itriep, dat het schol vas zijn revolver \/as, dren
hij wa1 te ruw op een tafel van een terras had
neergelegd.
Op het stadhuis, wapperden nog de Belgische
e11 Bruss,elsche vlaggen, maar de vijand had er

dg zijne naast geheschen. Dat was een pijnlijk

gezicht.
De Brusselsche bladen hleldel eensklaps op te

verschijnen. Ds b,ureelen waren gesloten. I)e
dagbladschrijvers begrep,en, dat hu,n pen nu mâar
rusten moest. De Duitschers zouden daarove3
ge€n macht hebben. De jo'urnalisten aan=
vaardden ge'ert, censuur van hem, di,e geen recht
had ze hier in te stellen.
Altijd maar troepen !
< Nach Paris t > schreven ze op hun wagens en
kanonnel, babbelden ze e,lkander na.
Vtaggen, 'diE den vo,rigen dag vsrdwene'n \ilaren, versch.enén wee'r. Men luisterde naar burgemeester Max. Dezq logeerde op het stadhuis.
Men had voo'r hem een bed gep,laatsl in d,e Kollegezaal,

In d'e Gothische zaal stonden acht.ledikanten
voor de Duitschers. Sixt vo,n Arnim had zich in

't gebouw gevestigd.

Op het portaal der eeretrap

was een Duitsch bureel ingerichl.
. 's Zaterdagt, 22 Augustus, v,erschgel een nieurve plakbrief ,- nu een echt Pruisische !

*

i;Jz

*

!, on Lochow, rnIân ierie-generaal,korn,rna:rdan{
van het 3u leg.erkorps, m,eldde : dat de uitvoerend,e en besiûrende macht in de b,ezette provinciën
o\,'ergeg'aan was op d,g opperbevelhebbers der
Duitsche troepen. En verd,er :
u Ik lt'aarschuu' de b,evoiking zich mstig tc
ho,uden en ha,ar burgeriijkç bezigheden voo,rt te
zetten. \Àrij vo,erel g,een oorlog tegen vreedzai-nc

jtru'o,ners, maar slechts t,ege.n he1 leger, , _
Eiders had, rnen he1 an'ders ondervonden. I)c
Pruis herhaald'e dan logrnaa,ls zij;n v,e.rmaning€n
toi rust en eincligde als I'o,lgt:

u De ber,vouers cler huizen, waar rren rv'apens,
munitie, o'ntp,loffingsstoffen vinden zo,u, mo€ten
vreezen gefusillee.rd ter u'orden gn huu huizen in
brand te zien steken.
\Vie gçv'apender) tegenstand biedt, WORD'I
GEFUSILLEERD.
Wie zich tegen de Duitschs troepen zal \'€,rzettsn;
lVie een aarlslag op hun gewondetr pleegt;
Wie met L'e n wapen in d,e hand bevo,n'd,en

wordt,

ZAL INSGF:LUKS GEFUSILLEERD \\TORDEN. D
Ds Duitschsrs hadden bezit genomeB van het
ministerie l'an oorlog. In de andere dep,artementen waren de ambænaren no,g op hun p,o'st.
De vijand v,ergat ook de Sta"ritskas rriet. Ëe,n
officier: en tw,ee mannen verschenen met een wagen v.lor de Nationals Bank, waa.r d,e hee.r Van
ti,er Resl huri h'eel beda.ard vertelde, dat de
Staatikas gee11 fondsen, maar wel veel schuld
had.

Hij

De duivel: Goed, zoci. Dis hultur is ook de mijne.
iP. De Jong, in d,s ( Amsterdammer t,.)

bewees he1 doo.r onloochenbare stukken,

Voor het Paleis 'd,er Natie, het Jubeljaarpark,
het ger€chtshof, op de Rog,ierplaats stonden kal1o[rlr€rr, Reeds z,ag m,en sold'aten met een armband u Poùizei r, rr,ââr meer waren de spionn,en
is burge,rkleeding te vreezen, diE zich reeds oncler de menigts g,emengd hadden om te luisteren
en ts ]o€ren. En velen die,r kerels hadden in o,ns
nridden ge$'oond, spraken olnze taal, kenden onze
gewoonten,
Zag men, de sold.atcn, die de min.isterieeie buree'len doorzochten, nlet begeleid wo,rden doo,r

een Duitsch €lcktricien, diq

in

d,eze lokalen de

leidingen aangelegd had?
De stations wemelden van troepen. In '1 pa.,rk,
dat r,oor het pub'liek gesiotel was, zag men al*
lerlei voertuigen. Ds Wetstraat was voo,r- de ministeries gebarrikadeerd.
D'e heer Max verzocht de tr,evo,lking, niet m€er
voor de kantonn'ementen t€, blijven gtaan"
De vijand vo,rderde' veel op. 'I'al van burgers
zagen hun goederen, lr'agens, paardea weghalen,

Égen een tron.
Von Bùlolv achttq he1 loodig, de inwoners nog

eens te waa.rschuwen. Hij liet het gebeurde te
Andenne bekend maken, maar natuurlijk op zijn
manier,

De Brusselaars bleven van nieuws verstok€r.
Wei werden er bladsn ui1 Antwerp,en en Gent
binnengesmokkeld, maa.r de groote merigt€
kreeg dle niet. En zoo kwam het, dat er allerlei
geruchten ds ronde deden. \!'e zullen ze hier niet

herhalen. jUleen van één v'illen. we even spr€kefl.
Op 2i Augustus srsrtl gr eensklaps verteùd, dat

lranschen c1e stad naderden en er in de straten gevocht,en zo,u word'en. Sommigel beweerderr
de Bo'ndgenootren gezien te hebben. De politit.
:rgenten gaven de mensch,en den raad,rmaar gaul\'
naar huis te gaan, e,1 de lrams werden besto,rmd.
Als een vuurtje liep dq goede tijding rond. De
d.e

Ekonomischs 'lramrvegen staakten des dienst.
In de voo,rsteden wareD er al, die tp een trionrfantelijke intrede rekenden.
Brussel z<ru dien d,ag nog'bevrijd wo'relcu" l)e
Duitschcrs .lvaren in' de 'r'z,rl geloop,en. llen had
het immers altijd gezegd, da1 men ze uoel ergens
krijgen zou, e.n d,e Bo'ndgenooten hen lokten rvaar
ze herr rvilden r-erplettersn.
Ma,ar o'p die vreugde volgde rveer grjcr:end'e
teleurstelling.
Duitsch.ers hatlden, bij Berchem-Sinte"\gatha
burgers gedrvo.ng,en loopgraven te ,rnaken, Buitenlieden waren n,aar Brussel komen loopen, om
aan dien hatelijkes arbeid te ontsnappen. Was
het geruchl aldus ontstaan?
O, nog dikwijls zou een dergelijke tijding de
menigte verblijden. Men gelooft zoo g,aarn€ wal
men wenscht. En, wat kenden wij va1 ootrlog?
De Duitschers stelden in hun land de bezet-

ting van

Brussel

âls een grootsch

u'apenfeit

voor.

Zoo schreef ds c \Iolkszeitung r: u Na esn
wanhopigel tegenstand varr he1 le'ger eri de tre*
volking, maakteg onze troepen zich van Brussel
meester r"

Nad,erhand zutlen we m,eûr vafl

dç

ber.etting

*

]fl'',t

neus en ooreû vastgegrePen en gedaan alsof hij

dat wilde afsnijden; zij hebben mij gedwongen
langell tijd iû ds zo,n 1e kijken. De arrnen van
den smid, die m'et mij gevangen was genoment
hebben zij gebroken €r daarna den man gedood.
Op een glegeven oogenblik hebbsn zij mij in het
brandend, huis van de1 burgemeester doen binneng'aa,n en mij er dan lveer uilgehaald' Dat
h'eeft zoo den heèlen dag geduurd.
Rond 6.45 uur lieten ze rner lo,s. Eerst w,erd ik
no.g met een ,rijzweep geslagen" Ik was bebloed

en viel buiten kennis. Terug tot het bewustzijn
gekomen, bevâl een officier mij op to richten en
deecl

.:,. .'.,.{d

"

:

.1"

,4-.'

mij we'ggaan; toen, ik

ee.nig'e ,rn€ters was

verwijderd,, scho,ten' zij op mij. Ik viel en bleef
r,-oor dood liggen. Dat was mijn redding.
Zij hsbben beweerd, dat uit den toren op hen
rv,as geschoten, ; dat is orlwaar, w,ant de kerkdeur
was gesloten. Zij hebben clezE i,ngebeukt en vonr{et de kerk ledig.
rrnii 1os te laten, hebben zij de Belgi
'\lvorens
vlag g€nornen en haar in kleine stukjes ver-

,s6lE

scheurd,

n

Een inwoner van Schaffen, en €€n oude man

Ka

non n ier-telefonis

1

.

+nz€r hoofdstad.,meedeeisn. 't lVordt
lveer ons eigen leg,er clpzoeke,n"

tijd da1 w;.1

XXIX.
DE GRIJZE STROOIII DOOR BELGIE.
MiddenrBelgie was clus i1 tle macht der DuJt-

schers.

AIs la.atste bedrij{ van ons leg.er, beschrsves
we he! hevig achterhoctlc-ge'u-echt bij Aarschot.
\''coraf rvas Diest bezet. l)aar had een kleine
gro,ep' ja,gers-rvieirijders ,nog eenigen tijd de Duitschers o,Pgehouden, cr1 ilaar g.ewoornte koelde c,e
tijanci weer- zijn wiaak ove,r âat verzet op weerlo'oze burgers, ond,er rneer te Schaffel en Molested,e,

De p'astoor vati Schaffen verklaarde, aan, de
r:fficieele kommissi,q tot on'derzo'ek, laet volgende:
< Ds Duitschers zijn Djnsd.ag lg Augustus,
qrnrstreeks 9 .uur, als een zwerrn te Schaff,én a.an*
gektmen. Aan 1?O huizell hebb,e11 zij het vuur
gestoken- Zaowal duizend m,ensch,en, àijn zonder
dak. Ook het gemeentehuis en de pasiorie zijn
afgebrand. T'en ,minstr 22 personsn zija, zond,er
r:enige redeû vermoord. 'lu'ee .ma6,nen, de genaamden Macken 61 Lo,ods, zijn met het hoofd
r-rml,aag
_levgnd begr,ar-çn geword,eg. i1 tegenwoordigheid van hun vro,Lr!r.'; de Duitschers hebtrcn mij in mijn tuin aangehouden en mijn, han.
den og nr.ijn ,rug gcbot:den. Op alle wijzèn hebben zij mij mishandeld; zij h,ehben vooi mij een
galg ge-reed gemaakl en g'ezegd, dat zjj mij zouden ophang€,n ; een a.nrler heeft mij bii hoofd,

te Molested,e, w€rden vastgebo,nden gn levend vgr*
brand. De beul,en, ontdekte[, te Schaffen, in een
riool, een' mo€d€r 'met haar twaalfjarig dochtertje en schoten'beiden dood. Een negenjarig kind
viel eveneens onder een kogel.
Franço,is Olyff, dis kort na 't gebeurd,e de omstreken van Diest bezocht. vert€lt in zij;n boek
joug n:
" La B.elgique sous le
o Vap Schaffen naa,r Meldert zijn vels huizen
r,-ertrrand, weinige zijn gespaard gebleven.

Zoo is,h,et ook tusschen Meldert en Lummen.
is ,laatstgenoemd dorp zijn veel woningen
afgebrand. De kerk is ongehavend. Van de
pastorrier. blijven .alleen de .m.uren over. Dg Statiestraat is geheel v€rwo€st. Van' het gemeenteh-uis tot aanr den weg naar Beeringen is 't stechts
eeri ruine. De Duitsch,ers ïr/a'r€1t reeds eenige
dagen ts Lummen zon'der er krvaad aan te richten. Maar clen 19" Augustus ve'rtelden militairen,
dat er dien d.ag iets zo,u gebeuren.
O.m; 7 uur 's avonds klonk o,p den, weg van
Fl'asselt, rioor het hu.is van den dokter, €en schot,
Dadelijk stormden d,e so'Idaten uit de huizen. Een
rij wagens reed juist binn,en. Ook de militairen
van den trei.1, beqo,nnen te tieren en te schreeuwen en in alle richtingen te schiet'en. Honderden
kogels wer'den, in de huizen enr tegen de gevels
gevuurd. en da1 duurde een: uur trang, tot dat
alle menschen hun woning verlaten hadden,. Dan
ving d,s plund'ering aan. Men laadde, wijn, levensmiddelen. meubelen op de wageûs, die v€rvolgens vertrokken, Daarna stak men de huizen
in brand. ï)efl ganschen nacht woedden de vlamVlaar

men.

Dri,e perso,nen w€rdên, gedood, een g€k\rtetste
b,ez*r.'eek

nadien. Ook zijn er later van de to€n

opged,ane ontro'ering p.esto'rven.

ter, M. Briers. in de

De burgemees*

letterkunde b,ekend als
Georges Virès,zijn schoonbroeder €fl eLen vriend,
r'luchtten met hun gezin in de bosschen, Zij ontmoetten ,cla,ar bijna al de,bewoners van het dorp,

rn'et de kloosterzusters, die het FL Sakrament
m€egqnomen hadden en de Komrnunie uitdeelden

-184hun o,v€rsten, dat 't-e do<tr burgers van Diest
aangevallso wareû.

Den volgenden, dag, .Zondag. kwam e.r een
vijandelijke lrosp binnen. Juisl was dg mis van
haif-twaalf begonnen.

Dg

Duitschers namen

de mannen .die ze ontmoetten gevangen en ornringden dan de St-Sulpiciuskerk. Alle uitgangen
werden bewaakt.
De bu,rgemeester vroeg waarorn dit alles geschiedde.

Eea offlcier antwoordde, dat hij een o[derzoek
kwam instelien naar gen franc-t.ireursdaad, en
to,t verbazing van de Diestenaren, beschuldigde
hij nu deze;r een patroelje aangevallen te hebb'en.

Gelukkig werd s€n der gewonden van die patroglje nog in het stedeke verpleegd. Een rneisje,
dat hem verzo'rgde, stelde nu aan den officier
voor, dien gekwetsts als getuige te ondervragen. De oversts stemde to€, en de Duitscher bekende door Belgischs rnilitairen aangevallen te
zijn geweest. Een kwartier later bezweek de gewond'e. Zæ'had Diest een angstige ure g'ekead.
w*s moet€n nog een stad van Midden-België
'Waver,
vermelden, en wel
waar men op den 20"
Augustus de eerste' Duitsche troepen zag. Yan
's morgens ? u. 35 tot B uur 's avonds trok het
leger onafgebroken door.
't Was het 7u ,[eger, een 60.000 man sterk,

Dg oorlofJssirène: Nog meer

! Nog

meer

!

aan vrome zielen, die van angst beefden.
'Was bij den gloed van het brandend dorp
'1
een tooneel vot woests grootschheid, h,erinn,erçnd

aan de sombere dagen vas den Boerenkrijg'.

To'en de brand uitbrak, smeekte men den prin.s
van Beieren, die in het kasteel banketteerde, het

dorp, van vernieling te spa.rsn, maa.r de Duitscher bleef onverbiddelijk.
De weinige wape[s der bewone,rs van he1 dorp

waren ingeler."erd en voor alle veiligheid begraven. geworden. Alle inwoners, gnsl q/i,e, wij spraken, zrvocren dat geen enkel burger geschoten
had.

De Duitsche ge'w'onden, die in het lokaal vau
het Roo'de Kruis l'e,rzo'rgd werden, vuurden ook
door cle ram€n en bestookten de bevolking, die
doo'r.haar verp'l'eging hen misschien van den dood

ontrukt had,.
Tot zoover deze getuige
Ev€neens Midden-Belgie heeft veçl geleden.
\,\/eldra zullen we 't drama van Lèuven beschrijr.en. O,ok 't lot 'rran Diest hing als aan een zijden
r>

dr,aad je.

Dit oud stedeke, met zijn voormalige vestingwerksn, die meer als wandelplaats dan als militaire stellingen dienst deden, was beschoten geword€n, daar de karabiniers, zooals we reeds
zeiden. er tegenstand boden. Maar Diest had
1s6x u'einig geleden.
Eenige d'agen later botste er een Duitsche patroelje op een Belgische; van de eerste vielen er

vier ruiters. f;s 6r'srlevenden vertel<len n,u

a,an

vo'etvolk, ruitsrij en geschul. Dea dag nadien
golfcle de strooni nog voort.
's Avonds, om I u. 15, klonken schoten. Dc
burgerij had al haar wap,enen ingeleverd. 't w*aren natuurlijk, zooals in andere plaatsçn, dronl<e1 of overmoedige soldaten die' hun geweer afvuurden. En weldra floten ko,gels in allerlei, rich-

tingen. Een officier werd gedood.
Dg burgemeester, een schepene, een handelaar
ç1 zijn zo'o,n werden nu u.it hun wo'ning gehaald'
en den ga'nsch'e1 nachl rondgeleid en mishandeld.
Tegelijkertijd k.r'aaide cle roode haan. Zooals men
merkt, 't is a"ltijd dczelfde geschiedenis. Vier-envijftig huizen werde.n geplunderd en in brand
gestoken.
Den volgenden morg€n slo,eg de ko,mmandant
Willebrand de stad met €en oo,rlogsboete van
10,0.000 frank, die bin,nen de 48 uren betaald
nroest u,orden. De meeste inwo,ners waren ge-

vlucht, en 't was moeilijk om die som bijeen te
l<rijgen. N{en verzamelde 53.000 frank. waarvan
ti2.000 frank gestort werden.
Den 22n Augustus knalden weer scho'ten, maar

de bevelhebber sche,en nu toch te willen begrijpen, dat d,e burgers onschuldig waren, en hij liel
het dan bij een p,roklamatie met bedreigingel en
bij ,rekwisities. Waver mo,est binnen de 48 u. aan

de intendance te Gcmbk-ret's leveren : 18.000 kikr
:reel, 2.50O kilo errvten en boonen, 300 kilo kofiie. il00 kllo zout, 3{X} kilo suiker en 12.00O kilo
h:rver.

De l)uitschers sloegell botendien 20'00t) kilo
in 't station aan.
Nogmaals trachttcn de Duitschers ult 't gebeurde van den lln Augustus munt te slaan. De
nreel

te

Gembloers beweerds, dat
! mlllioen in goud had
seèischt, 2 millioen onmiddeUijk te storten en l
rnillio,en op 1 Sept.,als straf ,om<l,at burgers op tle

Duitsche g,eneraal
\io,rst r:on Bûlorv

bij brief

*
Duitschers gescho,len hadden. Bij niet betalrng
zou de gan'sche stad afgebrand worden.
De gemeenteraad ve,rgaderde. Nooit had men
bewusten brief ontvang,en. Een kolonel-afgevaardigde hield vo,l, da1 d,e'gemeenteraad in gebrehe
lvas, De burgers b,eslisten da,n, t,6r trachten tegen
2 September een miJlio,en bijeell 1s krijgen, op
voorwaards, dat het leven en de eigendomrnel

der bevo,lking geëerbredigd zo'ude11 wo,rden.
De kolonel nam het voo,rstel aan, maar eischte
dat tien gijzelaars hem naar Gembloers zouden
r"ergezellen.

Waar zx)'u ûr,en een mi,llio'en vinden?
Het gemeentebestuur vroeg aan gen.graal volr
Emrnich, om €.en ond,erzoek naar 't gebeurde in
te stellen. Dg gijzelaars blsv,en twee maanden
aTwezig eû moesten de Duitsche tro,epen tot ttl
Frankrijk volgen. Van het miliroen sprak men
niel meer, maar de 10O.000 frank, o,p !! Augustus geëischt, mo,estss ten vo,lle betaald word,en.
Zoo gedroeg zich het'Ieutooen-1,eger, da1 door
België naar Frankrijk trok.

Ornze troepen bevondel zich dus binnen den
Antwerpsche.n vestinggorde,l.

Stoutmoedige uhlanen trokkel zelfs naar
Vlaanderen. Den 22" Augustus verschenen ze in
't lan'd vas Ouden'aarde en onbevreesd trokken
ze den weg naar Kortrijk op. -fe Ingooigem ve,rtr:onden .er zich twaalf. Tegenorjl de woning van
tlen bekenden p,astoo'r Hugo Verriest hielden
zre voor ee1 herberg stil. Ze eischten e,e,n ham,er, ssn, nijptang, eieren en wijn.
Een vrouw ,en twee do,chters waren b,uiten gekom,en, ,m,aar zij begr,epen de kerels niet. Dezen

rs5 -rug, el1 tot voorbijgangers zei hij treurig : a K4merade'n all tod r,
Dien 22' Augustus dan, was er te Kortrijk gevochten. In, deze stad bevo,nden zich een viiftigtal Fransch,e dragonders, die bij den Po'ttelberg
Duitsche vsvkenners ontmoetten. Enkele uhlaneû werden gçdood, anderql gewond' Een werd
gevangen ,genom'en sn 5rnsekte wanhopig: tNicht
ichie,ssen ! r, Men bond hem' ds handen op den
rug', .mâar de Duitscher kioeg va1 dorsf._ Men
gool hem bier in den mond.Een dragonder_ kwam
àan arm aan arm met zijn gevangene de stad
in. Men leidde nog andere Duitsche'rs bi:r,nen.
Die dagen slroo,mde ook, langs de Scheldevallei, ee,n D,uitsch leger paar Frantrijk' Dç weg
was vrij. Ds Engelschenr zo'uden hun stellingen
tusschen Mons en Binche mo€tsn verlaten. En
nu woelde de machtige stroom van Duitschers
l,angs Berchem, Kerkhove, Ruy€n, Avelgem naar
Doornik eû v€rder over de grens.
Dg wagens 'ss kanonnen daverden ove'r de'weg'en, eû altijd maar'door marcheerden regiments1 aan. En zoo was het o,p alle w€geJr naar
F,rankrijk.
u Nach Paris ! D was de leus van deze troepen'
En loen gebeurds in Vlaanderen dje algemeene
vlucht van man.nen en Jongellngen'waarover men
lat,er hartetijk gelachen heeft €n nog altijd
spreekt als, van dça u Vliegenden Maandag n.
u

De Duitschers flemen de mannen

m€t !

I

rverden o'ngeduldig -en één m,aakte a:aar de, meis-

klonk het.
Het nieuws ging bliksems,nçl rond, .r,ran ge
hucht toi gehucht. van dorp tot dorp.
De vro'uwen wee'aden, maar joegen zelf hun

Ds vader der m'eisjes werkte wat verder op
zijn akker. Een dorp,eling klr,'am naar hèm toe*

kwam

jes ees wat dreigende beweging.

geloo'pen sn. riep, dat de Duitsche,rs zij,n do,chters
wilden rnishandelen.
De man onrtstelde en wilde zijn kind,e,ren ter
lrulp schieten.
Een misverstand, en zoo, ko'n, een woest toorneel
rlntstaan.

Eer verstaudigs grijsaard. zag he1 gevaar. Het
iv:as pasto,or Hugo Verriest. Hij kwam uit zijn
woning ,en v.roeg' kalm aan de Duitschers wat ze
beg'eerden. Veel volk tropp'elde sa,rnen, en Hugo
\'/erriest zou trachten dç driftige ,ruiters maa,r
z-oci gauw mo,geJijk van de çra,rochie weg te krij-

geo.

Ds uhlancn, wilde,n een hamer en een nijptang,
cm €en zadel te herstellen, en r;erder hadden zrj

do.rst. Hugo Verriest bezorgde hur.r h'et g'er,eedsch'ap en wist ze clan rnet een pâar giazen wijn
ic doen vc.rtr,ekken. 't Gevaar was door zijn ver*

standig o,ptreden afgeweerd.
Omstreeks dien tijd lieten de uhlanen bij Aa1ter de riggels vap de lijn Brugge4,enl springen.
IJcnig'en hunn,er hielden met hun revolvers het

"stationspersoneel

in

bedr'vang e:n de ande,ren vol-

trol<ke11 intusschen h,e1 rve,rkje,

Dau

zw,ermden

de Duitschers \.rreer verd,er. Maar dikwijls botsten
clie uhlan'en op, Be'lgisch'e vliji,r'illigers en gendar-

men, erl dan vielen er gewo,nden en do'o'den.

Zo<-r

l<eerde dien 22'' Augustus, langs clenzelfde'n weg
van O4clenaarde-Ko,rtrijk, 'een enkelç uhlaatt te-

ochtgenooten. e1l zo'nen heen.

't Was c,en algemeene uittocht. Een groep
ia e,en'dorp aan. De bewoners keken

ve'r-

baasd op,
u

De buitschers rlemen de mannen' mee t I riep

men.

En ook dit dorp liep heen, om €en

do'rp eveneens aan

't

voù.gend

loopen te brengen-

Waarheen? Dat wist men niet. 't Kwam er
ook ,niet o,p,a,an'.. als men maâr weg' was, hgt
r*oorden in !

't Ging o,ver d,s wegen en. padea,, over dç vel-

! Mannç1 van allerlei stand'
d,eftige heer.en en werkiieden op klompsn, allef,i
renden mee,
't Is waar, so,mmigen bleven liever op 't dorp,
n1âar ze legden zicf te bed en geb.aardel zich
ziek, o,f ze-kropen' m€t een voorraad levensmicl*
clelen achter stroo en hooi, in de schuur en z€ifs
irr dcn beirput.
I{ond,erdén \Luchtelingen brachten den nacht
<len en dôo,r bosschen

irr de' bo,sschen vân Knesselare doo'r.
l,laar eind,elijk bleek de gansche oorzaak dier
1>aniek.

Drie clro,nken kerels, i1 ds o'mgeving van. D'enrlerleeuw, hadden Duitschers bespot. Zii werden
vastgegrôpen, gebo'nd'en eR een eild meegevoerd'
Mén*hatl daf gezien,, en dadelijk onrctond het
:
{erucht
u Zr: lcrneg. de uralrl]'en tnee I >
jaarl I iclonk het r'r'at
".fa allen, \'an lB tot 50
r',erdçr,
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Serajewo, waar aarts-hertag Frans-F-erdinancl verTn{-lord lterd

( Ze mo€ten

m'et d,e Duitschers meevechten te-

gen de Franschep !

* verteldE men weef wat

ve,r-

der.

Toen de waarheid, bekend werd, kesrde men
haastig naar huis tsrug. De verstandigsten lach^
ten, om 't gebeurde en vroegen elkaar of ze o,ok
gaan loo,pen waren.
'1 Dwaasl warcn zij, die beweerden n'iet gevluchl tç zijn, maar wel een boo'dschap te hebu"
ben gedaan...
I\{eermalen heeft m,en die lied,en b'e'spo,t. Dar
is geheel onrechtvaar'dig. De Duitschers hadden

"ivaarlijk al genoeg' schandalen bedrsven, om
d6 bevolking t-anlrouwen in te boezemen.
, Ep hetgeen op dien a Vli'eg'enden Maandag ,
nngegrond bleek, w,erd, het tv'ee jaar nadi.en, bij
de deportatie geen qruwe{ijke rvaarheid?
Zoo golfde dus de grijzg stroom van af den
Rijn do,or België. Laten we even dat leger vao
nabij, bezien. of li'evsr, luisteren we n'aar hetgeen
Alex. Powell, d,e' bekende Am'erikaansch,e oortogskorresp,ondent. er van vertelt i1 zijn me'rk
waardig boek u The fight in, Flanders r, :
u Bij Sottegem,D, zoô verhaalt hij, r waren wij
eensklaps te midden van het Duitsche leger, dat
zich langs drls gelijklo,opendE wegen b'ewoog.
De Amerikaansche vlaqgen vanr onze auto' detlan uitmuntend dienst ,als p,asp,o,orten. M'en zo'u
lezegd hebben, da1 dgze, sto,et noo,it een einde
ling nc-en. Wij reden langs r:egim'e'nt na regi*
ment, briqad,e na brigatle; dan husaren, kurassiers, uhlanen, veldbatierijen, we,er vo,elvork, ka*
nonnen, ambulancies met verblindende 'roode
kruise,n op de zeilen; dan reusachtige belegerinqsstukken, elk met mceite voortgctrokkel
doo,r d,erliq p,aard.en, ,en hun sombere muilen t'en

; gcnietroepcn. mijngr,avers, g.ewapend met hoLuweelen e'n spaden ; waqens b,elad:€fl mei balken. of een massa zijde, die een bal1on bleek 1e zijn; 'rvielriiders. het Seweer o'ver
den' schou,der, g,elijk jagers ; de beno'odigdheden
v-an vliegtuigen, gro,epen dokters, gebaard en
getrrild ; geblindeerde auto's, bcseh,erm'd door
hem,el richtend

van vo,ren omgeboge.n staien riggels; batterij n,a
5a11erij, u pampan's n {snelvuurkanonnen), en

d.an batterijen machinegewererl; weer uhlanen,
weer laRsiers, welker va4ndeltjes bo,ven de shako,
als witte en zwarte, rvolkies, rviegelden in den

wind. Dat alles stroomde

o,nwe,erstaanbaar

Frankrijkwaarts.

't W.as he.t 9u veldleger, samengesteld uit de
blo,em van, h,et Duitsch,s rijk en dat de prachlige
troep,en van de keizerlijkq garde bevatte. At de
mannen $riâren jo,ng. Hun uitrusting scheen mij
volmaakt to,e. De pa,ardsn waren wel g,e\.o€d en
rnerzolgd.
Ik zag vijf 'reusachtig,e houwitsers, elk getrokken do,or 16 paar paarden, en weJke van op een
afstand van 20 kilometer €en stad in gruis kon*

des leggen.
Niets was hier aan het toeval.overgelaten,
maar alles tot in de im,insts bijzonderheden rn de
puntjes verzorgd.
D,e kaarten van België, wâârvan alle officieren
en o,nder*officieren v<.mrzien waren, leken me, o'p

gebied van,plaatsb,eschrijviing', modellen. Elk

pad, ied,ere hoeve, h.et ldeinste bo,schie waren er
op raang.eduid" Zij waren minstens 266 gedetail*
le.erd en misschien wel

mélr dan clie van

<Jen

Bel-

gischen hoofdstaf.

Aan den kant van, den wsg zag ik een, enôrm,en rvagen, die e,en vo,lledige drukkerij bevatte
en de morgenuits,aaf van de a Deutsch.e Krieger
Zeitung , voor de s<lldaten ger,eed maakte. Het
blad bevatte vo'o'ral Duitsche overwin,ningsberichten, vraarvan' ik noE no,oit had hooren spreken,
maar welks ds trr:,epen toch gr,oo,telijks, schenen
op te beuren.
De veldkeukens ro,okt€n en de koks. rnet hun

witten voo,rsch,oot. vulden de kommen der voo,rb.ijtrekksnds s'oltl.aten met. so,ep, zonder d.at de
mannen f,eitelijk hun rangen mo€st,en. .r'erlaten.
Schoenmakers. zaten oo hurt voertuigen el,en rustig de laarzen te herstell€1l, ,2t5 bevonden zij zich
in hun werkpla,ats €rg"ens ira 't * Vaterland u" Op
oorlogskarreties, me1 twee wielen, stoûrclen fle.

-

.L)e

lr1 I

-

kindcrrneid, oi h{le sommige Duitsche
o'R2q" tfoel)€Il poogd'en te r,erschallcen

silioù]nefl

gen machinegeli'er€n klaar, om tlaclelijk

ais

{ n€st D o,pgestel'd, te' kunnen worrden"
IJitmuntend stak o,ok dg geneeskunclige dienst
i1 eikaar. Men had h'er niel.s â,an een g'ro,o't st€-

de.lijk gasthuis t,s beuijd'e'n. Eer.: nfdeetring' ïsa!:
hijvoorbeel<l rnel dç voetell cler so da-ten belas,t.
De Duitschç,. sû,ldaat was sÉrafbaar zo<r' hij niet
r.ladelijk een begin r.an ekstr:r,rogerr r,appo'rteerde. Hij h'eeft het rechi niet die beide, uitersten tt
r.Èrw:aarkroze.n, zoomin als zijn tanderr o,f eenig
ancler cleel vati zijn ichaam, rvant zt'jn voeten bshooren hem niet meer to,e, nraar lvel d,en keiz,er.
En de keizer wilde, da1 msn ze tnet dç m€estv
ze,rg b,elran'delde" o'pdat z,e bestancl zaade1, zijn
tegen l,astige en lange ntarchern, en den soldaat
na,ar ilen slag lio,nclea :leiCen, des slag t'an den
keizer immers.
Aan ,een kruispunt van den w€g zâg ii< een
soridaal met e€n tondeus,e geu'apend.
Ë,en officier. die na-as1 hem storrd, 'monsterde
aandachtig het hoofd der: voorbijtr€kkend,e m'anschap,pen. Iedere maal. d'at hij er:n so,ldaat ont*
wâârde w-iens haar clc \:ûorg'eschreven, lengte
schees te overtreffel, ricp hij den eip.enaar van
d,el1, tc r,veligen bos bij zich en... rlrrg schoor de
lcnipmachine o,m derr scheclel eû den nek €n nanl
zij alle schuilp,laatsen roor r:'ngeclierte rveg.
Wielrijders, m,E1 bossen dra,ad' tusschen he1 in,
lcgderr de telefocn van boo'm to't bcrorrr, zaad,at
de bei'elhebb'er n:,et elk deel van cl,ezc 80 kilom.e-

ter^langs k'oùonne spreken kon.
Het leger sliep nooit heelem,aal" IJe eene helft
rnarch,eerde, terrvijl de andere rustt,e. De Duitsche serldaat is een fiachine, dis het maximum
van;- snelhei'd en van o'pbrengst ieveren rnoet.
l)aaro'm wo,r"dt hij gced gevoed, geschoeid- ge-

kieed en geo,efend, zooals ecn rwarte n:uriezeldrijrner zijn bees,tel africht.
Persoonlijk hcb ik slechts senmaal eerr soldaal
ziel brutaliseeren, Ben si:hildr.r'acht gr<rette een
<-ifficicr

niet

m,et de nooclig'e o'ndercl,anigheid. De

in 't gelaat.
in de houding.
Nloest men een Enge'lschrn,a,n of c,en Fr.ansch-

<-rve,rste s

I)s

oeg hern met een karn'ats

solcla,at bleef als eerr bee1c1

nlznr zoobehandelen, dan zo'u men deil r'olgcnden
dag een offici'er hebben lrunnen beg121,ç,n -,-, \er-

,,,kgr'1 Powell.

In ons sigert leger zoud,en die prakrijkslt t:l'erirrrin opga'an.
Powe,trl sp,rak dien dag rnel generial vou ,Boelrrr.
I)cze b.ern'eerde, dat de verhalen over de lr'reecllr-den lcugens waren.
Bekijk d,e officieren, die mij ornringen u, zer
hij." c He1 zijn gentlemen als gij. Bekijk d,e soldaten" dje ginder voorbij marcheerc,n; velen vârl
hen zijn huisvader" Acht gij hen in sta'at tot dâd'en. als waarvan m,en hen b,eschuldigt? u
r Drie dagen gele'den D, É-ntwoordde Poneli,
u rvas ik te Aarscho't, Deze stad is slechts een
r-erschrikk,elijke, zwarlç ruine me,sr. ,,
u To,ert rvij ,ons 19 Aarschot vestigden, trad dc
zoro,û
1va.,ar

van den burgem,eester de eetzaal binneir,
o'nze officierel zich b'evond,eni en do,odde

clen stafoverste.

\Vij hebben allc'eu

rvee,rlvraal<

g'eno.meû. D,6, b,evoilking rve,r.d beharrdeld, zooals
zij het r'erdiende. u 1)
< Mrâ-ar '$/aarom r,veerwraak genomen ()i] vfouwen en kinderen? D vroeg Powell.

1) Nog dis legendq dus van dsn zoo wre,ed crr
onschuld,ig r,-ermo,orden zo'o,n van den heer 'I"ielemans. Onz.e lezers hebhen hierover de rvaarheid
r,erno,m,en.
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Plundering eener hceve doo,r d,e Duitschers,
Noc.h vrouw. noch

kind zijn gedood gewor-

."
den,
1), hernam de, generaal-op-ee1 toàn van
overtu,iging.
. u Het spijl rne .u te mo€t€1 tegenspreken r,
hernam dg Amerikaansche oorlogsÈo,rrespo,ndent
uiet mind€r.tategoriek, ( maar it< tret ntèt eige,,
oogen de lijken gezien. ))
_ u Ja, als vro,uw€.n en'kinderen i,n hun koppighei'd op straat ko,m,en, rÀ/anneer er g"s"ÈàtËt
-

rvordt, loopen zij onvenniideliik in 't- sevaar.
't Is ongelukkig, m,aar 't is toctr oorlog. i
u Maar wat zegt ge dan van een vrouwenrlijk
rnsl afgesned,en h,anden e11 voeten. zoo,als ik hèb
gezien ? En wat van dien grijs,aard en àjn zoon,
di'e ik te Sempsf hielp begràven, en -élke, .,urmoord werden omdat voor hun huis, een Be1gisch so,ldaat nae,r Duitsch,ers had gescho,ten?
Het gelâat van den grijsaard dro,eg f2 baionetsteken. Ik heb ze, geteld. En wat éenkt gà van
het tweejarig m'eisje, gedood in d,e armèn .r,an
haar moeder,, en -dat
z:ag begraven?

Ons lan<l scheen to't
tochtweg.

uu toe slechts cen door-

\re61 fintwerpen had ds vijand rraarnemingstot bescherming dèr

troep,en geplaafst, alsook
vcrbindingslijne,n.

Maar ons iegertje zou niet werkloos blijven.
\'luchtelingen van 't Oosten waren intusschen
:r1 r,erspreid"tot in West-Vlaanderen.
Zoo, meldde ee1 mijner vrienden in die Augus-

uit Oostende :
. Op den zo,nnigen namiddag van gister€'n gingen ul'e te Oo'stende he1 kamp der vluchtelingen
lusd,agen

6ez,o,ekeu.

Niets gsgl1 een beter denkbeelcl van

ik te Heyst-op-den*Berg

>

Die bijzonde'rh,edeli schenen clen generaal te
olrtwapenen.

'u Die dingel zijn
afschuwelijk, als ze voo,rgezijn r, sprak dan de generaal. u Natuurllgl-,*
lijh .loop,en onze soldatan wet, zo,oals die. v,atl a.ndgre legers, soms ui1 het s,poo,r, en plegen zæ darlcn, die wij niet zouden -dulden. zoo ivij €r getutS'en van waren. D
Vor.r Boehn wilde ,ch,rg t€g'elto\.er den Arneri-

.

l<:ran

-"

Amerika was toel

11og

menschlierrende spelen. h,{aar

onzijdig ---

de

den

waarh,eicl van
al de gruwqlerr, ook <l_p bevel 61 zelfs doo,r offi-

cieren bedreven, kon niet rerbor.gen blijven.

Zoo m,arche.erd,en de Duitschers naa,r' Frânkrijk,- overtuigd vax hult onoverwinbaarheid. Zeker, iret ging nog gosd voor hen, maar welcira
,/-ôu er a.l lîeer en me,er teleurstelling komen.
1) Me11 leze

de ctoodenlijst.

Iilein België lrachi

clçn dijl<breuh tegen te
houden.

-

t,39

overzicht geven van de gebeurtenisæ.n in de provincie Luxemburg. Dez,s ligt zoo eenzaam, zoo

ver, en weinig van al hgtgeeo, er voorviel is eIders bekend geworden. Toch had Luxemburg
éen waar martelâarschap' -te verd,uren.

Een der tragische. namen is Tintigny,

een

dorpje geùegeo aan de Semo,is, dat met zijn vsrschiJ,lends buitenwijken, slechts 1400 zielen teld,e.
W.e hebben reeds gezien, hoe de Fransèhen
een offensief begonnen in de Ar'dennen. Hun
troep,en verschenen dan

ook reeds vrogg in I;u-

xemburg, en zao zag men hen al van af 6 Augus-

tus te Tintigny.
Den 14o Augustus verschenen de Duitschers
in dit dorpje en een, week lang hadden er g'ev€chten plaats.
Den 22o Augustus waren d,e Duitschers meester va,n 't dorp,, es l-origç detachementen hadden
er r€ed,s op g.ezi:ns,peeld, dat het plaatsje vernield
zon: worden.

De Duitschers misbruikten de Roode Krurswag'ens, waarin zij mitraillguzen opstelden.

Op den morgqt van den, !!9 Augustus nam
-de vijand burgemeest4r Lamotte,
den pastoor
Geo'rges, no,taris Lefevre en d,en onderwijze,r Ge-

rard als gijzelaars, Ieidde hen door het dorp en

lret u,awee en van de ellende weùke de oorJog met

zich sleept.
Elkeen die Oostende, bezocht, v/eet ,acht€r

de

Koningsgaanderijen esn uitgestrekten ho.f liggen,

sierlijk bebloemd en beplant. Daar staaû, langsheen het ijzeren hekken, in een groots ronde,

ongeve,er 300 kabienen ger,angschikt.

In elk de-

zer huizen drie, vier personen, sommige talrijke
families beslaan. tot 3 kabienen. Deze zijn genummerd. Op de deur hangt een b,riefje gespijkerd, a,angevend : naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, en, desvoo,rkomend, beroep
van de lieden we[ke er een tehuis vind,es. Zoo
vernamen wij dal daa,r uitwijkelingen zijn uit
Luik, Seraing, J,emappes,'lfuienen, Aarschoô,

Leuv€n, Mechelen,
Charlero'i,
'Wasmes,
Langdorp.

kele11 sl,apen er
reeds beddegoecl.

Cortenaeken,

Hér'erlé, Brussel, e-f,l. Ennog op stro'o, ,andere,n kregen

'1 Is tr'eurig deze lied,en aau te zièn : stok-oude
mensôhjes, povere meisjes, uitgemergelde v,rouu'en, kleine kindjes, zuigelingskens. Ze bezitten

schi,er niets; ze verlietel In allerijl hun stad of
dorp, waar de vlammen, het kanon o,f de woede

der Duitsche,rs hen verjoegen.
Me,er dan 600 personel hebben hier een onderkom,en gevonden. Bove,ndien huizen er bij de
burgers nog een 469-ta1. 't Is daar als 6sn groot
gezin. Er kom,en r,'ele bezoekers ; geneg'€nheid en
bswijzen,. van medelijden ontbreken niet i giften

t
nog iets a nieuws >.
Jr, de vluchl was to€ng'at

stroomen to€,

WiE kon ook vermoeclen,
u achten stoffl ?

er België

n<rg te

verza,melde al de mannen die zij vætden. Zæ
d;rsven ze, 41 b'ewo,ners .naa,r ee1 vreide, bij Ansart.Tezelfdertijd werden tal van huizen in brand
gestoken, en d'e woestelingen schoten naar dê
vluchtende inwo,nerrs. Vier ongelukkigen,, die om

het geschul in den kelder gevluchl warsr, kwa.
men door verstikking' om, Bij dezel was de
vrouw van d'en burgemeester; ande,ren ontsnap
ten, do,o'r het kgldervgnster, maar genoemde
vrouw was te dik om er zich door te wringen.
De 4L burgers, in de' weide van Ansa,rf,.Duitl
vsrbeidden angstig h,u,n lot. Eersg bonden de
schers hern aa1 boomen, maar tegen den avond
riepen. de woestaards, dat d,e ,tTl,ânn€fi gen helling
moesten afdalen. Dan schoten ze, io de groep;
'al di,s weedoozen werdel gedood, want zij, die
slechts gewo'nd waren. kregen nog revolverschoten in 't hoofd.
Men h,ad de gansche bevolking op de sp,eel-

der scho,o,l sametrgebr'acht. 's Avonds
scheidds men de mânnen t'an de vrouwen: d€
eersten moesten in een stal, en de anderen, met
de kinder,en in eel school. Toen brak een nacht
pJ.aats

lol angst en schrik aan.
's Morgen.s voerdle irnen de mânoen

na.ar een

stuk lancl. terwijl <i,e vrouwel naar huis mochte11 gaan. 's Avond.-c keerden d,e ma,nnen ferug.
Ze' zagen L23 burgerlijke gevangensn van Rossigno,l door het dorp trekken. Dezen marcheerdeï naar Aarlen, \\aâr ze gefusilleerd zouden

lvo,rd,e,n.

Maar tr: 'I'jntignv zelf brrrchteu d,e Duitschers
nog t?l van persone,n om, zoodat nrell e.r! na
tu,ee dagen, S9 dooden betreurde.
Een jongel r,altr 15 ja.ar vr''erd r'<xrr

zijn huis

:ran een boom gebolden.

.

u

XXX,

DE DTTITSCHERS IN I,I.]XEMBURG.
Ah'orens het r.erhaal der krijgsgebeurtenissefl terug âân te vatten, tnoe,ten We flOg e€Ir

Moeder!,' riep hij, ,, zer toch, dat ik nog

rllâar €en knaap ben ! ),
Doch de mo,eder moest het aaltzien, hor: haar

kind tcrtrroord

rverd.

Een dame zaQ'onder h,âar ooqen haar vader,

haar tg'ee zonen et1 een schoonbroeder sterven.
Ecn vacler r.luchtte met het jongste van zijrr

-'14() mevroiuw Huriaux, werden naar Aarlen geleid.
Deze laatste kon genade krijgen, als ze den officier, dien zij be,leedigd had, om vergiffenis vroeg.
r Lafaard,en, die ge, zijt ! r .riep ze daa.rentegen. <r Leve België | 'Leve d,s Koning I Læve
[,'rankrijk ! ,
'I'e Aarlen rverden de 11? 'neergesciroten. &Ieçrou\,v Huriaux stieri onder dern kre,et: r Leve
Frankrijk ! ,
Ro,ssig"no,l $i'ras een puinhoàp. De meeste kindllren hadd.e11 geeri vader m,eer. E.en vrouw, d1e
;zcs m,sisjes overhielcl €n n,og. een, kindje ver$'achtteo lv,erd van haar rnan etr t['ee zrinen beroofrl. Iti elke familie heerschte disp,6 rouw.
îii huizell rverden stels,elmatig afgebrand.

D,en 23" Augustus rvoçdds tle strijd ôok re
Razeucl or,.er tlen hier cndervo,nden tege'nstand d,er FransCh,en, begonnen de Dûitschers

Ilthe.

hun intocht nlet het fusitrleeren van de

schep,e,

n'en, cle m.qeste gem,senteraadsleden, deg sekre.faris en clen gemeente-o,ntvanger. L)an schoten
uc dcn kapelaax en andere inwoïers neer,

72 Fransche so,ldaten di,e zich

o,ve13,e,gevefi

haclden, werden afg',emaakt.
Maar d,at alles rn'as nog niet gen{reg. Als ech-

te beulen rnoordden
tlc hrrizen vlanrden.
acht kinderenr nraar werd doo,r ees kogel

lijk getro,ffen, terwijl

do'od'e*

h'e1 rvichtje eeû \r/'onde,

hi,er' ,:le

l)uitschèrs, teru'iil

De plunderaars brakell in de kerk het tabero,p,en en ro,ofclen er al de ko,stbaarhe<len.

nakel

iTr

rlen rug opliep.
\À/elk een wanhoop tu,sschen al deze sm,eulende

ruinen. Ds sl,achto'ffêrs \verden ter plaats b,egra1;61. Twee m,âanrden later heeft men hsn waardiger ter ruste g,eleg-d. Veùen dezer lijken kon nr,en

lriet meer herkennes b,ij hur:ne o,ntgraving.
Ook het o'rrd kasteel çp-n Viilemont rvercl cLt:
prcrci dcr vlammen.
\Â/e v.ernam,en zo,o 4r'gn, hoq een triestige stoet
van burgergevan:g€nen uit Rossignoi doo,r Tintigny lverd geleid. Nog e,en naarn, die tr do,et
huiveren ! Ook hier hadden Duitsch'ers En Fran-<chen yerw6,od, gestreden, zelfs m'ot d.e bajonet,
en in 't rvoud lo,ncl men de lijken van soldaten,
tlie elkaari.r'eclerkeerig doo,rstoken hadden en in
den d'ood dus rrog m'e1 aangezicht tot aangezicht

il

t-

-i1

i)ri"

:'l
ilJ

I

t!

i cl.

lagen.

De Duitschers leden er zwiare verliezen, ,maar
ten silotte toch meester v'an, hsf terrein,

ble\':e,n

en stofmden als raz'ent{en het clo,rp Rossignol binnen. f)adelijk stichtten ze b,rand,. Bijn'a alle, manrren werdcll ge\angen genomen.
Een officier zag \{. Huriaux, nijverâ.ar, o,p del.r
clrempgl r'an zijn huis en schoo,t hem n'e,er. I\{evrôulv Huriaux sn,elde naar d'en overste to,e en
\:erweet hem zijn lafheicl. Z\j werd b,ij de gevanSeo€û gedreve.n,
Vijf arb,eiders moesten op bevei der Duitsch,ers

r.ij{

gesneuvelde soldat,en liegra.rren. Taer, zij
bi,ermecle bezig waren, verschenen andere so,ld,aten, die d'e burgers beschul<1igd'en hun vijf karnerad,en vgrrmoord te hebb,en. }\{en gaf dera o,n,ge-

lukkigel ze,lfs, clen tijci ni'et d,eze betichting te
u',eer,leggen. Aliern moester, met de handen o,m*
lroog, s'p een ,rij gaan sta.an en werden vermo,o,rd.
De -l 1î gt\rang'en geuomen burgers, waarbij

Een vadsr, rno,ecl,er en vijf kinderen stierven ln
de vlamnien " Zij ware.n d,e eenigen ni'et. Een
vrourv zag onder h.aar b'lik ha,ar man 'err, twee
zonsa bezwijk,en. lMoestelingen hingen zeke.ren
Schefler in d'e deuropen;ng van zijs $roning' o'p
en lieten hcm, levend verbranden.
NI,eisjes werd,en beleedigcl.NIen, nam den paslo'or

die gevangensnr verpteegd had, mst dertig paroclrianen g'evangen, €n vo,effle de gro,ep na.ar La-

t4.l tour.. l)aar morqsten de o,nge.lukkigen de,n gans.chen.dag in.een rveidg staàr, sche-ldu,oo,rden, en
doodsbedreiging.en aanhooreu,'s Avo,nds moest€n ze terug' naar Ethe, om er cl4 verr-r,o,estingen
aanschourven. figbogen onder hun. sm,art en

te

u"anhoop, schredçn ze [atgs cls brandende huizen
voort en zagern in de strateu de lijken, liggell van
Iltanne'n, vro,uw'en ,e1 kinci,eren. V,el,e[ ornd,c.r h,en
Iterke.trden in. die vernroo,rden lru,n naaste v,erwaoten,
Dan tnoesten ze cletr nacht in eern rv,e.i,fls do,o,rbrengsrr.

liel lren cintle lijli r rij , maar zij
tc Ethe blijr en. Zij bcgâi.en zrch.iÂ

Lerr oll icicr.
rnot;hten niei

tle richting van Àar:len, ontn.roetierr àchter een arti11çrie-ko'lo'nn,e cn u.'erdcn op,uier.r*- aangehoudcn, I)(' .t lleuilelnrgt'rr b,rnclcn (lc o,lgcluËkigen
*allen,
:ran cle kanr:nnen,
cr.r vo,cr.cle11. hen,
zotr
nle,É. Wie',.errn,ot:id \ïcid, kreeg kolfslageu
o,f st;ampsn en sfo,o,tsn. 'I'.e A:irl.en, elndelijk, werden zç vrijgelaten,.
"lle Bthe zijn
Zl2 inwoners gedood, r,r,,aaro,nder
;J0 vrou$,cjt en 20 hilcleren; 156 l.ruizen v'erden
trfgebr.arrd.

En Saint-Léger dan !
De'n 23, .Augustus haalclen <ls Duitsch€rs

rijf burgers ui1 hurr ûo,n;ng,

er-

nam,en ze me€ buit'en lret dorp, bo,ndeyl ze d,aar aan. eeû boom,

cloorkerfdcn hun lichaarn met bajornetsteken,
lbLlterden die ongelukkigen tot een kogei hen uit
hu1 lijden verloste.

"

ongelukkigen, d.ie in de kerk opgesl,:ten \4erder.
Men zag vreeselijk,e too'neelen. \'rouwe,n virelen
in bez;r,r"ijraing, a,nder€n rvierp'en zich voo'r d,e
Duitschers op de knieèn, hiesen de lrauderL omhoog, kermden en weend,en.
D.ç vrouwen moest€n heen,, lllaar ze bleven
r'rxrr de kerk staan.
'lrouwe,ns, wie durfde naar hui,s te,gaanr waar
soldatel plundqrdelr ,en dronken en z'e,ker dE weerlo,ozen beleedig'e,n zouden?

W:r.1 later brachtel de Duitscbers de rnannen
ua,ar briite,n en kozcn er 25 uit ; zij zouden gefusilleercl rvord,en. '1 \\raren allen vaders.
'I'o'en trad cle kap'eiaan naar \oren
sprak:

" Ik

bied m,ij aan,

in

eo

<le plaats

\alt

e€11 \:an

hen, e1 Tra'ag aa,n de ongt-huwdert mijn voo,yliceld te voigen ! r
Dadelijk krvam€u 24 j<lnge n-rarlilten uit de

groep.

De Duitsch'ers aarzeùd,en. E,r w-erd bevel gegeven naar Ethe te vgrtrekken, wâar €r ge,vochten
rv,erd,
Goed, ! Al die. nannen kondrl v<xrr dg clappererr
cles keizers een levend, schild vormen. Dat was

r.oo,rzichtig teg€n mogelijke vèrrassingen.
Onderweg moest dq moordlust toch botgevjerrd
woirden, en chrs schoot m€o vijf der gevang€nen
neer.

Voortvaarts dan weer.

Ds ûannen van Saint-Léger haddea het g,*
rtrel, also.f z-e naar den dood marcheerd€n, en
z,e baden,
n Ja, bidt

rnaar, u.ant ge nloet stefven ! r s.1rctten h.un beulen,
Zo'o kwam men te Ethe. De ieaer weet reeds
h,()e het daar toegirng en de gevangenen getuigen

waren valt, dg' rnoo,r'dçrijen,

Iluizén s'i.oûcien in rl,ichte laais,
;\{annerl, \:!'Oulryien en kinderen, het gelaat
z$'art van dcn rook, vlucirtten giilend heen,, rnaar
velen lr,erden door de kogels getroffen, storttea
ksrrîend neer. Woestr so,ld,aten zwijmeiden in
den gloed r.ar: rle11 b'rand, rnet f,les,schen drank
in de hancl. En stonldronken lachten ze om al

ciie afschu'uvelrjke tooneelen.

Do mannen

va11 Saint-Léger o,ntkwameil als

cl,oor een wonder. Ze mochtern iruiswaarts kec,ren.
11 het kasteel vap, Gom.ery lagen 250 Fransche

g€w:ond.en; rnaar oo,k de huizen en schur€lt l'all
het dorp \!aren, vol; Ds Duitsche,rs staken ze in

's Avonds, o,rn f uur, joegen d,e brutale kerels
de mannen naar het kerkplein. Een officier beklorn de trappen, van, d€n tempet en zei in hei
Fransch, of liever, huilde:
* Gij hebt uw Fransche r.'riendçn zoo goed o,nt\ angen ! IÀrelnu, ik moet vijftig mann€n hebb,en

om ze te fusilleeren ! D
Die monste,rachtige woorden verwekt€î hevigen angst. D,e vrouwen orn,ringden hun rnannen
en ?on€n, smeekten oirr genade, sx voigden de

brand en schotel dan op d,e vluchtende gek\û-etsten. Uit het kasNeel baalden z.e æn âafltal
gev/onden, r'oegden clie bij een gloep F,ra'nschen,
die de u'ap'en,s neerg'elegd hadd'en, en bij 40 burgers. Er waren irn 't g,eheel ?2 sol<laten. Ze msesten naar 't kerkhof ûlarcheeren, de handen omho'og; De gcw,o,ndern sleurden zich voort, kregen
lrolfslagen ell schoppen.
Esrr vader, clie weigerde zrjn kind,ereur te verlaten,, w'erd omgebracht.

Bij tie begraafplaats scholen de ellendelingen
72 Fransch,en neer. De vgerljg burgers blevg.
ter plaatse, to4 den avond van den volgenden

dag. To,en mo,chtsn ze naar hèt dorp tergg-keeren
cn moesten gr de dooden begraven,
,\ch1 dagen lang haaldç men nog lijken van

-
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tlic r,an Nilussou naar I)uitsr:hlantl gesturrrd ;
'net
,i lrrrizen lagen irr puin.
l)e pasloor en de bervoirers \,i41] IlussyJa'!'iJ.ie
,,crzorgden Fransche en Duiîsche gewoude solrlaien, to€n de gew€tenlooze \ ijand hen g'evarigen nanr e1 ciadelijk eJf burgers irisilleerde. \Ien
rvilde ook de overigen afrnaken. Dg pastoor boori

zijn ieven voor zlJne parochianen aan. De barrrlieten sternden tog, en namen den herder mee.
Later veroart men, dat cle geeste.lijke aan de

bij Tellanco,urt, neergescho.terr
Hij lag daar begraven btj een

lir:ansche g'rens,

n'as ge,u,orden.

aan tle,n weg vari i ongwy naar Lo.nguyo,n.
l{r,rir,ert men niet bij 't lezen van dit al}esi

i<,ap.ei,

\Vij zouden wensche[, d,a1 he1 overdrevsp rvare;
rvi3 z<.rudeg 't wenschen, voor cig eel dcr meuschheicl. .Fletaas <lc ferten zrjn echt, nauwk,eurig

!

wij moetel in d,eze beschrijl'rng
lrog ver beneden d,s werkelijkheid blijven, dre
irnmcrs niet rveer te geleg is.
Etalle ! Nog aen gemartel'd dorp. i-iicr rvercl,eu

<rnderzocht, en

olr,der

ilet puin. Ëen

hondercit:rl lirarrschen en
t\ree-en-dertig burgers rvaren lri.e,r om 't ie\-eil
gebracht. Velen zr1n lev,end \er:irranci of in clerr
rook gestikt.
En da6 he! clrama van La6o,ur ! De pastoor,
d,e burgemeester en 71 mannen wercleq clen 24,i
r\ugustus door de Durtschers opgezocht, o,m t,e
l-itne dooden te begravern. Met spadeu en schoppen verlieten ze het dorp. Ev,en buiten de ge-

meente, mo,estfui ze oPs rijen gaan staan, Men
plaatste ee11 mitrarlrleur voor hen. Schoten knald'en, en een s,tonde iafer lagen d,e ?3 burgers op
een b,loedigen hoop ! D'ezæ siachtoffers werclen ter
piaatse begraven.
Dg angstige vrouwen eJ1 moeders, die wilden
komen zlen wat er toch gebeurd was, zagen zich
elen weg door schildwachten versperd.
Den 22' Augustus,o'mstreeks 6 uur 's morgens,
lvoedde de stnjd brj Musson"De bewo,nerS vluchtten snder een reg'en van kogeis en granaten; de
manrne,n werden echter tegengchouden en gevangen gerro,men, terwijl de vro,uwer en kioderen
rta.ar Baranzy mochten gaan. De Duitschers gebruikten d6 ma:nnen als levencl schitd en voerden
ze in den rnami'ddag insgelijks naar Baranzy.
Maar hier zag men juist dezelfd,s tooneelen. lVlel
lud er dg mannen insgelijks yerzameld ea de
vrouwen naar Mussonr g€stuurd. De o,ngeiukkr
gen vao beide do,rpen .'ontmoettelx elkander dus
halverwege en zagen d,e beide dorpen branden.
130 mann€n van Mussou werden naar Duitschland gevoerd, e,n to€n de vrouwell 's avonds io
hun dorp aankwamen, z,age,n ze slechts 't srneu-

Iende puin.

Dg woeste soldaten hadden

12:à

huizen vernield.

D€ vrouwen van Baranzy moeste0 eChter nog'
vreesslijker tooneelen aanschouwen. Ook zij
vo,nde11 hun wo,nirngen verwoest, rnaar in dg straten ilagell 29 lijken, 24 vaa hun do,rp en 5 van
Rachecourt. Onder die 24 .slachtoffers val Balanzy warenr vijf vrouwen en vijf kinderen. Een
rnoeder had haar zoo,n, die door een kogel getroffe,n was, doch nog leefde, naar een fonrtein
geleid orn zijl wo,nde te wasschsn. Een soldaat
zag zulks, snelde toe en maakte den jongen, haar
eenigen steun, onder de oogen der moeder met
l<olfslagea af

!

Twee-en-zeventig burgers var- Baranzy werden

tI burgers vermoo'rct en 30 hurzen verbriiud. Gru-

u'elrjk was er het lot van

de11

onderpastoor lirer-

re'. 's Zaterd.ags avo'nos, om 10 uur, rverd hij
ret. 's Zakerd,ags avo,nds. o'm 1O uur, werd, hq
ui, de kerk gesleurrl, waarin men de bevotkrng

in 't mrclden van '1 dorp aan 'n
teretoonpaal opgehangen. 's Zondags zag' men
zijn hjk €l,aar wregeien; de Durtsche,rs gelastten
opgeslo,ten had en

fç,€ln eentger

burgers het

lijk weg te nem,el]' erl te

begravglr.

'l's Anloy vielen 49 slachtoffers, waaroader de
bu,rgemeester. De meesten hunner werden onder
dr:amatische omstandrghedel vermoord. Zæ'
rn,aakten ds Duitschers in eell tum enkele jo,ngelrqgen en d.rie mersjes af. Een metsje van zestisn maanden werd me1 bajone'isteken in de armen van haar vader doodgestoken. l)e moede,r
rna,est.het ii;kje begraveq, zonder te mogen \ryee*
: de' Duitsche 'hordes traden
nen, In één
geraffioee,rds wreedheid op.
hier m,et eea "voo,r'd
De bevoiking van Houdemont vluchtte naar

het woud, om aan een algemeenc fusilùade te o'ntsnappen, die reeds eenlge slachtoffers had geeiscrrt. Een 22-jarr'ge zoon van een arme weduwe

had n,iet bij tijds kunneo oûtsûappen. Woestt
soldaten bedreigden hem. Zijn moeder wilde hem
met haar tichaam beschermen, maar de ellen'delingen rukten haar lveg en vermoo,rdden haar
zoon. Dg ongelukkige wierp zich jammerend, op
het lijk. De Duitschers gingen spottend heen.
Twaalf bewoners lieten hier het leven. Men
vond het hoofd van den gemeentesekretaris oP
een mesthoop.

Maar genoeg I Nog vele 4ldere dorpen kondel:
$/e vermeùd€n in deze bloedige kro'niek t

I1 de provincie Luxemb,urg ztjr- 842 persornen
.,.ermoord, Een groo6 aantt':l huizgfl werden er
.,'er:rield, Van de 4.000 weggevo€rd€ burgers
5fierven er 101 in ballingschap en g1 bij hun terugkeer I 1,31 personen werd'en gewond of mishandeld.

Overal w€rd er geroofd en geplundêrd; de kostbaarheden werdefl naar Duitschland gevoerd.
6.000 fokpaarden (6.220'000 frank waard) en
1O.24''t wer'kpaarden (Zt miltioen frank waard)

,1 ,

ll ,l

,,lt i,,i

rcl.-ll e!:fi veilrgcr gcrori. .\lt:11 wtrs llrn.Uen dett
vcstirrggorclcl rrûnrcLs, €u rlrcn wiurnd€ An.twer":

i-,

pt'rr ortngenrb,nar.

De stad zeli wcrd nu als ccn militairen bijenko,r'f. Het \\,cn)e,ldc il de streten van. so,1date11.
(i:inschg dagcn c1 nuehterr drer"rucle,n wagehs €n
stonrldcll aut{)'s lieelr en \\ccr. \'cic gebo,ur,ven,
scholcn cn bijzonderg huizeu \virrcn tot ambul,ancies ingelicht.

De l{oninklijkg familie rn tlç rsgec'ring bevonIn het Athcrluum \r'zls mirtisterraad gehoutlen. Hier e1 daai
lrad rucn hrrastig bureelen ingt'richt.
Dc lr.t-rtrirrgirr ç11 halc kindcrsl bcrvoo.nden hct
koninkiijl< palci", op dc tritir',uiirâr\'oor nu schil<lclcn zich binnen ds murer dcr stad.

z: :>

werden

uit Luxcmburg naar Duitschland

gezon-

wachten e1 gertdarntcn p:rtrrxrl.iecr'<len.
Haastig rverd er g:cwerkt. ont Antwerpel) nog
rri,'çr i1 strrrt \':rn verdecligirrg te 'stellen. N{cn
iltoc5l lo{Jl)B lir \ ctl Inirlirtt ; hot,r e n, ltuizen, r,ill,a's,
prnchligr ,clrevcn w,erdcrr in dc orngcving der stacl
1;latgelegd, om het geschut dçr fo,rten ruimtç fe
r, lrcnken.
I)a1 rv:rs :ri clrrtlelijk €en oor-k.rgsvisioen orn de
stcde der Siujoreu.
-Boertjes,' in Waaslan o1 aan den zoonr der
iiernpen, vcrhuisdes met hul meubeltjes en v€€.
r\Iet tranen in dg oogen zageî ze hun hoeve vernielcu. Ds mcl fru;1 beladen boomen vieien zuchteltd eû krakend onder de bijl. Eén s,lag, e;1 de
dynamiel deed de ïyorning, den stal, het schuurtje
instortent oÉ. de vlammen verteerden het ge.

den.

doetje.

De Duitschers richtten voor Bl millioen frank
schade in de wouden aan. Er was 1,?.1j.000 fr.
schade aan de tram$,egen, e1l voot' g millioetr
frank aan dc fabrieken.
- De bezetter eischtg irr Luxemburg 32.446.000
f rank oollogsbelasting.

Hier en daar, zooa,ls te St-Job, te 's Gravenweze', te Oeleghern, 1s Schilde, tc Mo,rtsel, enz.,
verdween de torenspits. die altijd zoo vreedzaam,
boven het loover uit, de rustigc wandelaars h'ad
gelokt.
Ee1 ringspoo,rweg verbo,nd de fort6n,, en zuchtende, pro€stende iokomotieven verstoo,rd€n rnet
hu1 last van ramm€lende lvagens de poëzie der
bosschen.

XXXI.

TE ANTWERPEN.
Ons leger was dus o,nder de muren van Antwerpen. Er was eenig'e so,mberheid bij de troepeû.
a Het eenvoudig oordeel der troepen

r,

schrijft

kommandanl \\rilly Breto,n, u kon slechts dit ééne
besluit vormen ; a \,/5'rmits men terugtrekt, is de
vijand al te sterk en zijn wij niet tegen hem opg€\À/âssen. r. Sommigen vro.eg€n zich r,vel wat
moedeloos af : a Hos gaat dit alles eindigen? n
\,Vij kunnen hier nog €en zeer begrijpelijke reclen aanhalen voor het neerslachtig gevoel disr
eerste dagen

Hoeveel soûdaten gedachtsn hun gezin, dat in

't regds door den vij,and bezet gebied achterbleef ?

Prots was alle verbinding'met d,e geliefden afgesne{en. Geen post, geen nieuws meer! Een vijàndelijke linig lag tusschen hsl leger en huis.
Zæ was he1 voor een groot deel van MiddenBelgië €n voor het Zuide,n. En men wis1, hoe de
Duitschers in sommige gewesten optraden.
Langs een anderen kanl had voor r,'el611 de
va8'e onrust der vorige dagen plaat-s gemaakt

Maar hoeveel bossche'n z-glvg wargn ten vure
g'edoemd. 's Avonds en, _'s nachts zag men de
reusachtige vlammel tegen den hemel oplaaien.
Die forten... ze hadden o,n,s altijd romantische
plekjes toegeschenen, iets uit lang vervlogen dagen, die,aal a,lles, behalve aan striid, deden
dcnken.
Een o'ude soldaat zat geduldig in de rnet i<roos

bedekte veste te hsngelen. Brem en kruid wies
wellg op de flanken.
En wie dacht er ooit an hetge'en er daarbin-

ne

leefde ? De krijgsbaan scheen olechts aangelegd voor blijmoedige fietsers, die teyreden war€n over d,en effen weg.
Oorlog ! Dat was lets uit de geschiedenis. Niemand stelde zich die barbaarschg gewoontg voor
,als nog mogelijk in onzen tijd !
N{aar ziet ! Plotseùing o,ntwaakt€s die forten
uit hun sluimer, en al zwegen hun muileî, nogr

toch bleken de verdedigingswerken almachtig,

e.r om h,en moest

't

natuurschoon,

e,11

't

eigendom

van heeren en boeren wijken.
Daan lage11 de statige boo'men van dreven en
lanen, met '1 blanke hout tusschen de schors als
gruwe,lijke wondea. Soldaten sjouwdlen wag'ens,
kistep, geschut dwars door parke6 on blosmbed'
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Ilc'ldcnnroed vân eelt lîranscltcu linaap.: nr€igtr'eu<i Frausche troclx'n. die in de nabijheid verscho'lgn zat€n, aan de Duitschers te verklikkerr,
rrioe,sl dsze dappere jo,ngel -* €en kind nog :-'
zijn tro,uw aan ztln land met den docti boetei.
Gtimlachend ontving hii de moordende kogeis

in

vo,llç gelaat.

De Duitschers schoten r'ret ontpiofbare kog€ls'
welke de afzichtelijkste wonden --'ei'oo,rzaakt€n'

r1cn. I-oopgravûn cioo,rsneden de erve6 r'ap
teelen en viila's.

i<as-"

Antwerpen bereidde zich voor oP een lïorste-

!ing. waarvoor alles. wijken moes-t.
i1 Land was in nogd. Waar levens niet ver'
.choond b,leven, kon m,en geen eig'endommell o'nl.rien. Er gold rru s,lechts één belang : de lerde,1iging.

l'e Arrtwerpeu was nren, sve,nals overal eiders,
zcer optimistisch geweest. ùIeu hoo'rde goeds.tij<1ingen. 'lerwijl men hier d'e Duitschers, die uil

eigen bcrveging niel vertrokken waren ' el) eI
hebb,ern cr \/eel iu de S,;heldsstad gewoond *, sa*
|nentrracirt etr uitrvees, r'erslo'egen onze tro'ePel]
,lc:r: r'.ijand bij Luik. Zrxr geloofd€ rnen.
!laar d,e sterntnitig kteeg ecn heele deuir, toeri

ioniè, wisten nog t€, otxtsnâpp€Irr iirvatnen hui;
soldaten linnen, voed,sel, vruchten, tabak en
voo,ra,i de liefde van irun hart brengen I
't Hart vaR 't vo,1k was bij het ieger,( Ga eens naar Antwerpen! r, klonk het gi,ndt:rin de gezinnen, waaruit ee1 laudverdediger terrrokken lvas, (( Ga eens naar onzen jongen ! ',
En de sappigste perenr werdel, gepluktl 't besh'
stuk r-an de hesp gesneden, de verschte cierer
r.erzam€lcl , het frisch iinnen ingepakt. Ep rneir
ve,rtrok

!

(ic regeering overk$'am, gi1 Brussel bezet zou
*'orden. tl'et liep er onmiddellijk een blij ge
r.ticht : De Duitschef s waren bij Leuven versla-

f)e treinen vau Gent ilaâr 't Vlaarnsch-Hocrfd
zaten altijd bomvol. Uren zat nren ir1 ds eûg€,
heete u'agg'ons opee'ngepakf, of stohd rnerr recht.
En aan de Schel<le rvas he1 dikw-ijls ççn lang
zoekel itaar het kantonncment, een slgureg dei'
pakken dcrcr zo,n.rlebrand en ove'r eenl.clnige ç'e=

rritdr,aaien.
'loeh schee,n he1 moqi,iijk

r 11

s'elt etr Brrtssei aderncle rvesr vrij I Maar diç geluchten rnoest4l natuurlijk op een teleurstelling

ds p,raatjes Prijs te

ggven, dat de vijanden zich overgaven 1'oor ee'n
stuk brood; dat de Rus n o,p $,eg wâren nâar
Berlijn ; dat de revoùutie gromdq, en de keizer al
bang, rvas voor zijn ei;ea r-olk, enz.

Daar trok he1 legei o,nder de muren der stad
rcrug. Men begon den toestand toch al e-nstig€r
'rr te zien.
Vlaar bet vcrtrotlwen iil tle verste ze'ive blæf
ungeichokt. Nooit kûn Antwerpes vallen! Men
sprak me1 geestdrift van de prikkeldraadl'ersP€rlir:geli, r'an ai de vcrdedigir:gsstellingen. Men
sæld,e zich o-;erstroorningen 1"oor. En dan de forten !

Aniwcrpen kreeg vsls bezoekers in die dagen.
De ouders, d€ zusters sn broders, db vedoofder
.Walrrit Maa'ndtrcn, en zelfs ujt Brussel en bezet

g-en. çân Bevefen naar Cappellen, r'an Tem,qche
ira..rl l.irr, van Waalhem naa,r \\'r.ùegem.
,,

l{ij

fi€t

i,. r,çrand,erd van p'laats |

, klonk het da,n,

njcss'g1-i rnoed dwaalde men $'eer verdçr.

Moeders hr'achten kinderkens mee, omdal va-

dei er z.oo naat verlangde, Menig aandoenlijk
tooneei hebben ',r'e in tlie dagen rond Antrverpen
gezisn,.

Hoe stcrk voeldc m€n

ru

detr barrcl aan huis

I

E1 die bezoekers keerd61l dan tsrug naar hun
rtreek en verteldsn alles nat ze hadden gezi€n,
hoe A;ntwer?en werrl t'erdecligd en bescherm<l en
rioOit ko1 g€fiomen rvorden.
\\"at wisten rvij ook \.an er'n uo,rlog ef, en dan
{)ok ',,an een ntodernen oorlog!, AJs dcskundigen
z€lfs bedlog€n wcrden in hirn optimisrnc, hciç z-ou
de lcek dan niet naîef zijn g€weest?
Maar met el dat bezoek hadden ooli de spionne,n vrij spel, Men deed wel huiszoekingen, leidrle verdachte ma!tne.n op, kJom zçlfs op dake::,

